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Forsidebillede: 
Overborgmester Ritt Bjerregaard som var 
den første til at støtte udviklingen af de 

nye pigefodbolde, her sammen med  3 af 
vores u18 piger, Dina, Fatima og Mariam til 
indvielse af DSB arealet. Fatima udfordrede 
til stor beundring alle i penna fodbold og 

gik ubesejret hjem.  En god dag.

SPÆNDENDE FORÅR
Det bliver et spændende forår for B.93 fod-
bold. For første gang i længere tid er B.93s 
Divisionshold med i toppen af Divisionen 
med en god chance for oprykning til Viasat 
Sport Divisionen/1.Division. Det ville være 
en kærkommen opmuntring, også selvom 
der i forvejen er en kolossal grøde i B.93s 
Fodboldafdeling, hvilket forhåbentlig 
fremgår af indholdet i dette blad.

„B.93 Fodbold” går nu ind i 8.årgang, og 
redaktionen håber, at klubbens fodboldmed-

lemmer stadig synes om bladet. Vi får gode 
opmuntringer fra medlemmerne, men også 
ideer og såkaldt konstruktiv kritik er altid vel-
kommen. Bladet kører rimelig solidt økono-
misk takket være gode annoncører, mange 
abonnenter, hjælp fra teknisk skole og en so-
lid forretningsfører samt annoncechef.

Redaktionen er uændret og består jo af en 
række ældre og yngre fodboldmedlemmer. 
Vi er alle ivrige for at skabe en kommunikati-
on, der binder fodboldafdelingen sammen

fb
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TIRSDAG
21. APRIL 2009
KL. 19.30

Der er gået fem år, siden generalforsamlin-
gen i april 2004 valgte en ny hovedbesty-
relse. Det skete, mens klubben var i alvorlig 
krise.

I de fem år har de fi re medlemmer af ho-
vedbestyrelsen fra fodboldafdelingen været 
de samme. Og det lille jubilæum er en god 
lejlighed til at se tilbage på, hvad der er sket i 
de passerede fem år, og hvilke planer der lig-
ger for de næste fem år.  For der er sket me-
get – heldigvis mest positivt – og der kommer 
forhåbentligt også til at ske mange positive 
ting i de næste fem år.

Det er groft sagt Hovedbestyrelsens opga-
ve at sikre, at pengene passer, at anlægget er 
i top, at der er et godt og muntert personale, 
og at der lægges klare planer for klubbens 
fremtid.

Lad os tage dem en efter en:
Pengene: I 2004 var klubben reelt banke-

rot. Det økonomiske sammenbrud i fodbold-
afdelingen i 2001 havde reelt taget livet af 
klubben. Der var ubetalte regninger for mere 
end to millioner kroner, kassen var tom, og 
der lå et par inkassosager og ventede.

Det sled hårdt på både tennis- og fodbold-
afdelingen. Men ved hårdt arbejde fra man-
ge, mange gode menneskers side, blev der 
skaffet fl ere indtægter og sat tæring efter 
næring. Klubben har haft overskud på regn-
skabet i 2004, 2005, 2006 og 2007. Og når 
bestyrelsen afl ægger regnskab på general-
forsamlingen 21. april, vil det også vise et 
pænt overskud. Og de sidste par år er vi be-
gyndt at spare op. Til de nye haller og til an-
dre gode formål. Og det er også nødvendigt. 
2009 og 2010 bliver år, hvor det er nødven-

digt med både retti-
dig omhu og målret-
tet arbejde for at 
skaffe fl ere indtæg-
ter, så bundlinjen 
passer.

Der har i mange år 
været diskussion om 
den økonomiske 
byrdefordeling i klubben. Tennisafdelingen 
har ment, at den har betalt for meget til det 
fælles. Hovedbestyrelsen bad derfor Klaas 
Muizelaar fra tennis og mig fra fodbold om at 
gennemgå fordelingen af indtægter og ud-
gifter. Det er ikke helt enkelt, men Klaas ud-
førte en fantastisk arbejde, og der er nu i 
enighed i Hovedbestyrelsen vedtaget en 
nøgle, som helt præcist fordeler indtægter 
og udgifter. Det betyder, at fodboldafdelin-
gen kommer til at betale 75 procent af udgif-
terne til klubhuset på Svanemølleanlægget . 
Til gengæld fordeles indtægterne på en 
måde, så de i højere grad går til den afdeling, 
der skaffer dem. Så på bundlinjen fl yttes der 
stort set intet. Men nu er der skabt klarhed. 
Myter er blevet afl ivet.

Anlægget: Der er de seneste fem år skabt 
meget væsentlige forbedringer af vores an-
læg, og lige i øjeblikket arbejder gravemaski-
ner og betonblandere på højtryk for at virke-
liggøre to af de vigtigste anlægsforbedringer 
i mange år for vores klub: De nye tennishaller 
ved siden af klubhuset skal stå klar den 7. sep-
tember. Et nyrenoveret Østerbro Stadion 
med udvidet fodboldbane skal stå klar den 
24. juni i følge kommunens tidsplan.

Begge dele var ellers røget på gulvet i okto-

FORMANDENFORMANDEN

NYT FRA FODBOLDAFDELINGENS
REPRÆSENTANT I HOVEDBESTYRELSEN:
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ber 2005, da kommunen og Sparta mistede 
tålmodigheden, fordi B.93 ikke solgte den 
gamle tennishal til Sparta, som det var plan-
lagt. Renoveringen af stadion blev afl yst. 
Sparta stoppede forhandlingerne med B.93. 
Begge dele var en katastrofe. Men det lykke-
des ved målbevidst arbejde og godt samar-
bejde med Østerbros andre idrætsklubber og 
kommunen at nå frem til helhedsløsningen 
for Østerbro, som nu er ved at blive gennem-
ført. En kæmpegevinst.

På fodboldsiden har vi fået en stor og udvi-
det kunstgræsbane med bedre lysanlæg. Vi 
har fået minibanen foran klubhuset, og vi har 
taget 2. salen i brug til divisionsholdet. Samti-
dig er samarbejdet med kommunen så godt, 
at vi de seneste år har haft tip top fl otte græs-
baner.

Personalet: En så stor klub som vores kræ-
ver fastansat personale. Hovedbestyrelsen 
har ansat en daglig leder og tilknyttet folk til 
at passe bygninger og anlæg og regnskab og 
bogføring. Dertil kommer, at fodboldafdelin-
gen har fastansat en ungdomskonsulent og 
to talenttrænere og etableret en meget dyg-
tig salgsafdeling, ligesom tennis har to fuld-
tidsansatte tennistrænere. Organisationen er 
dermed betydeligt styrket. 

Datterselskaber: Klubben har to dattersel-
skaber. I 2004 B.93 Kontraktfodbold Aps, som 
driver divisionsholdet i fodbold. I 2007 Øster-
bros Idrætspark A/S, som skal opføre de nye 
haller. Begge selskaber med dygtige og enga-

gerede folk i spidsen.
Ikke alt er gået godt de sidste fem år, men 

meget er. Og det er også nødvendigt. For 
konkurrencen fra andre klubber er hård. Og 
der stilles stadig større krav til at drive en mo-
derne idrætsklub i en storby. 

Mål for de næste fem år: Vi skal i forbin-
delse med etableringen af en cykelsti og må-
ske en cykelbro til Nordhavnen indgå en af-
tale, der færdiggør og fremtidssikrer 
fodboldanlægget, forhåbentlig med mere 
kunstgræs. Grænsen for, hvor mange, vi kan 
være med det baneareal, vi har, er ved at 
være nået. Men vi er her i en god dialog med 
kommunen.

Vi skal have skaffet penge til at anlægge en 
multihal i forlængelse af tennishallerne. Det 
er en stor opgave, men vi tror, at vi kan, hvis vi 
samarbejder med andre. I fodboldafdelingen 
er vi meget optaget af at styrke samarbejdet 
med omverdenen. Vi taler p.t. om samarbej-
de med en håndboldklub, og vi har skabt 
gode linjer til kommunen, til Team Copenha-
gen og til en række andre idrætsklubber på 
Østerbro.

De mange fremskridt er kun sket, fordi der 
er så mange engagerede og frivillige trænere 
og frivillige klubfolk, der knokler hver dag 
med godt humør for at gøre B.93 til en stærk 
klub. Bladet, i læser nu, er et konstant vidnes-
byrd om dette. 
Men det kræver også, at der er en besty-
relse til at sikre, at det hele spiller sammen. 

Det er ikke nogen selvfølge. Jeres 
bestyrelsesmedlemmer har brug 
for opbakning fra medlemmerne.
Derfor: Mød op til generalforsam-
lingen, der afholdes tirsdag den 
21. april kl. 19.30.
Det er faktisk en borgerpligt.

Hans Drachmann 

ARBEJDSPLADSEN VED B.93-HALLENARBEJDSPLADSEN VED B.93-HALLEN



5

1. DIVISON ER REALISTISK

HENRIK ENGELHENRIK ENGEL

For første gang i mange år går vi et meget 
spændende forår i møde, og det er vel og 
mærke på den positive måde. Vi har klart 
en realistisk chance for at spille med om op-
rykning, og det skal vi selvfølgelig gå 100% 
efter. Hvis det lykkes, er vi organisatorisk, 
såvel på det sportslige som administrative 
niveau, klar til at møde udfordringen. Vi 
har lige siden nedrykningen i 2005 først og 
fremmest arbejdet på at få et fast funda-
ment under fødderne, snarere end at gå 
direkte efter en hurtig oprykning igen. Det 
faste fundament er en økonomi, hvor der 
er balance i tingene og på det sportslige 
område er det en større og større talent-
masse, der presser på nedefra for at komme 
op på 1. holdet. Nu er fundamentet ved at 
være stærkt nok til at vi er klar til 1. division 
igen og forhåbentligt også stærkt nok til, 
at vi i første omgang kan etablere os i den 
næstbedste række. En oprykning til 1. divi-
sion ville jo være et fantastisk sammenfald 
med genåbningen af det nyrenoverede 
Østerbro Stadion til sommer. Men lad os 
lade hellere spørge vores sportschef Erling 
Bøje og lade ham vurdere vores aktuelle 
trup her ca. 1 måned før sæsonstart:
„Efter en efterårssæson som trods en vak-
lende afslutning, må betegnes som tilfreds-
stillende, er 1. holdet nu godt i gang med 
forberedelserne til en meget vigtig forårs-
sæson, hvor målsætningen er ændret til, at 

vi skal slutte mellem 
de 2 bedste.
Selv om holdet på 
nuværende tids-
punkt godt kunne 
havde brugt 3-4 
points mere må det 
være realistisk at 
kunne opfylde mål-
sætningen, selv om 
det ser ud til at blive 

i hård konkurrence med Vestsjælland og 
Brønshøj og med H.I.K og Ølstykke som 
outsidere. Der er ingen tvivl om at niveauet i 
2. division øst er blevet højnet betydeligt her 
i vinterpausen, hvor  specielt Stenløse, Glo-
strup, Værløse og H.I.K har tiltrukket mange 
spillere med høj kvalitet ligesom det ser ud til, 
at også Brønshøj har forstærket truppen.

Vores træner Benny Gall og hans stab ar-
bejder med 24 mand, som vi mener indehol-
der de kvaliteter der skal til for at spille med i 
toppen af rækken. Til forsvaret er hentet Ca-
sper Abildgård, som kan dække alle pladser i 
den bagerste kæde. Midtbanen er suppleret 
med Thomas Høegh, og til angrebet er der 
hentet forstærkning i form af Henrik Lyngsø 
Olsen, som tidligere har været topscorer i 
klubben samt Olcay Senoglu, som også tidli-
gere har vist stor målfarlighed for B.93.

Desuden indgår de 2 meget talentfulde 
U-19 landsholdsspillere Daniel Lindsteen og 
Bashkim Kadrii i truppen samt Wissam Niel-
sen, som har været gennem en langvarig 
genoptræning efter en alvorlig korsbånds-
skade, men som nu igen er 100% klar.

Vi har mistet vores målmand Ulrik Thom-
sen, som i efteråret var reserve for Jacob 
Thomsen. Denne plads er nu tiltænkt Heine 
Lysemose, som i nogle år har været en trofast 
2. holds målmand. Desuden er samarbejdet 
med Jeppe Hestehave ophørt.

Grundet relativt mange skader og sygdom 
har opstillingerne i træningskampene ikke 
været optimale men kampene har vist, at vi 
kan matche hold fra 1. division ligesom vi er 
blevet bestyrket i, at vi har en bred trup med 
høj kvalitet på alle pladser.

De sidste uger inden turneringsstarten 21/3 
vil blive brugt til at fi npudse og justere nogle 
enkelte ting, og kampen for at slutte mellem 
de 2 bedste vil blive forfulgt til det yderste”. 

Henrik Engel
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MEDLEMMER I B.93 ERHVERSKLUB
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STILLING I 2.DIVISION ØST 

Nr.1 FC. Vestsjælland 14 39-19 32
Nr.2 B.93 15 34-16 30
Nr.2 Brønshøj 14 34-16 30
Nr.4 Brøndby 2 14 26-14 26
Nr.5 HIK 15 21-16 24
Nr.6 FCK 2 (KB) 15 21-20 21
Nr.7 Ølstykke 14 24-25 21
Nr.8 Stenløse 14 25-27 21
Nr.9 Glostrup 14 17-19 20
Nr.10 Vanløse 15 25-23 18
Nr.11 Greve 14 21-25 18
Nr.12 Avarta 14 24-28 16
Nr.13 Skovlunde 14 21-31 12
Nr.14 Skjold 14 16-27 12
Nr.15 Værløse 15 25-42 12
Nr.16 BSV 15 16-41 8

FORÅRETS DIVISIONSKAMPE FOR B.93

Lørdag 21.marts Kl.13 B.93 – Skovlunde
Lørdag  28.marts Kl.15 Værløse – B.93
Lørdag 4.april Kl.13 B.93 – Stenløse
Torsdag 9.april Kl.15 Brønshøj – B.93
Mandag 13.april Kl.13 Avarta – B.93
Lørdag 18.april Kl.13 B.93 – Skjold
Lørdag 25.april Kl.15 Vanløse – B.93
Lørdag 2.maj Kl.13 B.93 – Glostrup
Søndag 10.maj Kl.10.30 FCK 2 – B.93
Lørdag 16.maj Kl.13 B.93 - Brøndby 2
Søndag 24.maj Kl.13 Ølstykke – B.93
Torsdag 28.maj Kl.19 B.93 – HIK
Mandag 1.juni Kl.13 FCVestsjælland – B.93
Søndag 7.juni Kl.15 B.93–Søllerød/Vedbæk
Lørdag 13.juni Kl.15 Greve – B.93

DIVSIONSTRUPPEN I FORÅRET

VALBY  IDRÆTSPARKVALBY  IDRÆTSPARK

MÅLMÆND:

Jacob Thomsen, 30 år, 15 Divisionskampe
Heine Lysemose, 28 år, 1 Divisionskamp

FORSVAR:
Emil Farver, 19 år, 45 Divisionskampe
Martin Heisterberg, 21 år, 27 Divisionskam-
pe
Wissam Nielsen, 18 år, 1 Divisionskamp
Mark Strøm, 26 år, 75 Divisionskampe
Rang Shawkat, 22 år, 16 Divisionskampe
Casper Abildgaard, 22 år (Ny)

MIDTBANE:
Dragan Bakovic, 28 år, 76 Divisionskampe
Emil Dyre, 25 år, 47 Divisionskampe
Mads Heisterberg, 19 år, 33 Divisionskampe
Mads Ibenfeldt, 24 år, 9 Divisionskampe
Mikkel London, 20 år, 20 Divisionskampe
Venhar Sabani, 22 år, 56 Divisionskampe
Bashkim Ziberi, 24 år, 67 Divisionskampe
Thomas Høegh, 24 år, 40 Divisionskampe

ANGREB: 

Geert Baunsgaard, 27 år, 15 Divisionskampe
Jan Isaksen, 25 år, 32 Divisionskampe
Benjamin Lee, 19 år, 4 Divisionskampe
Bashkim Kadrii, 17 år, 2 Divisionskampe
Daniel Lindsten, 18 år, 1 Divisionskamp
Alban Shipsani, 21 år,  27 Divisionskampe
Olcay Senoglu, 24 år, 17 Divisionskampe
Henrik Lyngsø Olsen, 25 år, 50 Divisionskam-
pe

 * Antal af Divisionskampe er for B.93
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Det er Tomas Thordarson, 
der er Hovedsponsor med 
sit fi rma: Copenhagen 
Outdoor. Han synger også 
og har jo vundet Dansk 
Melodi Grand Prix i 2004. 
Han er blandt andet ble-
vet sponsor i B.93 på 
grund af B.93s store ind-

sats for integrationen af tilfl yttede unge.

I efteråret førte B.93 2. Division i 10 turne-
ringsrunder fra Runde 2 til Runde 11, hvor 
FC Vestsjælland tog over efter B.93s uaf-
gjorte kamp mod Brøndby 2.
B.93s eneste nederlag i efteråret var mod 
Ølstykke den 25.oktober i Valby. Resultatet 
blev 2-3.

To fra Efterårets trup er ikke længere med. 
Målmand Ulrik Thomsen (31 Divisionskam-
pe for B.93), der kom til klubben fra Her-
følge, samt backen Jeppe Hestehave (24 
Divisionskampe), der kom fra Ølstykke til 
B.93.

I efteråret var der Divisionsdebut for B.93 
for 6 spillere: Målmand: Jacob Thomsen (fra 
Ølstykke). Forsvar: Rang Shawkat (fra Lyng-
by).Mads Ibenfeldt (fra Herfølge). Angreb: 
Geert Baunsgaard (fra AB),Benjamin Lee 
(fra AB)Bashkim Kadrii (fra ungdomsholdet 
i B.93)

„Danske Spil” havde før 2. Division øst star-
tede udsendt odds for vinder af rækken: 
Laveste odds var der for FC Vestsjælland 
(tidligere Slagelse) med 2,40. Derefter 
Brøndby 2 med 3,40, HIK med 5,0 og Brøns-
høj med 5,50. På næste plads kom Ølstykke 
med 12,0, derefter KB/FCK2 med 14,0 samt 
Greve med 20,0.

Emil Farver, der netop har fået udtagelse til 
U/21-landsholdet, har desværre for B.93 be-

sluttet sig til at prøve lykken i det jyske og 
måske endog i Superligaen. Emil slutter i 
B.93 til sommer, for at fortsætte i Silkeborg. 
En oprykning til Superligaen til sommers 
for Silkeborg, virker meget realistisk. I Silke-
borg vil han møde en anden tidligere 93’er, 
Rajko Lekic, som nåede 11 Divisionskampe 
for B.93 inden han besluttede sig til en kar-
riere i det jyske. 

Topscorere i efteråret var Alban Shipsani og 
Geert Baunsgaard, der begge er noteret for 
9 mål. På tredjepladsen kommmer Jan Isak-
sen med 7 mål.

To spillere: Anfører Mark Strøm og Årets 
fighter Emil Farver spillede alle 17 kampe i 
efteråret(15 turneringskampe og 2 pokal-
kampe). Emil Dyre missede 1 pokalkamp 
mod Lyngby og nåede 16 kampe. Dragan 
Bakovic, Geert Baunsgaard, Jacob Thomsen 
og Mads Heisterberg spillede 15 kampe.

De 3 spillere i truppen, der har spillet flest 
Divisionskampe for B.93, er: Dragan Bako-
vic (76 kampe), Mark Strøm(75 kampe) og 
Bashkim Ziberi(67 kampe).

Tre tidligere 93’ spillere vender hjem: Henrik 
Lyngsø Olsen (kommer tilbage fra AB), Olcay 
Senoglu (kommer Fra Trelleborg IF i Sverige) 
og Thomas Høegh (tilbage fra Fremad Ama-
ger). Den fjerde nye spiller er Casper Abildga-
ard, der har spillet 26 ungdomslandskampe, 
og senest spillet i Herfølge. Han har også spil-
let for FC Randers.

Jon Bremerskov (tidli-
gere formand for B.93) 
er indtrådt i B.93 Aps, 
bestyrelsen for klub-
bens professionelle 
fodbold. Denne besty-
relse ledes af Henrik 
Lindholm.

HOVEDSPONSORHOVEDSPONSOR

JON BREMERSKOVJON BREMERSKOV

NOTER OM DIVISIONSHOLDET
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Det er ikke titlen på en ny bog.
Normalt plejer bladet at interviewe gamle 
hæderkronede klubfolk „på omkring 100 
år”. Som optakt til den spændende forårs-
sæson, har vi denne gang skiftet taktik, og 
valgt divisionsholdets anfører Mark Strøm, 
som siden 24. november sidste år har været 
26 år.  

Mark kom til B93 i sommeren 2006. Siden 
har B93 spillet 76 kampe, og Mark har været 
med (og indestarter) i de 75 af kampene. 
Kun i foråret 2007 smuttede en kamp, pga. 
for mange gule kort. Kan du huske hvem 
det var mod? Mener det var hjemme mod 
B1908 (korrekt), og hvad blev kampen, vi 
tabte 1-3 (også korrekt - desværre). Mark 
overtog anførerbindet fra Jimmy Müller i 
2007, og har haft det siden.
Debutkampen var hjemme mod Greve (05-
08-2006), hvor B93 vandt 6-1. Holdet var: 
Nicolas Nielsen – Morten Jørgensen, Mark 
Strøm, Jimmy Müller, Thomas Høegh – Kri-
stian Nielsen, Martin Drescher, Claus Niel-
sen – Glen Marcher, Henrik Lyngsø Olsen og 

Peter Fensholm. På bænken var bl.a. Ven-
har Sebani, som sammen med tilbagevend-
te Henrik Lyngsø Olsen og Thomas Høegh 
er de eneste fra nuværende trup, udover 
Mark naturligvis.  
Nå, vi skal lige tilbage til starten. Jeg ved du 
kom fra Glostrup, men har du altid spillet i 
GIC.
Overhovedet ikke, jeg var ungdomsspiller i 
HIK, som lå tæt på min bopæl. Som junior 
blev jeg hentet til B93, af holdets træner 
Frank Nielsen, altså vor nuværende talent-
chef. Det blev kun til et halvt år, idet jeg 
kom på Sports College i Silkeborg, hvor jeg 
gennemførte Handelsskolen. Jeg spillede 
for Silkeborg, hvor jeg havde en treårig 
kontrakt. Den sidste periode på deres DS-
hold.
Da jeg ikke fi k forlænget kontrakten i Silke-
borg, vendte jeg hjem til „Danmark”. Jeg 
spillede den første sæson i Birkerød, hvor-
efter jeg blev hentet til Glostrup af træne-
ren Tom Nielsen. Efter to sæsoner i Glo-
strup, fi k jeg en henvendelse fra min gamle 
ungdomstræner Frank Nielsen, som sam-

MARK STRØM – OG ALLE DE ANDRE

MARK STRØMMARK STRØM
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men med Erling Bøje (sportschef) mente, at 
jeg skulle spille i B93. Min kontrakt mm. ud-
løber til sommer. Jeg håber vi kan blive 
enige om en forlængelse, for jeg trives i 
klubben. Og der er en rigtig god stemning 
i truppen.

Hvad mine styrker er? Tjah, jeg er god til at 
læse spillet, god til at dirigere mine med-
spillere, og en sikker pasningsspiller. Har du 
ikke glemt, at du er stærk i hovedspillet. 
Næh, det troede jeg du vidste. I øvrigt hav-
de jeg tænkt mig, at score et par mål her i 
forårsturneringen. Mark på 188 cm., er fast 
mand i begge felter ved dødbolde. Indtil 
videre er det blevet til fem mål (LFA, HIF, 
Glostrup, Brøndby og Værløse), og et 
ukendt antal assister. 

Nåh, så er vi kommet til det spørgsmål som 
alle 93’ere interesserer sig for, anførerens syn 
på oprykningsmulighederne.
Jeg er bestemt optimist, vi har en rigtig god 
trup, som her i vinter er blevet yderligere 
forstærket med Henrik Lyngsø Olsen, Olcay 
Senoglu, Thomas Høegh og Casper Abild-
gaard. Der bliver hård kamp om pladserne. 
Vi har jo også de to helt unge, Daniel Lind-
sten og Baskim Kadrii, som også presser på. 
Udover de er talentfulde, er de også dejlig 
ydmyge.

Jeg tror, at vi som minimum slutter mellem 
de to første, og derved er sikret opryk-
ningskampe mod Vestholdet (FC Fyn, Bra-
brand, Blokhus eller Svendborg). Vi møder 
Brønshøj i den fjerde kamp, og jeg tror vi 
kommer ud på Tingbjerg med 39 point på 

kontoen. Hvis vi rykker op i 1. divisi-
on, håber jeg klubben vil bevare 

den nuværende trup, for den 
har kvalitet nok til at begå sig 
i en højere division. Det må 
du godt sige videre. 

Hvordan har det været, at spille 

hjemmekampe ude i 
Valby Idrætspark?
Bedre end jeg hav-
de forventet. Banen 
har været i fi n 
stand, og vi har fået 
fl ot opbakning fra 
tilskuerne til kam-
pene. Jeg glæder 
mig dog til at vende 
tilbage til Østerbro 
Stadion. Jeg ser det ikke som noget pro-
blem, at vi har de to andre tophold (Brøns-
høj og Vestsjælland) på udebane i foråret. 
Af syv udekampe i efteråret vandt vi fem og 
spillede to uafgjorte (målscore 14-6).

Vi slutter lige med et par hårde spørgsmål. Du 
har haft Michael Schäfer, Erling Bøje og Ben-
ny Gall som trænere i B93. 
Hvis jeg skal svare på hvem der er den bed-
ste, vil jeg sige, at de er vidt forskellige. Nå, 
hvem vil du helst danne midterforsvar med, 
Mads Ibenfeldt, Casper Abildgaard eller 
Rang Shawkat. Helt bestemt, den som Ben-
ny Gall udtager. Det fi k vi sgu’ ikke meget 
ud af, så…

Vi skal lige have lidt til de kvindelige læsere. 
Hvad laver du udenfor B93?
Jeg læser til fysioterapeut, mangler det sid-
ste år (ud af 3½ år). Privat bor jeg sammen 
med Pernille, som har afsluttet sin egen 
fodboldkarriere pga. dårlige knæ. Hun er 
en fl ittig gæst til 93’s kampe. 

Nåh, nu skal vi ned og træne, bl.a. hurtig-
hedstræning med Peter Møller. Var det no-
get for dig?
 Nej tak, jeg springer over. Held og lykke med 
foråret – vi glæder os. Det er mange år siden, 
at vi kun skal holde øje med den øverste 
streg.

/palle banks jørgensen

koko

haha
ii

MARK STRØM

   H Å B
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Sædvanen tro har divisionsholdet haft af-
slutningsfest for at markere at endnu et år 
er gået. I forbindelse med festen kårer spil-
lerne en række personer, som har gjort sig 
positivt bemærket i løbet af året. Der er 
mange kåringer, men de mest betydnings-
fulde er årets spiller, årets fi ghter og årets 
kammerat.
Selvom der var mange spillere som kandi-
derede til årets spiller, stod det hurtigt 
klart, at der reelt kun var én spiller som var 
inde i billedet til denne titel. Dragan Bako-
vic var den fortjente vinder i denne kate-
gori efter et rigtig godt år. Dragan var, spe-
cielt i efteråret, en meget vigtig brik og et 

omdrejningspunkt på vores centrale midt-
bane. Specielt hans store arbejdsiver var 
udslagsgivende for, at valget netop faldt 
på ham.
På de nærmeste pladser kom Jan Isaksen og 
anfører Mark Strøm. 
Årets fi ghter blev forsvarstalentet Emil Far-
ver. Præcis som med Dragan var der stor 
enighed i truppen om at Emil skulle kåres i 
denne kategori. En af grundene til at netop 
Emil vandt titlen som årets fi ghter, er hans 
fantastiske indstilling til tingene. Trods sin 
unge alder går Emil altid forrest. Han for-

søger hele tiden at forbedre sit høje niveau, 
både til træning og i kamp, hvilket resulte-
rede i et opkald fra U-21 landsholdstræner 
Keld Bordingaard der ganske fortjent gav 
ham en plads i U-21 landsholdstruppen. 
(CB)
 At CB er blvet hædret af de øvrige spillere 
i Divisionstruppen, som ”Årets Kammerat”, 
er ikke overraskende. CB er lidt af den gam-
le skole, hvor fodboldspillet også blev byg-
get om omkring kammeratskab – og hold-
ånd. Det lægges der desværre ikke så stor 
vægt på mere. Det er lidt trist for os, der 
mente det var det der betød meget i en 
fodboldklub. CB har jo været indenfor Liv-
garden og igennem sergent- og løjtnants-
uddannelsen inden han nu er i Politiet. (fb) 

DIVISIONSTRUPPEN HAR I DECEMBER KÅRET 
3 SPILLERE SOM…

ÅRETS SPILLER

ÅRETS FIGHTER

ÅRETS KAMMERAT

DRAGAN BAKOVICDRAGAN BAKOVIC

 EMIL FARVER EMIL FARVER

CB PETERSEN.CB PETERSEN.
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–HENRIK LYNGSØ OLSEN PRIVAT…?

Jeg er netop fyldt 25 år. Ved siden af fod-
bolden læser jeg cand. merc. i økonomisk 
markedsføring på CBS. Jeg bor på Nørrebro 
sammen med min kæreste Dess og vores 
datter Karla, som er seks måneder gammel. 
At jeg har fået Karla ind i mit liv har helt 
klart gjort mig mere ansvarsbevidst, og har 
været med til at sætte livet i et andet per-
spektiv. Min familie betyder meget for mig, 
og at det fungerer på hjemmefronten, gør 
at jeg kan præstere mere på banen.  

HVORFOR KOM DU TILBAGE TIL B.93?’
Da min tid i AB nærmede sig sin afslutning, 
var der følere ude fra forskellige klubber, 
men da B.93 kom på banen, var jeg ikke i 
tvivl om, hvor jeg skulle fortsætte min kar-
riere. Sidst jeg var i klubben, havde jeg 
uden tvivl mine bedste år som seniorspiller. 
Vigtigere er dog, at jeg husker klubben som 
et godt sted at være, og specielt det sam-
menhold, som hersker igennem hele B.93 
tiltaler mig meget. Det er rart, at alle hilser 
på hinanden, når man mødes på gangene 
på „Slottet”. Det giver mig fornemmelsen 
af, at alle i og omkring klubben støtter op 
omkring 1. holdet.

RYKKER VI OP I 1. DIVISION?

JA! Vi har helt klart truppen til at være en 
dominerende faktor i 2. division. Målsæt-
ningen er helt klar fra klubbens side! Vi skal 
spille i 1. division efter sommerferien. Om 
vi bliver nummer et eller to, er mindre vig-
tigt, bare vi rykker op. Mit kendskab til 2. 
division er begrænset, men jeg tvivler på at 
de andre hold har samme kvalitet og bred-
de som os. Som jeg ser det bliver vores vær-
ste fjende os selv. Det er ikke nok at være 
god på papiret, for det er vi uden tvivl, men 
det kræver fuld koncentration og hårdt ar-
bejde af samtlige personer omkring 1. hol-
det. Jeg ved at der er blevet arbejdet rigtig 
hårdt i kulissen omkring holdet hen over 
vinteren, og så er tiden kommet, hvor vi 
spillere skal føre deres hårde arbejde vide-
re. Rent fodboldmæssigt er truppen mar-
kant bedre end sidst jeg var i klubben, så vi 
har alle forudsætninger for at indfri vores 
målsætning.

PERSONLIGE AMBITIONER?
Mine personlige ambitioner holder jeg for 
mig selv, men jeg har store ambitioner på 
holdets vegne. Jeg er kommet tilbage til 
klubben for at være med til at spille B.93 
tilbage i 1. Division, hvor jeg mener vi hører 
hjemme. Drømmescenariet er, at vi efter 
sommerferien løber ind på et nyrenoveret 
Østerbro Stadion i 1. division!!!

CB

INTERVIEW MED HENRIK LYNGSØ OLSEN– VI RYKKER OP...!

CB-interviews:
Nr.26   Mads Heisterberg

Anders Quist
Nr.27  Jonas Troest

Mikkel London
Nr.28 Henrik Lyngsø Olsen

HENRIK LYNGSØ OLSENHENRIK LYNGSØ OLSEN
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Klubben er gået igang med licensansøgnin-
gen til næste sæson. Som det er alle be-
kendt har vi A licens på nuværende tids-
punkt, og vi arbejder på at fortsætte med 
det. Det vil fortsat kræve mange ressourcer, 
men dem er klubben villige og meget mål-
rettet for at efterkomme. I foråret er mål-
sætningen klar for U-17 og 19, de skal helt 
frem og ligge i den landsdækkende 1. divi-
sion. Vi vil meget gerne tilbage til de 2 
liga`er for begge hold. I forbindelse med de 
krav som DBU stiller, har vi 3 af vores træ-
nere på den eftertraget A- træner uddan-
nelse. Det drejer sig om Lasse Nielsen (U-
17), Thomas Petersen (U-19) og Niels 
Madsen (talentskolen).
Vi har fået anerkendt 5 landsholdsspillere 
fra DBU, hvilket betyder vi faktisk kun er en 
spiller fra at kunne søge den eftertragtede  
A+ licens. De fem landsholdsspillere er Bas-
sel Jradi på U-16, Mourad El-Bariaki (U-17), 
Bashkim Kadrii og Daniel Lindsten (U-18) og 
Emil Farver (U-21). Hvis alt går efter planen 
er der også chance for vi igen får Wissam 
Nielsen tilbage på U-19 landsholdet. 

På klubbens divisionshold har vi 3 ynglinge 
spillere som er en fast del af truppen, det er 
Daniel Lindsten, Bashkim Kadrii og Wissam 
Nielsen, så også her er klubbens talentud-
viklings profi l meget synlig.

Klubben går et spændende forår i møde, 
hvor der er masser af sportslige udfordrin-
ger. Vi arbejder stenhårdt på at gå efter 
den oprykningschance som 1 holdet har, 
det er også godt for vores videre talentud-
viklingsarbejde.

Frank Nielsen Talentchef

FREMTIDENS 
TALENTER I B.93
Selvom turneringen har holdt pause i snart 
4 måneder betyder det ikke at vores spillere 
har slappet af, snarere tværtimod. Vores 
mest talentfulde spillere har været fl ittigt 
benyttet på landsholdene og det ser ud til 
at fl ere er på vej. 
I årgang 93 er Bassel Jradi i skrivende stund 
blevet udtaget til U16-landsholdet og del-
tagelse i en træningsturnering i Lissabon. 
Her skal Danmark spille imod Irland, Spani-
en og Portugal.  Bassel Jradi spiller venstre 
kant på klubbens U17 hold og kan karakte-
riseres som en teknisk og fysisk stærk spil-
ler. I samme årgang har Simon Carstensen 
bidt sig fast på Talent Center træningen. 
Talent Center træning svarer til det der før-
hen hed Unionstræning. Simon Carstensen 
har sine spidskompetencer i det fysiske 
mod, lederevner og i pasningsspillet hvor-
for han spillet midterforsvar eller central 
midt.
I årgang 94 har vi to spillere på Talent Cen-
ter træningen, Mohammed Howeidi og Ta-

TALENTAFDELINGEN
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rek  Habbou. Moham-
med ( i daglig tale 
– Muddi) spiller cen-
tralt på midtbanen og 
Tarek spiller midter-
forsvarer.

DANMARK – ITALIEN
To spillere i B.93 har 
næsten ikke holdt jule-

ferie. Det drejer sig om, Daniel Lindsten og 
Bashkim Kadrii. De to offensive spillere 
gjorde det begge utroligt godt for U18 
landsholdet i det sene efterår og kunne 
med en god præstation ved U18 samlingen 
i Vildbjerg 4.-5. Januar se frem til at blive 
udtaget til den spændende træningskamp 
i Rom imod Italien. Således var begge spil-
lere fl ittige på træningsbanen henover 
både jul og nytår. Og helt som planlagt le-
verede begge spillere en overbevisende 
indsats ved U18 samlingen i Vildbjerg(jeg 
overværede den selv) og blev fortjent udta-
get. Kampen var en lærerig én af slagsen. 
Italien vandt 3-0 og spillede på et meget 
højt niveau. Daniel Lindsten spillede på sin 
foretrukne position som spidsangriber men 
måtte sande, at italienernes midterforsvar 
ikke kun var fysisk utroligt stærke men også 
besad en hurtig spilintelligens og god bold-
behandling, der gjorde livet surt i spillet 1:2 
kampen igennem. Men lærerigt det var det 
bestemt.
Bashkim Kadrii spillede også på sin bedste 
position som 10’eren i landsholdets kendte 
4-3-3 system. Herfra er Bashkim meget dyg-
tig til at time sine lynhurtige dybe løb i de 
rum som Daniel Lindstens modløb skaber. 
Men i en kamp hvor italienerne havde bol-
den mest og danskerne aldrig formåede at 
sætte spillet på den italienske banehalvdel 
blev det så som så med de dybe løb og mu-
ligheder for afslutninger på mål.
Så selvom der var stor tilfredshed med at få 
lov til at spille imod Italien, så gav kampen 
stof til eftertanke. Der er altså nogle spil-

lere i årgang 91 ude i Europa der er rigtig 
dygtige og der er kun én ting at gøre, og 
det er at komme hjem i en fart og træne 
endnu hårdere for at udvikle sit talent. Det 
er således med samme begrundelse, blot på 
andre niveauer at vi prioriterer at rejse me-
get med vores fodboldspillere i B.93. Der 
kommer nogle helt andre perspektiver på 
egen formåen, når de bliver testet i uvante 
omgivelser og den refl eksion er nødvendig 
for udvikle sig som menneske og dermed 
også som fodboldspiller.

EN NY SÆSON STÅR FOR DØREN
Som følge af den ny licensordning og lands-
dækkende helårlige rækker for både U17 
og U19, skydes sæsonen i gang allerede, 
lørdag d. 14. Marts. Begge hold i B.93 spiller 
på hjemmebanen, på kunstgræsset, U17 
møder kl.13.00 Randers og U19 møder 
kl.15.00 Sønderjyske.
Således har optakten til sæsonen været lidt 
anderledes fordi vi har „mistet” 3 uger i 
forhold til tidligere. Det har betydet for det 
første lidt færre træningskampe og at den 
fysisk betonede træning har fundet sted 
straks efter opstarten.
Spillerne blev testet på deres kondition og 
skal straks inden sæsonstart, testes igen så 
vi får et nøjagtigt billede af, hvor meget de 
har forbedret sig og om træningsplanen og 
gennemførelsen af træningen har været 
tilstrækkelig. Således kan forløbet evalue-
res og vigtige erfaringer kan tages med, 
når næste opstart skal planlægges i 2010.

Vi forventer at lægge godt fra start og mål-
sætningen er at begge mandskaber blan-
der sig i toppen af rækken og derfor bliver 
det vigtigt at lægge fra start med mange 
point inden rækkerne knækker over og ska-
ber mentale barrierer mellem top og bund. 
Vi synes at begge trupper indeholder både 
talent og rutine og er meget fortrøstnings-
fulde for foråret

Bjørn Rasmussen

BJØRN RASMUSSENBJØRN RASMUSSEN
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Trænerkursus
Lørdag d. 18.april afholder B.93 i samar-
bejde med KBU et børnetrænerkursus.
Kurset sætter fokus på moderne trænings-
principper for børn og unge, og deltagerne
vil i denne omgang udelukkende være træ-
nere og ledere fra vores egen klub.
B.93 er i disse år begunstiget af, at rigtig 
mange ikke mindst forældre gerne vil være
trænere og ledere på børne- og ungdoms-
holdene. Kurset er én af måderne at fast-
holde de mange dygtige, nyere trænere. 
Fagligt vil kurset givet styrke trænergrup-
pens arbejde med børnene, og erfaringer 
fra tidligere interne kurser giver tro på, at 
kurset rent socialt giver trænerne mere 
ejerskab, bedre netværk og lyst til tættere 
samarbejde holdene imellem.
Og det er jo ik´ så ringe endda.

ÅRGANG 97-98-99 REJSER TIL FALSTER
Der er skjønt på Falster. Ikke mindst i Pin-
sen, hvor legendariske B.1921 er værter for
Pinse-cup 2009 for årgang 97-98 og 99. Der-
for drager en karavane bestående af
børn og voksne fra B.93 til Sy´havsøerne for 
at tage del i løjerne.
Otte 7-mands hold  med telte, oppustelige 
madrasser, Puma Diamant støvler
søde mødre, stærke fædre og uundværlige 
Game Boy fra Nintendo. Det bli´r stort
at besøge og lammetæve LFA, Holeby og FC 
Musse.  
Karavanen styres af U11-cheftræner Mad-

sen, der har en fortid på Musse Centralsko-
le og således har stor insiderviden om for-
holdene i disse fjerne egne.
Rigtig go´ Pinse-cup.

SÅ ER DET FORÅR
Vintertræningen på kunstgræs, i sale og 
haller har været intens og god. Men for-
årets turneringskampe på græs mod Fix, 
Pioneren og FCKB er nu noget helt særligt.
Så alle har strøget kampdragten og pudset 
støvlen en ekstra gang forud for turne-
ringsstarten i april. B.93 stiller op med føl-
gende hold :

Ynglinge U19: 3 drengehold og 2 pigehold
Juniorer U17: 3 hold
Drenge U15: 6 drengehold og 1 pigehold
Lilleputter U13: 10 drengehold og 2 pige-
hold
Miniputter U11: 10 drengehold og 2 pige-
hold
Dertil kommer et virvar af forrygende drib-
lere af begge køn fra U6-7-8-9, der kan ses 
live hver onsdag i sæsonen.

Hvis vejret ikke driller åbner græssæsonen 
og sommertiden søndag d.29 marts og de 
første heftige kampe spilles lørdag 4.april.
Bliver det monsunregn kan vi risikere at 
gemme græspremieren til påsken med 
dens lange fredag. Ellers starter vi op med 
et brag tirsdag d.14.april.

Jesper

 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

UNGDOMSAFDELINGEN
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B93 var smukt repræsenteret af de 3 U18 
Piger, Dina, Fatima og Mariam ved
indvielsen af det nye område i Mjølnerpar-
ken som kaldes DSB-arealet.
DSB-arealet skal i fremtiden bruges til 
idræt, både for den organiserede og den 
uorganiserede del af den københavnske 
sportsverden.

Overborgmester Ritt Bjerregaard var træt 
af at se et stort og dejligt område henligge 
uden at det blev brugt til noget rekreativt 
og havde derfor været
foregangskvinden i projektet med at få 
ryddet området og gjort det klar til
en masse dejlig leg med sporten som hove-
delement.

I dagens anledning stillede Fatima op til en 
alle-mod-hende-turnering i det sjove og 
teknisk krævende fodbold spil, Panna +, 
som spilles på en mindre 8-kantet bane med 
bander og små mål. Teknikken er det afgø-
rende og der er mange forskellige regler 
som er med til at udligne de fysiske forskel-
le mellem f.eks. drenge og piger, små og 
store, tykke og tynde m.fl . Skyder man bol-
den udover banderne direkte har man tabt, 
laver modstanderen tunnel på dig og får 

kontrol over bolden igen har man også tabt 
og hvis ingen af disse ting sker i løbet af 
kampen, spiller man f.eks. 3 minutter og 
vinderen er den som har scoret fl est mål.

Fatima udfordrede alle, store og små, som 
turde binde an med hendes fantastiske tek-
nik og efter at have spillet alle kampene, 
kunne man konstatere, at Fatima var ube-
sejret, hvilket specielt blandt de mange 
voksne hun spillede imod, udløste stor be-
undring for hendes evner. Alle havde en 
sjov dag, hvor København fi k endnu et om-
råde, hvor man kan boltre sig med venner-
ne og hygge sig med diverse kampe i for-
skellige sportsgrene

Overborgmester Ritt Bjerregaard, som for-
øvrigt var en af de første til at
støtte op om Majkens fantastiske projekt 
med udviklingen af verdens første fodbold 
til Pige/Kvinder, Sensational 1, som er om-
talt andet sted i bladet, var meget impone-
ret af B93´ 3 U18 Piger og deres glæde og 
kærlighed til fodbold-spillet. Både pigerne 
og Ritt var enige om at de måtte have taget 
et fælles billede fra en god dag.
(se forsidebilledet)

Michel Zola

B93' PIGEAFDELING
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Sensational 1 er en ny fodbold – til piger og 
kvinder. Det er en hurtigere bold, der kan 
øge hastigheden i spillet med 25-30 % – og 
udnytter pigers teknik og ikke mindst, ned-
sætter skadesrisikoen ved spark. 

B.93’s U18 pige-trænerne, Majken Gilmar-

tin og Bettina Falk, har sammen med idræts-
forsker Thomas Bull fra Århus Universitet, 
boldudvikler Lars Kjergaard, DBU talenttræ-
ner Thomas Slosarich og pigerne i B.93 udvik-
let en ny bold til piger. 400 nye bolde er lavet 
og skal testes sammen med fl ere andre klub-
ber. Vi tror på, at en lettere og hurtigere bold 
kan gøre en forskel. Københavns Kommune 
og DIF har støttet projektet.

Alle andre sportsgrene har tilpasset mate-
rialerne til kvinder; det gør vi nu også med 
fodbolden. Det er vores mål at sætte en ny 
standard for hvilken type bold der spilles 
med i både parker, klubber og på landshol-
dene.

Undersøgelser viser, at der skal være for-
skel på størrelsen og vægten, når det gælder 
fodbolde til han- og hunkøn. De seneste år 
har pige /kvindefodbold oplevet massiv til-
gang – både i klub og tværgående events 
som f.eks vores årlige gadefodbold for kvin-
der på Israels Plads. Ved denne event melder 
fl ere tusinde kvinder sig til en super sjov dag, 

og her taler vi om en gruppe, der aldrig tidli-
gere har været i nærkontakt med hverken en 
Laudrup-fi nte eller et spark på mål.

Det er et faktum, at piger og kvinder i ind- 
og udland har taget fodboldspillet til sig. FIFA 
spår, at der i 2014 vil være lige så mange kvin-
der der spiller fodbold som mænd. 

Og derfor skal de naturligvis også have en 
bold, der giver dem de bedste muligheder for 
at være en del af et hurtigt, sikkert og sevær-
digt spil. Med den nye bold vil langt fl ere pi-
ger få meget lettere ved at score på langskud 
og lave nogle af de blærede detaljer, som er 
umulige med en alt for stor og tung bold. 

Den nye fodbold vil også betyde langt fær-
re skader. Undersøgelser viser, at der er seks 
(6)  gange så mange knæ- og ankelskader 
blandt fodbold-piger – set i forhold til fod-
bold-drengene – og vi tror at en mindre og 
lettere bold vil betyde markant mindre be-
lastning ved de tusindvis af skud pigerne har i 
deres fodboldliv. 

SE MERE PÅ 
SENSATIONALFOOTBALL.DK. 

Vi tester de nye bolde frem til november 
2009. Vi uploader løbende billeder og fi lm 
på boldens egen hjemmeside på sensatio-
nalfootball.dk. Vi glæder os totalt til at 
komme i gang. 

DET HANDLER OM STØRRELSEN 
- NY BOLD TIL PIGE- OG KVINDEFODBOLD

LANDSHOLDSSPILLER CATHRINE PAASKELANDSHOLDSSPILLER CATHRINE PAASKE
TESTER DEN NYE BOLD.TESTER DEN NYE BOLD.

B.93’ U18 PIGER TESTER DEN NYE BOLD PÅ B.93’ U18 PIGER TESTER DEN NYE BOLD PÅ 
KUNSTGRÆSBANEN Å B.93KUNSTGRÆSBANEN Å B.93
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BAG BOLDEN

Majken Gilmartin – ideen, benarbejdet
Mobil: 40 10 70 99 
mmg@gilmartinfi lm.com 

Thomas Bull –idrætsforsker

Lars Kjergaard – boldudvikler og produkti-
on 

Bettina Falk - talenttræner og pro-tester 

Cathrine Paaske - landsholdspiller og pro-
tester

Julie Moestrup - historien

Thomas Slosarich – talenttræner og udvik-
ling af træningsprogrammer 

Bjørn Rasmussen - B.93 talenttræner
Mobil: 29 28 77 57
bjoernb93@gmail.com 

Karina Riis - bolddesign

Kristian Foldager - web og fi lm

B.93 U15, U18 og Senior piger B93 – de 
første til at teste bolden - andre klubber 
kommer med på et senere tidspunkt 

TALENTRÆNING MED DEN NYE BOLD
I forbindelse med testen af den nye bold 
starter vi samtidig talent træning for U15 
og U18 pigerne.

Mandag og onsdag kl. 18.00-20.00 og 
torsdag morgen kl. 08.00-09.00 er der ta-
lent træning for dem, der melder sig. 

SPARKETEKNIK - OG EN FORRYGENDE SMUK SOLNEDGANG OVER ØSTERBROSPARKETEKNIK - OG EN FORRYGENDE SMUK SOLNEDGANG OVER ØSTERBRO
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I efteråret 2008 var 2. holdet involveret i en 
noget rodet turneringsform i Københav-
nerserien. I første halvdel af efteråret sik-
rede holdet sig adgang til forårets Køben-
havnerserie, og så var det uden betydning, 
at det sportsligt ikke gik så godt i resten af 
efteråret. Vor naboklub Østerbro derimod 
rykkede ned to gange i efteråret, hvilket 
betød, at de dumpede fra DS (foråret) via 
KS til nu Serie I.

Forårsturneringen i Københavnsserien er 
også speciel, idet de 14 hold skal afvikle en 
enkeltturnering, hvor det gælder både op- 
og nedrykning. Først fra sæsonen 2009/10 er 
Københavnsserien en helårsturnering. De 14 
hold i KS er B93 II, Skjold II, Hvidovre II, Frem-
ad A. II, Brønshøj II samt HB, Skovshoved, 
KFUM, Viktoria, Jægersborg, FB, Fremad Val-
by og bornholmerholdene Nexø og Rønne. 

Det er altså bare udover stepperne fra start 
af. Vi skal høre hvordan det går med forbere-
delserne, og har derfor grebet fat i den nye 2. 
holdstræner Karsten Rasmussen. I forhold til 
sidste år er konceptet for divisionsholdet æn-
dret, således at 2. holdet ikke længere er en 
del af 1. holdstruppen. Karsten var sidste år 
træner for 3. holdet, der triumferede med en 
fl ot 1. plads i Serie II.

Karsten Rasmussen er 43 år, arbejder som 
daglig leder for fængselsbetjente i Sand-
holmlejren. Bor i Farum med kone og deres 
søn (der spiller fodbold). Har været fodbold-
træner siden han var 16 år. Startede i Stavns-
holt Boldklub, som han var med til at fusio-
nere med Farum Boldklub, hvor han udover 
ungdomsformand også har været træner i 
mange år. Karsten har været assistenttræner 
og målmandstræner i Birkerød (1. div.) og 
Værløse (DS). Har tidligere været i B93, det 
var i 2005, hvor han var hjælpetræner for 
Flemming „Fad” Johansen, som trænede DS-
holdet.

Jeg havde glemt alt om B93, da Kim Mil-

wertz (seniorleder) ringede og tilbød mig at 
blive træner for 3. holdet. I 2007 blev det til 
en 5. plads og i 2008 som sagt til en 1. plads. 
Holdet sidste år var bygget op omkring vore 
egne 1988/89-årgange, og det var næsten et 
rent 93-hold, usædvanligt i disse tider. Vi fej-
rede oprykningen med en tur til Berlin, hvor 
det gode sammenhold fi k endnu et nyk. 

Min træning foregår altid med bold. Det er 
min faste overbevisning, at man kan lege sig i 
god form. Jeg vil også hellere nøjes med, at 
træne to gange om ugen (tirsdag og tors-
dag), hvor alle kommer, end tre gange om 
ugen, hvor alle ikke kommer. Vi har arrange-
ret træningen så den falder sammen med 3. 
holdet (Serie I), hvor klubmanden Gustav 
Cudjoe, har afl øst mig som træner. Det fun-
gerer fi nt, også selvom vi nogle gange kan 
være helt op til 40 i alt.

Hvad så med 2009, har du rykket hele 3. 
holdet med op til 2. holdet. Ikke helt, men der 
er mange fra sidste år. Da vi spillede den før-
ste træningskamp ude mod Ledøje-Smørum 
(2-2), var over halvdelen fra sidste års Serie II-
hold. Jeg vil bygge 2. holdet op omkring de 
fi re rutinerede, Polat Bozkurt, Michael Szy-
manski, Samir og hjemvendte Anders Had-
berg. Den vigtigste person er dog min (spil-
lende) assistenttræner Steffen Due, det er 
det utroligste hvad den mand kan overkom-
me. Derudover vil jeg tro, at vi til kampene 
kan disponere over 2-3 spillere fra divisions-
truppen.     

Vi skal spille træningskampe mod Ledøje-
Smørum, Herlev, GVI, Grønne Stjerne, Hu-
sum, Fredensbog, Frem, Tårnby, Hillerød og 
Roskilde. Min målsætning for forårssæsonen 
er ikke at vinde rækken, men at undgå ned-
rykning. Mange af spillerne skal lige vænne 
sig til tempoet. 

Hvis du vil følge Karsten & Co., så se spille-
tidspunkterne på klubbens hjemmeside.

/palle banks jørgensen

2. HOLDET I KØBENHAVNSSERIEN
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I sidste nummer gjorde vi status for som-
merturneringen, som afvikles med kalen-
deråret. KBU vender alle sine rækker – selv-
om de ikke er meget for det – til efterår/
forår, som er en DBU-beslutning. KBU har 
dog valgt, at reglen ikke skal gælde de så-
kaldte gammelmandsrækker. Man har an-
giveligt været bange for, at de gamle så 
ikke kunne fi nde ud af det. Før vi når frem 
til den kommende sommerturnering 2009, 
hvor B93 fortsat - som den eneste klub – er 
repræsenteret i den bedste række for alle 
årgangene, ser vi lige på vinterturneringen, 
som er i fuld gang. Her er B93 som eneste 
klub repræsenteret i alle rækkerne.

Vinterturneringen blev startet i 1973, af 
den for længst afdøde Erik Hermann, Frem-
ad Amager. Det viste sig hurtigt, at turne-
ringsformen var kommet for at blive. Klub-
berne stod i kø for at blive optaget. Man 
starter kampene i november måned og 
slutter i april. I sidste runde bliver alle kam-
pene afviklet hos den klub, der har fået 
overdraget afslutningsdelen. I 1993 var det 
– ikke overraskende - B93 der stod for ar-
rangementet. Kampene blev spillet i Fæl-
ledparken, og spisningen foregik i Tennis-
hallen. Der var 550 deltagere i festen, og 
der blev drukket en million bajere (i runde 
tal). 

Ved afslutningen er der præmier til de vin-
dende hold, og her har B93 været fi nt re-
præsenteret. Enhver gammel 93’er med 
respekt for sig selv, har mindst 3-4 cognac-
glas hjemme i barskabet. Der overrækkes 
også årligt en lederpris „Hermann’s minde-
pokal”. Her har klubben været repræsente-
ret af Ole „Grønthandler” Mortensen 
(2001) og Ole „Klubrekordholder” Petersen 
(2007). Hvis der også havde været en „dan-

se-mellem-bordene-pris”, så havde Jens 
Carl helt sikkert haft adskillige aktier.  

I gamle dage blev mange af kampene afvik-
let på nogle rigtige dårlige grusbaner. Selv-
om vejret er blevet mildere, banerne blevet 
til kunststofbaner og boldene er uden snø-
re, er der ikke længere kø ved tilmeldings-
luen. Antallet af hold er blevet mindre – og 
det er forunderligt. Afslutningen i år afhol-
des 4. april med B1908 som vært (for andet 
år i træk). Man kan løbende følge stillin-
gerne i turneringen på www.vinterturne-
ringen.dk

Oldboys (33 år), der er 10 hold i rækken, 
og med 5 kampe og 10 point har holdet sta-
digvæk en mulighed for at vinde rækken. 
Startede med at tabe 0-3 mod B1908 og det 
kan koste et cognacglas.
 
Veteran (40 år), der er 8 hold i rækken, og 
holdet er ubesejret. Det er muligt holdlede-
ren ikke har telefon, for holdet er kun regi-
streret med 1 kamp, som de for øvrigt vandt 
2-1 over B1908. 

Superveteraner (45 år), der er 8 hold i 
rækken, og nøjagtig samme problemstil-
ling som veteranerne, bortset fra den enli-
ge kamp gav en 3-2 sejr over Dragør.
 
Masters (50 år), der er 10 hold i rækken, 
de første fem kampe har givet 12 point. Tre 
storsejre over Avarta (7-1), B1908 (9-1) og 
Frem (7-1) betyder, at holdet er favorit til at 
blive vinder. En streg i regningen var det 
obligatoriske 0-1 nederlag til KB (det tredje 
i træk). Vi tror dog, at Ole P. godt kan fi nde 
det fi ne tøj frem til afslutningen. 

Supermasters (55 år), der er 11 hold i 

GAMMELMANDSRÆKKERNE



21

rækken. De første 6 kampe har givet 15 
point. Holdet varmede op ved at vinde 16-0 
ude over AIK, Frederiksholm (11 mål af Jens 
Kolding). Siden er det blevet til fi re sejre 
(over Brønshøj, Skovshoved, Viktoria og 
Sundby), og et nederlag til Frem (0-4). Hol-
det skal kæmpe med Frem og Rødovre om 
guldmedaljerne. Den talende holdleder 
Jørgen Ost Jensen har benyttet samtlige 
medlemmer over 55 år, senest fi k Ole Peter-
sen debut.
 
Grand old masters (60 år). Der er kun 6 
hold, derfor spilles dobbeltturnering. De 
første tre kampe har givet to point (for to 
uafgjorte kampe). Målsætningen for det 
kombinerede hold B93/B1903 er vist en me-
daljeplacering. 

Super grand old (65 år). Der er kun 5 
hold, derfor spilles dobbeltturnering. De 
første fi re kampe har givet tre sejre og ne-
derlag mod SIF/HIK. Enten vinder B93/
B1903 eller SIF/HIK rækken, det ligger helt 
fast. Man spiller 7-mands med syv på hvert 
hold klokken 11 om formiddagen. Resulta-
tet fejres efterfølgende med fælles frokost. 

Det er hårdt at blive gammel, og i særdeles-
hed når man spiller fodbold i B93. Fodbold-
bladet har fået lov at kigge i Finn Jacobs 
dagbog. Mandag : Kamp mod Rødovre i 
7-mands (vi vandt 7-0, jeg scorede to gange 
og var en konstant uro for modstanderen). 
Tirsdag : Træning på kunststof (jeg gik i 
sauna, var træt). Onsdag : Idrætshuset 13:00 
– 15:00 (Berger var hård i dag). Torsdag: Fri 
(sov igennem). Fredag: Styrketræning (B93 
kondirum). Lørdag : Dommer til grand old 
(gik fi nt, jeg var konstant i bevægelse). Søn-
dag : Fri.

/palle banks jørgensen

GAMMELMANDSRÆKKERNE
 I FORÅRET

Old Boys 1 spiller i pulje 30
Veteran 1 spiller i pulje 40
Superveteran 1 spiller i pulje 45
Masters 1 spiller i pulje 50
Supermasters 1 spiller i pulje 55
Grand Old Masters 1 spiller sammen
med B.1903.
I øvrigt er B.93 (sammen med B.1903)de 
eneste klubber indenfor KBU, der er
med i de bedste rækker i alle 6 gammel-
mandsrækker.

 • Kallermann Revision A/S •

 Peer O. Appel
 registreret revisor

 statsautoriseret revisorfirma
 stationspladsen 3, 1. og 2. sal
 3000 Helsingør
 Tlf.  4921 8700
 Tlf.  4921 8750
 pa@kellermann.dk
 www.kellermann.dk

FINN JACOBFINN JACOB



22

• Brudebuketter • Bårebuketter • Dekorationer Østerbrogade 62 Tlf. 3538 2390

Frisk frugt og specialiteter
Rosenvængets Allé 4
Tlf. 3538 3061

Åben mandag-fredag kl. 8-20
Lørdag kl. 8-17
Søndag kl. 10-17
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I gamle dage foregik fi ve-a-siden den før-
ste søndag i december, og alle havde tøm-
mermænd om mandagen. Nu foregår det i 
stedet en af de første lørdage i januar, og 
mange har stadig tømmermænd om man-
dagen. I formiddagens spil deltog 12 hold, 
og da alle holdene havde spillet seks pulje-
kampe (1 x 9 min.), var man klar til de afgø-
rende kampe. Finalen, der blev ledet af den 
kendte fi ve-a-side-dommer Finn Jacob (Ja-
cobsen), blev afgjort to sekunder før tid, da 
U18-landsholdsspilleren Daniel Lindsten 
scorede det sejrs- og gæsgivende point. 

Vinderholdet, der var uden kvindfolk, be-
stod udover Daniel af Tommy Lind (mål-
mand), Lars Hansen, Mikkel Gadmar, John-
ny W. Hansen (formanden) samt ikke mindst 
Iver Blegvad, der fi k sit internationale gen-
nembrud i 1987 i 2. holdets udekamp mod 
Victoria Praha (Prag), da han scorede begge 
mål i B93-sejren på 2-1.

Eftermiddagens begivenheder blev suve-
rænt styret af fi ve-a-sidekongen Flemming 
Johansen, der uddelte gevinster til højre og 
venstre uanset støjniveauet blandt de om-
kring 90 deltagere. Den årlige sportsquiz 
blev overbevisende vundet af Lars Arnskov 
med 11 rigtige (ud af 13). Og så var der som 
altid et utal af præmier, hentet hos mange 
af klubbens venner. 

Stor ros til hele arrangementskomiteen, 
Flemming Johansen (diktator), Thomas W. 
Rasmussen (turneringschef), Jasin Rahmani 
Christensen (seedningschef) og altmulig-
mændene Stefan Due Jensen og Klaus ”Ba-
ger” Johansen. 

I lighed med sidste år vil komiteen også ar-
rangere en sommer fi ve-a-side. Og det bli-
ver rigtig sjovt.

/palle banks jørgensen

FIVE-A-SIDE 2009
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Nr. 29 BOGHANDEL tlf. 3526 3334
Nr. 31 KONTORFORSYNING tlf. 3526 3364
Nr. 36 KONTORSTOLE tlf. 3555 2092

NU 3 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

KBU har offentliggjort rækkeinddelingerne 
for Seniorholdene i foråret. Det er her i 2009 
enkeltturnering i foråret.

KØBENHAVNSSERIEN:
B.93 2, Brønshøj 2, FB, Fremad Amager 2, 
Fremad Valby, HB, Hvidovre 2, Jægersborg, 
KFUM, Nexø, Rønne, Skjold 2, Skovshoved 
og Viktoria.
(Det gælder oprykning til Danmarksserien)

ØVRIGE SENIORHOLD I B.93:
B.93 3 spiller i Serie1,  pulje 3
B.93 4 spiller i Serie 3, pulje 8
B.93 5 spiller i Serie 3, pulje 9

B.93 6 spiller i Serie 3, pulje 11
B.93 7 spiller i Serie 5, pulje 21
B.93 8 spiller i Serie 5, pulje 22

SENIOR FOR KVINDER:
B.93 spiller i Serie 2, pulje 52

SENIOR – 7 MANDS HOLD
B.93 1 spiller i Herre 2, pulje 154
B.93 2 spiller i Herre 2, pulje 155
B.93 3  spiller i Herre 2, pulje 153
(holdet er oprykket)
B.93 4 spiller i Herre 2, pulje 156
(holdet er oprykket)
B.93 5 spiller i Herre 3, pulje 157

SENIORAFDELINGEN
RÆKKEINDDELINGER

Husk generalforsamlingen 21. april, 19.30
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I sidste fodboldblad spåedes et spæn-
dende repræsentantskabsmøde i 

DBU 22 feb. , men det blev et tamt 
møde, og en ændring af turneringsstruktu-
ren kom slet ikke på dagsordenen.

Før turneringen 2010/2011 vil der ikke kom-
me ny struktur med fl ere hold i Superligaen. 
Der var ellers lagt op til ændring allerede til 
sommer, men Divisionsforeningen, der i store 
træk ledes af Superligaklubberne, mente 
ikke, der var de krævede 75%’s tilslutning til 
ændring i år.

Så vidt vides, havde AaB gjort indsigelse 
mod ændringer i 2. division. AaB har i Jylland 
været udsat for kraftig kritik. Fra Skovbak-
kens ledelse: Den ene uge kan AaB næsten 
stille med et hold af Superligaspillere og næ-
ste uge mod et andet hold møde med et fl er-
tal af ynglingespillere, hvis AaB f.eks. har 
kamp i Champions League eller  i  UEFA.

Fra Brabrand er der  kritik af ulovlige spil-
lere: OB brugte David Nielsen ulovligt i en 
kamp i 2.Division vest, selvom man vidste det 
var ulovligt. Sagen var nemlig den, at der var 
nogle opkøbere, der skulle se ham i aktion. 
Også Esbjerg har brugt ulovlige spilere. Hvis 
der er opkøbere, kan klubben være ligeglad 
med at tabe…man kan jo ikke rykke op!

Superligasæsonen slutter typisk også tidli-
gere end 2.Division, så det er en fordel at 
møde Superligaholdenes reserver, når klub-
bens 25 bedste spillere er på ferie.

I 2.Division øst er det ofte også den rene 
tilfældighed, hvilke hold FCK/KB og Brøndby 
møder med.

Men : Ændring af Superligaen og den be-
budede nye Reserveholdsturnering kan altså 
først forventes om 1½ år.

DBU ØNSKER DISPENSATIONER
På DBUs repræsentantskabsmøde var der 
en appel til regeringen om at benytte dis-
pensationer til dansk statsborgerskab for 
unge af anden etnisk oprindelse, der er 
med i topfodbold. FIFA har aktualiseret 

problemet, da de sidste år strammede reg-
lerne, så der skal gå 5 år efter, at en spiller 
på 18 år har fået statsborgerskab, til han/
hun kan spille på sit nye lands landshold. 
Begrundelsen for DBUs ønske er, at disse 
unge har gjort det, som det danske sam-
fund ønsker, at have integreret sig fuldt ud, 
har lært dansk og kan optræde som „rol-
lemodeller”.

DBUs formand slog også til lyd for at be-
grænse transfers til udlandet for spillere un-
der 18 år.  En ung spiller udvikler sig bedst i 
egne vante omgivelser, indtil de er 17-18 år.

fb

TURNERINGSSTRUKTUR
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FINANSEKSPERTER
I TV ses ofte i 
spørgsmål om-
kring Finanskri-
sen, direktør Kim 
Valentin fra Fi-
nanshuset i Fre-
densborg. Kim har 
– i 90’erne – spillet 
24 kampe på B.93s 
Divisionshold og 
var registreret for 
2 mål. En anden 
økonomisk eks-

pert (fra SAXO Bank) ses også ofte i TV, 
Chief Investment Offi cer Steen Jacobsen. 
Han har spillet 46 Divisionskampe for B.93, 
og scorede i 1984 i oprykningskampen mod 
Kolding sejrsmålet. Steen har senere også 
været med i ledelsen af B.93s professionelle 
selskab.

UNGDOMSCOACH
B.93s tidligere an-
fører for Divisi-
onsholdet, Jan 
Jacobsen (193 Di-
visionskampe) var 
i efteråret træner 
for „berømte” 
Døllefjælde-Mus-
se på Lolland. Jan 
fl yttede for en del 
år siden til Nak-
skov som politibe-
tjent. Efter en udstationering til færgerne i 
Rødby, traf han sin kone, der er Nakskovvit. 
Jan er nu i år blevet ansat som ungdom-
scoach. Han
skal styre elitearbejdet i hele Lollands kom-
mune.

TIDLIGERE B.93-INSPEKTØR
Kjeld Hjorth døde i december, 86 år gam-
mel. Han var tidligere inspektør for klub-
bens anlæg på P.H.Lings Allé i årene 1969-
1973. Han havde spillet ungdomsfodbold i 
B.93. Hjorth sås ofte ved B.93s kampe i de 
senere år. Han var oprindelig med i SKJOLDs 
bestyrelse (i 1946). blev indvalgt i KBUs be-
styrelse i 1966 og var formand fra 1978-
1992. Han var tillige medlem af DBUs besty-
relse, og modtog både DBUs og KBUs 
guldnål.

THE BEAST
I sidste fodboldblad nævntes Brian Jensen, 
der som målmand spillede ungdomsfod-
bold i B.93 i over 10 sæsoner og opnåede 6 
Divisionskampe i 1.Division for B.93, har 
boet i England de seneste ti år, hvor han har 
fået tilnavnet „The Beast”, ikke mindst på 
grund af sin højde(196 cm).
Han har i vinter opnået megen positiv om-
tale efter nogle fl otte pokalsejre for Burn-
ley med en række store redninger, bla. fl ere 
straffespark mod Chelsea og også fl otte 
kampe mod Arsenal. Han har nu spillet over 
200 kampe for Burnley trods stærk konkur-
rence fra landsholdsmålmænd fra Skotland 
og Ungarn. Brian, der i øvrigt er uddannet 
som elektriker, har bebudet, han snart ven-
der tilbage til Danmark.
 
MARC NYGAARD

En anden tidligere 
ungdomsspiller i B.93 
er Marc Stephen Grif-
fi th Nygaard. Han er 
- ligesom Brian Jen-
sen – 196 cm høj. Han 
er 32 år og har spillet 
6 A-landskampe samt 
3 ungdomslandskam-

pe. Kom til B.93 i 1986, men skiftede i 1993 
til KB. Rejste i 1995 til Holland(Heerenveen), 

SMÅ-PLUK 

JAN JACOBSEN 

KIM VALENTINKIM VALENTIN

MARC NYGAARDMARC NYGAARD
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har været i Italien(Brescia) og i 
England(Queens Park Rangers). I Holland 
var han med i en storkamp, hvor 3 tidligere 
93’ere deltog: Morten Karlsen, Patrick Mti-
liga og altså Marc Nygaard. Han spiller p.t. 
i Superligaen for Randers FC, hvor han er 
topscorer.
 
ÆBLET FALDER SJÆLDENT…

Finn Ilsøe, der har spillet 178 divisionskam-
pe for B.93 i perioden 1971-1978, hvor han 
scorede 45 mål, har 2 sønner. Ken debute-
rede på ligalandsholdet i januar i Thailand.
Han spiller i superligaen for SønderjyskE. 
Finn Ilsøes yngste søn, Marco er 14 år, og er 
efter sigende en lige så god fodboldspiller 
som sin storebror (og far) Marco er dog 
mest kendt fra julekalenderen ”Mikkel og 
Guldkortet”, hvor han spillede Mikkel.
 
ISLAM/FODBOLD
Heldigvis skaber religion ingen problemer i 
B.93, hvor muslimer og kristne deltager på 
lige fod. Den tidligere talsmand for det is-
lamiske trossamfund, Kasem Ahmed, der 
bor i Mjølnerparken og er dansk statsbor-
ger, er ifølge eget udsagn ofte ude og hep-
pe på sin søn, der spiller for B.93.
 
MAJKEN GILMARTIN
Medlem i fodboldbestyrelsen og leder i 

B.93s pige-og kvindeafdeling, Majken Gil-
martin, har accepteret et tilbud fra Køben-
havns kommune. Hun skal være projektchef 
hos Overborgmester Ritt Bjerregaard med 
ansvar for „at gøre Københavns idræt sjov 
og nærværende”. Sportsåret 2009 skal 
ende med en stor præsentation af køben-
havnsk idræt under det store olympiske 
møde i København i oktober. Majken drop-
per dog ikke sit virke indenfor fi lm, som 
bliver det foretrukne arbejde næste år.

BAJRAM FETAI

Bajram var på det talentfulde juniorhold, 
der har vundet det sidste Danmarksmester-
skab for B.93, nemlig i 2001. Efter en kort 
periode som ynglingespiller, blev han – bare 
17 år – indlemmet i 1.holdstruppen i B.93. 
Han fi k i 2003 og 2004 28 Divisionskampe 
og scorede 11 mål. Han blev solgt til Glas-
gow Rangers fra B.93. Han var her på bæn-
ken 3 gange på 1.holdet allerede i 2004 og 
blev skiftet ind en gang. Bajram er nu i FC 
Nordsjælland, hvor han har stor succes, og 
blev udtaget til Ligalandsholdet i 
januar(Thailand). Han er i FC Nordsjælland 
sammen med andre tidligere 93’ere: Mor-
ten Karlsen, Henrik Bernburg, Jonathan 
Richter samt assisterende træner John Bre-
dahl.

FINN ILSØEFINN ILSØE

BAJRAM FETABAJRAM FETA



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

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

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

Mazda5 er endvidere kåret som årets VAN, hvor det gennemtænkte

design med de store skydedøre hurtigt lagde afstand til konkurrenterne. 

Mazda5 fås nu med plads op til 7 personer.

Fejlfri
praktisk og forførerne

Mazda – den holder bare!
Mazda yder 3 år/100.000 km mekanisk garanti
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MEDLEMSUDVIKLINGEN I B.93 FODBOLD
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Skjold, der jo nu residerer i de klublokaler 
B.93s medlemmer byggede op i sin tid under 
tribunen på Østerbro stadion, er stadig stør-
ste klub i København (og Danmark) og er 
trods nedgang stadig større end Brøndby. Før 
det daværende KI(Københavns Idrætsanlæg) 
forærede Skjold lokalerne, trods noget andet 
var meddelt B.93, havde Skjold godt 390 
medlemmer, men i februar sidste år(hvor 
KBUs statistik er fra) var medlemstallet 1565.

B.93 var inden fl ytningen – omkring 1990 – 
fjerde største klub i København (efter KB, Ka-
strup og FREM) med 930 medlemmer, altså 
mere end dobbelt så mange som SKJOLD 
dengang. I KBUs statistik fra februar sidste år 
er B.93 femtestørste klub i KBU med 913 med-
lemmer, men den klub i KBU, der var i størst 
fremgang. Nu er HIK og Hvidovre større sam-
men med KB og Skjold. FREM har tabt mange 
medlemmer og er nu 16.største klub indenfor 
KBU

FAIR PLAY 

Tårnby Boldklub havde i 2008 fl est udvis-
ningsdage indenfor KBU, nemlig 46. Heref-
ter kom Husum(45), Hvidovre(42), Fremad 
Valby og Kastrup(begge 37). Men så var det 
desværre B.93 med 34 udvisningsdage ef-

ter 18 udvisninger. Alt for mange og 
en stigning fra 2007. Fremad 

Amager har i 2008 halveret 
sine udvisninger. Et eksem-
pel til efterfølgelse.       

FRA KBU
–STATISTIKKEN

enen
AA

OLD BOYS FORENINGEN

Indkalder til generalforsamling
Onsdag 25.marts kl.18 i klubbens 
restaurant(Middag som sidste år til 100 
kr.)
Efter middagen afholdes generalfor-
samlingen efter den sædvanlige dagsor-
den med valg af bestyrelse, holdledere, 
revisor og festudvalg samt fastsættelse 
af kontingent.
Tilmelding snarest til spisningen til en-
ten Ole P., Ritter eller Per.J. Eventuel 
tilmelding til kontoret.

„VED SPORSLØJFEN" „VED SOMMERTID"
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Bogen har nu været i handlen siden novem-
ber måned sidste år. Anmeldelserne har 
været rigtig fl otte, både i de landsdæk-
kende aviser, i forskellige lokalaviser og i 
KBU-bladet. Salget af bogen er gået rime-
ligt. Der er solgt fi re bøger til Norge, og en 
del rundt omkring i det danske og ganske 
land. Det har vist sig, at B93 har mange 
skabsvenner rundt omkring i Provinsen. Til 
gengæld har salget af bogen til klubmed-
lemmerne ikke været overvældende. 

Bogen er mod forventning derfor ikke ud-
solgt. Den sidste lageroptælling viste, at 
der var 75 bøger tilbage. Dem regner vi 
med, at få solgt i løbet af foråret. Og så er 
der lukket for trykning af fl ere bøger. Bo-
gen har allerede givet et pænt overskud til 
Kulturudvalget, så der kommer ingen kon-
kursbegæring.

Om bogen kan kort siges. Den er på 300 
sider (A4-størrelse), der er hele 308 billeder 
i forskellig størrelse – og kvalitet. Bogen 
koster 250 kroner svarende til 17 bajere i 
restaurationen. Der er en del læsestof og 
en masse opslagsstof. Hvis du ikke kan hu-
ske hvem B93 vandt over i superligaen, eller 
skal vide hvor/hvornår Arvid Christensen er 
født, eller hvordan holdet så ud i 1946 eller 
1999 så tager det under 10 sekunder at slå 
op. Med mindre selvfølgelig, at du har tør-
re fi ngre. 
Ekstrabladet foreslog andre klubber, at 
komme i gang med en tilsvarende bog. 
Foreløbig er vi bekendt med, at Næstved er 
i gang med en bog (om Næstved). Den ud-
kommer til efteråret og kommer til at hed-
de „70 år med de grønne”. Hvis du er til-
hænger af de grønne, så se om bog-
projektet på www.byhallgren.dk

/palle banks jørgensen

B93’ FODBOLDHISTORIE 
MICHAEL ROHDE – OG ALLE DE ANDRE

PALLE BANKSPALLE BANKS

Bliv abonnent på Fodboldbladet i 2009
Hvis du ønsker at få tilsendt Fodboldbla-
det i 2009 (fi re numre) koster det besked-
ne 100 kroner (også kaldet en hundeord-
ning). Du kan indbetale beløbet på 
bladets bankkonto 0252-3001359703 med 
angivelse af navn og adresse. Man kan 
også vælge at sende „en hund” til Palle 
Banks Jørgensen, Åkandehaven 166, 2765 
Smørum eller man kan indbetale på kon-
toret eller til en af redaktionens medlem-
mer.
En del af abonnenterne vælger at runde 
op. Tak for det til Christian Bandak, Erik 
Baagøe, Jens Jørgensen, Kaj-Ove Møller 
og Poul Christensen. Og en helt speciel 
tak til Jørgen Brøndberg, som hvert år 
giver et fl ot tilskud til bladets ve og vel og 
portokonto.
Det er jo sådan, at siden bladet debute-
rede i 2002, så har det ikke kostet klub-
ben en bøjet 5-øre. Hvis han kan tåle det, 
vil jeg benytte lejligheden til at rose bla-
det uforlignelige annoncesalgsdirektør 
Jørgen Bundgaard, som sørger for der 
kommer penge i kassen til betaling af bla-
dets udgifter. 
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Vi skal prøve, at gøre status på hvad der 
skete med B93 efter sæsonen 1998/99, hvor 
klubben, som man husker – eller bliver hu-
sket på – rykkede ud af Superligaen med et 
brag.

De første seks år befandt B93 sig i 1. division 
med placering som hhv. nr. 3, 6, 14, 12, 13 
og 16. Efter nedrykningen i 2005 har place-
ringerne i 2. division/øst været hhv. nr. 8, 6 
og 9. Pilen har således i hele perioden stort 
set peget den forkerte vej. Nu ser det for 
alvor ud til, at pilen omsider peger opad. 

Træner i de 10 sæsoner har været Christian 
Andersen (1½ år), Jesper Pedersen (3 år), 
Peter Nielsen (½ år), Danny Jung/Dan Lüb-
bers (3/4 år), Ole Mørk (3/4 år), Michael 
Schäfer (1½ år), Erling Bøje (½ år) og Benny 
Gall (1½ år, pr. 01-07-2009).

Ligesom antallet af trænere har været 
stort, har forbruget af spillere været mang-
foldig. Ikke mindre end 150 forskellige spil-
lere, hvoraf de 130 var debutanter, har der 
været benyttet de forgangne 9½ år. Hele 52 
spillere har opnået under 10 kampe. På li-
sten over fl est kampe i perioden fi nder vi 
øverst Nicolas Nielsen (181 kampe), Troels 
Jensen (117 kampe), Jimmy Müller (100 
kampe), Newroz Dogan (94 kampe) og 
Morten Karlsen (86 kampe). Blandt aktuel-
le spillere fi nder vi Dragan Bakovic (76 kam-
pe) og Mark Strøm (75 kampe) – de har de-
res egen kamp om „Først til 100”.
 
Man kunne sætte et hold af tidligere 1. 
holdsspillere, der efterfølgende har gjort 
karriere i andre klubber, og det kunne se 
således ud: 1. Theis F. Rasmussen – 2. Jonas 
Troest, 3. Mathias „Zanka” Jørgensen, 4. 
Per Krøldrup, 5. Michael Jakobsen – 6. Mor-
ten Karlsen, 7. Sladan Peric, 8. David Ras-

mussen – 9. Simon 
A. Pedersen, 10. 
Rajko Lekic og 11. 
Bajram Fetai.
Efter nedryknin-
gen fra Superliga-
en var alle kloge, 
helt enige om, at 
sæsonen 1999/00 i 
1. division ville bli-
ve en kamp om 
overlevelse. Sådan 
gik det ikke, det 
lykkedes den nye 
træner Christian 
Andersen, der kom 
fra sit groteske an-
sættelsesforhold i 
FCK (1 kamp), at samle et godt hold. Så 
godt, at B93 var rykket tilbage til Superli-
gaen, såfremt SønderjyskE ikke havde vun-
det (2-1 over Horsens) i sidste runde. Blandt 
sæsonens resultater huskes især 6-2 ude 
over Farum (FCN), 6-3 hjemme over Randers 
og 7-1 hjemme over Horsens.

Den „visionære" borgmester i Farum, Peter 
Brixtofte, ville have Christian Andersen til 
Farum for enhver pris, og sådan blev det. 
Dog skulle Christian fortsætte i B93 i efter-
året 2000, til trods for Farum spillede i sam-
me division (grotesk). Som direktør for 
A/S’et sad Finn Kokholm, som Christian 
kendte fra AB-tiden. Den milde version er, 
at Kokholm var meget „visionær". 

En særdeles truende konkurs blev afværget 
på målstregen i foråret 2002, primært via 
et salg af Per Krøldrup (5 mill. kr.), og ind-
skud fra enkelte klubmedlemmer med teg-
nedrengen i orden. Efterfølgende solgte 
klubben det nulstillede A/S til nogle frem-
mede ejere, nemlig Thomas Olsen (nu Lyng-

10 ÅR EFTER TIDEN I SUPERLIGAEN

PER KRØLDRUPPER KRØLDRUP
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by) og Preben Elkjær. Det gav en masse 
presseomtale, men ingen sportslig forbed-
ring. Op til sæsonen 2004/05 valgte mak-
kerparret, at forlade skuden. Forinden 
havde træneren Peter Nielsen sagt op. Der-
ved havde klubben nogle værdiløse aktier, 
ingen spillere og ingen træner. 

Det blev makkerparret Danny Jung og Dan 
Lübbers, der sagde ja til at hjælpe deres 
gamle klub. Det blev en noget alternativ 
trup, der skulle overleve i 1. division. Det var 
umuligt. I et sidste desperat forsøg fyrede 
man Danny og Dan, og ansatte den lang-
tidsledige Ole Mørk, uden det gav nogen 
effekt. 

Sæsonen 2006/07 startede fl ot med sejre 
over Greve (6-1), LFA (3-2) en misser mod 
Holbæk (0-4). Så kom den gyldne uge i sep-
tember, med sejre over KB (5-0), Glostrup 
(6-0) og Roskilde (4-0), hvor Henrik Lyngsø 
Olsen scorede i alt ni mål. Det var samme 
efterår, at Brønshøj blev besejret med 8-2 
på Østerbro Stadion. Selvom man sluttede 
turneringen af med fi re sejre, var der hele 
ni point op til oprykningsstregen. 

Sæsonen 2007/08 blev i store træk en skuf-
felse. En masse nederlag til dårligere mod-
standere, gjorde at B93 sluttede hele 24 
point under oprykningsstregen. Det mest 
positive var, at man begge gange besejrede 
naboklubben Skjold (2-1, 3-1), som man el-
lers havde dårlige erfaringer med. 

Efter ni magre år, har efteråret 2008 været 
en positiv oplevelse. Kun et nederlag i 15 
kampe, giver store forventninger til for-
året. 

/palle banks jørgensen

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 fi ndes ikke andre steder i verden.

Få mere viden på www.kts.dk

PREBEN ELKJÆRPREBEN ELKJÆR
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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

FORÅR VED KLUBHUSET
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DEN GAMLE FANE 
Artikel stod i Idrætsbladet 24.maj 1933
Der forekom intet mere stemningsfuldt 
øjeblik under B.93s smukke 40 års jubilæ-
umsfest i fredags (19.maj, red) end da Kon-
torchef Klint – et af klubbens Æresmedlem-
merog formand gennem mange år – skænk
ede B.93 Melciorianer-Boldklubbens gamle 
gule fane fra årene før B.93 blev til. Værdi-
gere hænder kan vort gamle Banner ikke 
komme i, sagde Kontorchefen, da han og 3 
andregamle medlemmer af Melchiorianer-
Boldklubben overrakte B.93s Formand, 
Kontorchef Lindstrøm trofæet, som sikkert 
vil få en hædersplads i klubben
Fanen var broderet. Mange, mange tålmo-

dige sting. 
Hvert sting syet 
af søstre til de 
gamle Melchio-
rianerdrenge. 
Mon vor dages 
fodboldspillere 
kunne få deres 
søstre til at gøre den slags arbejde ?

Redaktionen: B.93 blev som bekendt i 1893 
dannet af Melchiorianerklubben og Østre-
bros Boldklub (2 cricketklubber), ikke at 
forveksle med den senere fodboldklub ØB. 
Fanen er i dag ophængt i klubhuset på 
2.etage

Ring på 39 10 11 50 og få et godt  
tilbud på en billigere bilforsikring 
med overskudsdeling.
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Fra 3209,-*

G F  K o m m u n a l ®  ·  S t r a n d v e j e n  5 9  ·  2 1 0 0  K ø b e n h a v n  Ø  ·  T l f .  3 9  1 0  1 1  5 0

I år betaler vi også  
30% tilbage til vores kunder

Hos GF bliver din bilforsikring billigere end den årlige præmie. Hos GF deler vi nemlig  
overskuddet med vores medlemmer, og da vi kun forsikrer gode bilister i fornuftige biler, 

er der en pæn bonus at hente, når året er omme.

*Den viste præmie er fratrukket 30%, der udbetales som bonus. Præmien dækker 
ansvars- og kaskoforsikring for elitebilister- og kaskoforsikring for elitebilister  
med bopæl i hovedstadsområdet. Det er en forudsætning, at du kan dokumentere  
8 års skadefri kørsel, og at alle familiens forsikringer samles hos GF Forsikring.

KULTURUDVALGET
Består nu af Palle „Banks” Jørgensen som leder og Kaj „Boll” 
Christensen som souschef. Det forventes, at Finn„Ludo” Jensen 
indtræder i udvalget igen, når han her i foråret pensioneres fra 
„Danske Bank”. Freddie Birtø har også orlov.

DEN GAMLE FANEDEN GAMLE FANE
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Ungdomsfonden blev stiftet i forbindelse 
med 100 års jubilæet i 1993 og har siden 
støttet ungdomsarbejdet i B.93 med store 
midler, bl.a. gennem det store Erhvervs-Fi-
ve-a-side stævne. Fonden har i godt 15 år 
været ledet af klubbens mangeårige for-
mand Jørgen Norsker, som nu har fået gen-
nemført et generationsskifte og overdra-
get formandspladsen i Ungdomsfonden til 
Flemming Johansen. Der er tillige kommet 

nye bestyrelsesmedlemmer med: Mark 
Mladenovic (75 Divisionskampe i 90’erne) 
samt Jens Ritnagel. De suppleres  af de gar-
vede bestyrelsesmedlemmer: Palle Banks, 
Finn Ludo, Ritter, Thomas Rasmussen og 
Jørgen Norsker. Ungdomsfonden er god-
kendt af skattemyndighederne, hvilket be-
tyder at bidrag til 
Fonden er fra-
dragsberettiget for 
den enkelte yder. 
Kun gaver over 500 
kr. kan fratrækkes, 
og der er et maksi-
mumsbeløb på 
13.600 kr.

Foreningen har – 27.februar - afholdt sin 
lidt mere festlige generalforsamling end 
generalforsamlinger normalt er. Lidt ufor-
ståeligt er det endnu ikke blevet til 100 
medlemmer i foreningen, som det var 
tanken,da foreningen for over 20 år siden 
blev etableret, men foreningen har igen-
nem årene kunnet yde store tilskud til rej-
ser med mere for klubbens ungdomshold 
med omkring 50-75 tusind kr. For tusindlap-
pen i kontingent er det enkelte medlem 
udover at støtte det vigtige ungdomsar-
bejde altså med  til en festlig generalfor-
samling med god mad og vine og høj stem-
ning og får i tilgift gratis adgang til 
Divisionsholdets hjemmekampe, i foråret i 
Valby Idrætspark og til efteråret igen på 
den nyrenoverede Østerbro stadion.

Medlemskab tegnes ved i Danske Bank, 
reg.nr.4001, konto 4001 27 36 71 at indbe-
tale kontingentet på 1.000 kr.Det kan også 
ske ved en opringning til foreningens kas-
serer, Henrik Lindholm (tlf.39 62 93 65).

FLEMMING JOHANSENFLEMMING JOHANSEN

FORMAND PAUL DAVIDSENFORMAND PAUL DAVIDSEN

Ungdomsholdene har mulighed for til rejser 
og stævner at sende ansøgning om tilskud til 
100 Mands Forening/Ungdomsfond. Hør nær-
mere på Kontoret.
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Hvis du er til kvalitet…
Trætheden over fedtfyldt fastfood, triste færdigretter
og optøede frostvarer har for alvor meldt sig. Det har
Sine lagt mærke til, og er derfor gået på banen med
et gennemført koncept, der allerede har været godt
besøgt, Det Sunde Esperia.

Sine er født og opvokset i Hellerup. For nyligt overtog
hun familievirksomheden, som hun nu har renoveret
fra yderst til inderst, - intet er overladt til tilfældig-
hederne. Den farvede neonbelysning som ses på bil-
ledet lyser godt op til Østerbros aftenstemning, og i
dagtimerne bemærker man især de flotte lyse loka-
ler.

Sine og hendes kollega serverer det bedste fra Middelhavets køkken

Dagen starter tidligt hos Esperia
For at kunne præstere det perfekte middelhavskøk-
ken, må dagen startes længe før det spisende pub-
likum begynder at dukke op. Allerede kl. 04 om mor-
genen starter Sine på Grønttorvet. Her hentes de
førsteklasses-varer der skal til, for at stedet  kan  leve
op til navn og tradition.  Menuen skifter dagligt, ikke
mindst det store udvalg fra den friske salatbar, hvor
alt er muligt.  Men er man vant til, at mad fra
Middelhavsområdet svømmer rundt i olivenolie, så
bliver man positivt overrasket i Det Sunde Esperia.
Her er fedtfattige lækkerier for enhver smag. Skulle
man have lyst til en pizza, kan dette også lade sig
gøre.

Neonrørerne indbyder til en lækker mundfuld i de mørke aftener

Kan nydes både ude og hjemme
Vi laver mad til store som små selskaber, så hvis man væl-
ger at nyde herlighederne hjemme, ude hos gæster, i virk-
somheden eller som et helt selskab ved en festlig lejlighed,
så er det ingen sag at få bragt ud. Man vælger med
andre ord, hvilke retter fra menuen man kunne tænke sig,
og så er der lykke i vente! 

- Samlet set, tager jeg ikke så meget hensyn til, hvad mine
konkurrenter gør, siger Sine, og fortsætter; - Jeg gør helle-
re det mine kunder ønsker.  Og det kan opleves hver dag
på Østerbro fra kl. 11-22, (dog undtagen mandag hvor
der holdes lukket). I weekenderne åbnes dog først kl.
12.00.  Vel mødt!
Åbningstider : tirsdag-fredag  11-22, lørdag+søndag  12-22, mandag lukketHerlighederne står nærmest i kø i Det Sunde Esperia. Alt er frisk og hjemmelavet

Telefon 39 200 201
Østerbrogade 163 • 2100 København Ø

SUND MAD
- en dejlig madkultur

- Det har mange fundet ud af, efter at have besøgt Det Sunde Esperia på Østerbrogade 163

Annonce

Lige overfor 
Svanemøllen station

Salater fra montren.
Vælg mellem: grøn salat, ris salat, bulgur, humus, linse salat,
artiskok salat, aubergine, coleslaw, feta salat, gigant bøn-
ner i tomatsauce, kikærter, pasta salat med karry, pasta
salat med pesto, ratatoulie, grønne bønner i tomatsauce,
broccoli, tzatiki, spinat salat, kartoffel salat, kidneybønner.

RING FOR INFORMATION DA VORES SALATER 
SKIFTER DAGLIGT.
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Hellerupvej 39 • Hellerup
39 62 13 60

Mandag
Hakkebøf med spejlæg

95 kr.

Tirsdag
Stegt fl æsk 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

Når du handler
–kig efter vore

annoncører

B.93 NULEVENDE ÆRESMEDLEMMER

1993: Ove Bech Jensen
1998: Henrik Lindholm
2005:  Jørgen Norsker

B.93’ FORTJENSTNÅL
(indenfor B.93 Fodbold)
2005: Freddie Birtø
2006:  Palle „Banks”Jørgensen

Jørgen Hammeken
Jørgen Ritnagel

ÅRETS LEDER:
2000: Michel Zola
2001-2004: ingen uddeling
2005: Hans Drachmann
2006: Klaus B.Johansen
2007: Torben Henriksen
2008: Henrik Lindholm

ÅRETS 93’ER:
2005: Henrik Dreiager
2006: Tommy Møller
2007: Erling Bøje
2008: Frank Nielsen

DØDSFALD
Kai Seip Nielsen er død i en alder af 80 
år. Kai Seip har været medlem af klub-
ben i en menneskealder. Han var tæt på 
at blive 1. holdspiller, men måtte nøjes 
med at være med i nogle privatkampe. 
Indtil for nogle få år siden deltog Kai 
Seip om onsdagen til træningen i 
Idrætshuset. Til trods for svigtende hel-
bred, var han fortsat en interesseret 
tilskuer til 1. holdets kampe; også efter 
de blev rykket til Valby Idrætspark.

20020055

B.93’
(in(indede
20020055
20020066
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ØBRO SPILLELAND

  46 automater

  god betjening

  88% udbetaling

  gratis kaffe

 SPIL & VIND I

Når den aktive periode er slut, så er det en god ide for dig og for klubben, at du 
bliver passivt medlem.

Det koster 500 kr. årligt.

Det passive medlemskab giver adgang til klubbens generalforsamling, der afholdes 
i det tidlige forår, med stemmeret. Desuden er der adgang til fodboldens årsmøde i 
november. Og der er selvfølgelig adgang til B.93s klubhus og dets faciliteter. Her kan 
du også erhverve et gratis fodboldblad.

Men ikke mindst gratis adgang til divisionsholdets hjemmekampe

BLIV PASSIVT MEDLEM I B.93
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B.93 samarbejder med Sparta Atletik og 
Team Copenhagen om at give unge fod-
boldtalenter mulighed for at kombinere 
uddannelse og elitekarriere. 
Fra 1.8.2009 kan talentfulde fodboldspille-
re således søge optagelse på gymnasierne, 
Østre Borgerdyd og Metropolitanskolen og 
her få en studentereksamen kombineret 
med 3 ugentlige træningspas indenfor nor-
mal skoletid. Tilbuddet gælder både spille-
re i og udenfor B.93. Der er plads til 10-12 
elever på idrætsakademiets fodboldlinje.
I skrivende stund regner vi med at B.93 

drenge og for-
håbentlig en 
enkelt pige nap-
per de fl este af de ledige pladser. I somme-
ren 2010 fusionerer gymnasierne i øvrigt og 
bliver til „Gefi on”, der får til huse lige over-
for Botanisk Have tæt på Nørreport Stati-
on.
Ansøgningsfristen for næste hold bliver 
30.januar 2010.
Her håber Team Copenhagen også at til-
buddet gælder elever på Teknisk Skole.

Jesper Nielsen

FØRSTE IDRÆTSAKADEMIHOLD 
VED AT VÆRE PÅ PLADS.

BANKO I B.93
Kassereren for B.93 Banko er Leon Nehm. 
Der ydes sammen med andre frivillige en 
kæmpestor indsats hver lørdag hele året 
rundt. Det foregår i de gode lokaler i Stry-
nøgade 7 (tæt på Østerbrogade). 
Bankoafdelingen har været i stand til at yde 
en betydelig støtte til ungdomsholdene i 
B.93, der er blevet forsynet med spilletøj og 
og bolde igennem de år, bankospillet har 
eksisteret i Strynøgade. 

Der er selvfølgelig en dejlig stemning, når 
Bankospillet starter kl.12.30. Mød op, hvis 
du er til Bankospil, gerne med venner og 
familie. Bankospillene i B.93 har et godt ry, 
ikke mindst takket være de mange fi ne 
præmier.
Nye frivillige, der er parat til at yde hjælp 
ved Bankospillene og dermed støtte B.93s 
ungdomsafdeling, kan henvende sig til kas-
seren på mobil 2230 8513.

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
Leon Nehm (kassérer) mobil: 2230 8513
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BLIV MEDLEM AF 
FANKLUBBEN!

 

Det koster kun kr. 100,- pr år at blive medlem af 
B.93´s fanklub.
 
Som medlem får du:

 
4 fribilletter til B.93´s hjemmekampe  
Sæsonkort til særdeles fordelagtig pris
Rabat i en lang række butikker på Østerbro
20% rabat på merchandise
Invitationer til spændende arrangementer 
mulighed for at komme med i tifo-udvalg

Tilmeld dig straks på mail: b93salg@gmail.com  
eller ring til Susanne Gross på tlf 40 38 60 04
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Deres, Østerbrogade 88 (10%)
G-men, Østerbrogade 109 (10%)
Fuursted, Ndr.Frihavnsgade 25 (10%)
Casino og Kiosk, Østerbrogade 224 
(10% på slik og øl)
Øbro Træ, Randersgade 23 (10% ved køb 
over 300 kr)
Abadeh Tæpper, Strandvejen 201 (10%)
Gourmet Catering, Vanløse (10% ved 25 
couverter)
Glarmester F.Linck, Vennemindevej 74 
(10%)
Pif Paf Puf, Ndr.Frihavnsgade 23 (5%)
Tømrer og Snedker Amitzbøll, Gentofte 
(5%)
Hair Studio, Ndr.Frihavnsgade 65 
(15% på arb.,10% på produkter)
Oliver, Østerbrogade 84 C (10%)
Foto 1 time, Ndr.Frihavnsgade 2 (25%)
Jettou, Ndr.Frihavnsgade 13 (10%)
Blow Kids, Østerbrogade49 A (10%)
Unik Optik, Østerbrogade 27 (10%)
Tailer cykler, Østerbrogade 128 (Diverse 
rabatter) 
Milkshake, Ndr.Frihavnsgade 15 (10%)
Wanna Shine, Strandvejen 130B (25%)
Palma og Eriksen, Østerbrogade 154(10%)
Den danske Gryde,Ndr.Frihavnsgade 
23(3%)
Hydro Texaco,Jagtvej 215(½ pris på vask)

Flügger Farver, Lyngbyvej 72(20%)
Flügger Farver, Jagtvej 219 (20%)
Flügger Farver, Ndr.Frihavnsgade 27(20%)
Jan og Bo Lystfi sker, Ndr.Frihavnsgade 
47B(10%)
Bad og Stil, Østerbrogade 202(10%)
Cykelmarked, Østerbrogade 103(5%)
Betsys.dk(10%)
Trianglen Hælebar,Ndr.Frihavnsgade 
9(10%)
Siesta,Østerbrogade 21 (10%)
M.Candor lamper,Østerbrogade 226 
(15%)
Vinhjørnet,Østerbrogade 156(5%)
Blomster Kvuist,Østerbrogade 163(10%)
Karma Shoes,Østerbrogade 160 (10%)
Hansine Coiffure, Østerbrogade 155(10%)
Filuka, Østerbrogade 147 (10%)
Wave Frisør, Østerbrogade 93 (10%)
Tryk 2100, Østerbrogade 84 (10%)
Hotel Fortunen, Ved Fortunen 33 (5%)
Øbro Elektric, Marstalsgade 2 (7%)

(se nærmere www.b93.dk, Divisionshol-
det, Fanklub)

Et medlemskort til B.93 Fanklub (se side 22) giver rabat i disse butikker: 

SALGSKOORDINATOR SUSANNE GROOS 
PÅ SIT KONTOR

f a n k l u b
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RUNDE
FØDSELSDAGE
1.halvdel af 2009

30 ÅR:
Gustav Cudjoe  7.maj
Carl Bjarke Petersen 29.maj

50 ÅR:
Tim Østerberg 23.marts
Hans Drachmann 7.maj

60 ÅR:
Axel Bech 7.marts
Birger Ralf Jørgensen 1.april
Carlo Meroll 25.april

70 ÅR:
Flemming Zachau  21.januar

75 ÅR:
Kaj „Boll” Christensen 14.maj

80 ÅR:
Preben Hammeken 20.maj

85 ÅR:
Knud Petersen 4.maj

Hans Drachmann, 50 år 
(7. maj 2009)
Er mere kendt i klubben 
for sit store lederarbej-
de, end de 27 kampe/0 
mål på 1. holdet det 
blev til i 1979. Hans, der 
i sin fritid er journalist 

på Politiken, er med i klubbens Hovedbe-
styrelse, hvor han bl.a. forsyner medlem-
merne med informationer. Tiden vil vise om 
det er en større fordel for Superveteraner-
ne end Mastersholdet, at Hans nu fylder 
rundt. Fodboldbladet havde i 2007 (blad nr. 
23) et længere interview med Hans.

Axel Bech, 60 år (7. 
marts 2009)
Skoleinspektøren fra 
Øster Farimagsgade 
Skole bliver Grand Old 
Masters. Axel var klub-
bens formand 1999/02. 
Vi henviser i øvrigt til 

forrige blad (nr. 27), hvor der var et læn-
gere interview med B93’s svar på Ole Mad-
sen.

Kaj „Boll” Christen-
sen, 75 år (14. maj 
2009)
Det er ikke en trykfejl, 
at Kaj fylder 75 år. Til 
trods for Kaj har væ-
ret (spillende) holdle-
der i omkring 40 år på 
diverse gammel-

mandshold, holder han sig ualmindeligt 
godt. Kaj er med i Kulturudvalget, hvor han 
netop er blevet forfremmet til souschef for 
præsidenten. Hvis du vil vide hvordan Kajs 
mellemnavn Bach blev til Boll må du læse 
det tidligere interview der var med ham i 
bladet.

Knud Petersen, 85 år
Knud Petter eller Gas-
manden eller Garfar 
eller bare Knud P. er en 
af klubbens helt store 
profi ler. Var ungdoms-
spiller i B93, og opnå-
ede efterfølgende 160 

kampe på 1. holdet. Her lykkedes det ham, 
at spille samtlige 11 pladser – en rekord der 
er noget svær at slå. Var en succesfuld divi-
sionstræner i Taastrup, Lyngby, HIK, Frem-
ad Amager, Kastrup og selvfølgelig også 
B93 (to gange). Har derudover udført et 
stort frivilligt arbejde i B93. Knud P. er far 
til klubrekordholderen Ole Petersen. Du 
kan hilse på Knud P. i forhallen, hvor han 
meget naturligt er med i „Wall of Fame”.



45

VENNEMINDEVEJ 74 • 2100 KØBENHAVN Ø
TELEFON 39 29 55 12 • TELEFAX 39 27 20 11

SALGSAFDELINGEN

Jacquelline Johansen
Sponsorchef
Tlf.: 2890 9000
b93event@gmail.com

Jørgen Bundgaard
Salgskonsulent
Tlf.: 2043 1891

Susanne Gross
Salgskoordinator
Tlf.: 4038 6004
b93salg@gmail.com

NETWORK WORKSHOP

18.februar afholdtes for B.93s netværk en 
workshop, hvor der var 275 deltagere. Der 
var mange udstillinger, masser af under-
holdning og roulettespil med fl otte præ-
mier. Der var også på workshoppen mulig-
hed for at lære præsentationsteknik. Se 
mere på hjemmesiden,
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Billedet af Jørgen Jacobsen (B93) og Carl 
Aage Præst (ØB, Juventus) er taget på 
Brøndby Stadion i november måned 2008, 
hvor DBU havde inviteret alle tidligere A-
landsholdsspillere til spisning i forbindelse 
med kampen Danmark-Wales, der marke-
rede 100 året for Danmarks første lands-
kamp. Historien bag billedet er ren nostal-
gi. Vi skruer tiden 56 år tilbage, nemlig 
16-06-1953, hvor B93 mødte Juventus i en 
udsolgt Idrætsparken (41.800 tilskuere) i 
anledning af klubbens 60 års jubilæum. Ju-
ventus med de tre danske verdensstjerner, 
Karl Aage Hansen, John Hansen og Carl 
Aage Præst, vandt kampen med 2-1. For 
B93 scorede Jørgen Jacobsen. I forrige 
nummer havde vi et portræt af den nu 
75-årige Jørgen Jacobsen. To dage før bil-
ledet blev taget, var 86-årige Carl Aage 
Præst blevet optaget i DBU’s nye Wall of 
Fame. Ideen til dette nostalgiske billede 

blev skabt af Frits Ahlstrøm, der som 8½-
årig overværede Juventus-kampen.

/palle banks jørgensen

CARL AAGE PRÆST  OG JØRGEN JACOBSENCARL AAGE PRÆST  OG JØRGEN JACOBSEN

NOSTALGI
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HOVEDBESTYRELSEN

Formand:

Johnny W. Hansen

Mobil: 6080 9393

weterstein@gmail.com

Kasserer:

Hans Bay

Privat: 3538 7805

Mobil: 2021 3357

hansbaydk@gmail.com

Fra tennisafdelingen:

Ole Chr. Rasmussen (tennisformand)

Privat: 3990 0121

ocr@albaek-aps.dk 

Klaus Klinge

Mobil: 2067 3730

Fra fodboldafdelingen:

Jørgen Ritnagel (fodboldformand)

Privat: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Hans Drachmann (sekretær)

Privat: 3542 5254

hans.drachmann@privat.dk

Suppleanter:

Torben Klarskov (fodbold)

Flemming Jensen (tennis)

Tilknyttet administrator:

Henrik Dreiager

Privat: 5058 1551

Arbejde: 3085 9012

dreiager@hotmail.com

FODBOLDBESTYRELSEN

Formand:

Jørgen Ritnagel

Tlf.: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Øvrige medlemmer:

Tommy Møller

Tlf.: 3918 3707

Hannequitzau@mail.dk

Medi Nezeri

Mobil: 51267951

Majken Gilmartin

Tlf. 4010 7099

mmg@gilmartinfi lm.com

Mads Kusk

Mobil: 2834 2658

madskusk@hotmail.com

Anders Levinsen

Tlf. 3963 3353

anders@ccpa.dk

Arbejdende suppleanter:

Kim Milwertz

Tlf.: 4453 3527 

Mobil: 2644 8651

kim.milwertz1@skolekom.dk

Jasin Christensen

Mobil: 2685 3693

jasin_rahmani@hotmail.com




