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MEDLEMSTABELLEN
B.93 ungdom senior ialt

fodbold 894 463 1357
tennis 448 762 1210
passive  184 184
ialt 1342 1409 2751 Ny rekord på 2.751, skal vi nå den magi-

ske grænse på 3.000 til sommer
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HÆDERKRONEDE B.93

Hæderkronet er oftest det adjektiv, der anvendes, 
når udenforstående omtaler vor klub. Det luner 
med en positiv omtale, men det forpligter. Det er 
ikke nok at læne sig tilbage og hvile på fordums 
laurbær. Klubben må hele tiden følge med i ud-
viklingen og udstikke sine mål i takt med den tid, 
der omgiver den.
I det første årti af det nye årtusinde har klubben ople-
vet gevaldige rutsjeture, når man har stolet for blindt 
på de frie markedskræfters spil. Mådehold og klogt 
lederskab har bragt os ud af de økonomiske vanske-
ligheder og med implementeringen af vort smukke 
nye anlæg – med tennishallernes placering på samme 
anlæg - ja så tegner fremtiden sig vel lysere end nogen 
sinde. Ikke med urette kan man så småt håbe på, at de 
syv magre år kan vende sig til de syv fede. Stor med-
lemsfremgang – resultater klart opadgående. 

En fremgang, som kun fællesskab vil kunne opret-
holde og udbygge. 
Den nye redaktion af dette blad - B.93 Fodbold 
- har som målsætning at arbejde ihærdigt på at 
medvirke til denne fortsatte fremgang. Vi kan 
ikke, indenfor de rammer, der er udstukket tage 
kampen op mod den nye tids medier. Vi har en 
fremragende hjemmeside, der kan ajourføre 
medlemmerne, om de begivenheder, der finder 
sted lige her og nu. Men vi kan fortælle de posi-
tive historier fra en glorværdig fortid, som inspira-
tion til de nye årgange, og vi kan gå i dybden med 
de visioner om fremtiden, der rører sig i klubben. 
Vi har mange dygtige skribenter, der har tunet 
deres computere - parate til at sætte ord på ud-
viklingen. Men vi er også åbne for indlæg fra alle, 
der vil arbejde for klubbens bedste. 
Velkommen til et nyt og spændende årti for vor 
gamle hæderkronede klub. 

Redaktionen

B.93’s klubhus „Slottet“ - Foto: Torben Klarskov
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B.93 FODBOLD 
– DEN NYE REDAKTION

Fra årsskiftet 2010 fik B.93’s fodbold-
blad nye folk på redaktionen

Torben Klarskov afløser Fred-
die Birtø som ansvarsha-
vende redaktør. Torben har 
været medlem af B.93 siden 
1958. Han har tidligere væ-
ret medlem af redaktionen. 
Torben har også repræsen-
teret klubbens danmarksse-
riehold, på målmandsposten 

(Palle Banks var skadet). To kampe blev det til (to 
nederlag og en målscore på 0-3!!). Det var Torben 
der var ophavsmand til støtteforeningen „B.93’s 
venner“, som så dagens lys i 1968. I årene 1970 
– 75 fungerede han som ungdomstræner og for-
mand for ungdomsafdelingen 1971 – 74. Mellem 
1980 – 83 var han sponsorkonsulent i klubben. 
Derefter fulgte en enkelt sæson som seniortræner 
for 4. og 5. holdet.
Også udenfor B.93 har Torben været særdeles aktiv 
gennem tiden. Således er det blevet til 25 kampe 
for Lillerøds 1. hold (nu Allerød FK), tre år som se-
niortræner i Blovstrød 1978 – 80. Assistenttræner 
for Gert Theil i Frederikssund i 1986. Stifter af ung-
domsafdelingen i Rønneholtparkens Boldklub 
og ungdoms- og seniortræner 1986-89. Desuden 
seniortræner i Nødebo IF 1989-90 samt konsulent 
i DGI Frederiksborg Amt 1991-95. Endelig sponsor- 
og ungdomskonsulent i Farum Boldklub 1995-98.
I sit civile arbejdsliv har Torben gjort gavn som lærer 
i Ballerup Kommune i årene 1974-91. Og som lærer 
og tillidsrepræsentant i Frederikssund Kommune 
1995-09, hvorefter han gik på en velfortjent efterløn.

Ole Helding har været med-
lem af B.93 siden 1963. 
Hans fodboldmæssige kar-
riere toppede i ungdoms-
årene, hvor han spillede 
en del kampe på 1. junior 
og 1. ynglinge. Da Ole stod 
overfor valget; seniorspiller 
eller træner, valgte han det 

sidste. I mange år efter fungerede han som lille-
put- og drengetræner. I årene 1976 – 83 var Ole 
fast mand i medlemsbladets redaktion. Han var 
– sammen med bl.a. Jørgen Ritnagel og Dirch 
Passer – medstifter at B.93 Cup. Efter sin lærer-
uddannelse nedtrappede Ole sine B.93-aktivi-
teter. I stedet fandt han det politiske miljø in-
teressant. Ole har således siddet i Københavns 
borgerrepræsentation (1986–90) og i Taastrup 
byråd (2001–09) for Socialistisk Folkeparti. Nu 
er Ole tilbage på B.93 for fuld udrykning.

Christian Winther er re-
daktionens yngste med 37 
somre i bagagen. Christian 
har fulgt klubben loyalt si-
den 1982. I dag refererer 
han fra divisionsholdets 
kampe på b93.dk. Han har 
ligeledes ansvar for assi-
sterende driftsopgaver på 

klubbens officielle hjemmeside. I det civile ar-
bejdsliv er Christian seminarieuddannet og har 
sin daglige gang på Engelsborgskolen i Lyngby.
Palle „Banks“ Jørgensen fortsætter som redak-
tionens økonomisk ansvarlige.

Alt i alt en redaktion, der indeholder en del er-
faring tilsat lidt nytænkning – en sammensæt-
ning, der lover godt for bladets fremtid.



Vi ved at overskriften er brugt før – men det er hvad vores kunder 

siger, når de har prøvet den nye Mazda2. “Den er bare rigtig sjov at køre, 

sikken motor – men samtidig utrolig lydløs. Og ligger på vejen som en meget 

større bil. Lækker instrumentering og hvilken kvalitet! Den er jo en ren for-

nøjelse med den brændstoføkonomi og så kan I finansiere den billigere end 

min bank ?".

Hvis du ikke tror på hvad vi skriver, så lad det komme an på en prøve. Kom 

selv ind og bliv begejstret og hør mere om vores finansiering og den nye 

grønne turbo dieselmotor, der kører helt op til 23,8 km på literen.

Mazda2 
Den er bare go'

kom ind og lad dig begejstre
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EFTERÅRET 2009 
– ET RESUMÉ

Den 20. marts tager divisionsholdet fat 
på anden halvdel af sæsonen 09/10. 
Det sker når topholdet BSV gæster 
Østerbro Stadion. Her ser vi tilbage på 
efterårets kampe, som mildt sagt var 
en blandet fornøjelse

Premieren mod Brøndby II tabte vi 1-3 hjemme 
på Østerbro stadion, i en tempofyldt kamp 
hvor vestegnens drenge dog var klart bedst i 
nærkampene. Dennis Bo scorede vores enlige 
mål. Derpå fulgte to opgør mod Greve - inden-
for to døgn! Først en pokalkamp, som vi tabte 
1-2 efter en allround skuffende indsats. Siden 
en turneringskamp, hvor vi satte en 2-0 føring 
over styr og kun fik 2-2. Faktisk var vi ret tæt på 
at tabe kampen i de døende sekunder. Vores to 
mål blev sat ind af Dennis Bo og Bashkim Kadrii. 

I sæsonens tredje kamp tog vi imod hvepsene 
fra Brønshøj. Nedturen var til at tage og føle på 
efter kampen, som blev tabt 0-3! Status efter tre 
kampe var eet sølle point. Indsatsen på grøn-
sværen levede slet ikke op til de forventninger 
klubben havde om oprykning. Vi indtog i stedet 
sidstepladsen. Nedtur af rang!

Men så kom sæsonens første lyspunkt. På en 
fantastisk anden halvleg besejrede vi HIK med 
3-1, i Gentofte. To perler af Dyre og et langskud 
fra Dennis Bo sikrede sejren. Ugen efter blev FC 
København II sendt hjem med 3-0, i en kamp 
hvor B.93 gav comeback til Olcay Senoglu, som 
også kvitterede med en scoring. Dyre og Kadrii 
stod for de øvrige scoringer. Var vi på vej mod 
stjernerne nu?

Nej! De tre følgende kampe blev alle tabt og 
sendte os helt ned i tabellen – igen! Først 2-4 

mod BSV, i Vedbæk. Derefter 1-2 hjemme mod FC 
Nordvest. Og endelig 1-2 ude mod Allerød. I alle 
tre kampe havde vi sejren indenfor rækkevidde, 
men smed alt over styr til sidst.

Efter den store nedtur, som efterlod os alle i dyb 
frustration, kom imidlertid en gevaldig optur. 
De efterfølgende fem kampe gav 15 point på 
kontoen. Maximalt udbytte. Først blev BGA kørt 
over med 4-1, i en kamp hvor Mads Ibenfeldt 
– i den silende regn - scorede sit første mål i 
B.93-trøjen. Et sprudlende B.93 hold tog ugen 
efter til Vanløse for at vinde 2-0 på en eminent 
indsats i første halvleg, med scoringer af Bau-
nsgaard og Lyngsø. Ugen efter måtte Stenløse 
se sig overlistet med 1-0, da Ibenfeldt brugte 
hovedet.

Så fulgte B.1908 i Sundby, hvor vi vandt 3-0. Alle 
tre mål i øvrigt scoret inden for kampens sidste 
kvarter af Baunsgaard, Dennis Bo og Kadrii. Inden 
da havde vi oven i købet tilladt os at brænde to 
straffespark. B.93 var godt kørende nu, og det var 
fuldt fortjent da vi ugen efter sendte Avarta hjem 
til Rødovre med et nederlag på 3-1. To kasser af 
Baunsgaard og en enkel kasse af Ibenfeldt. 

Nu troede vi nærmest at B.93 kunne gå på van-
det. Derfor var skuffelsen ekstra stor, da vi på en 
kollektiv offday tabte 2-0 til Skjold, på Østerbro 
Stadion. En rigtig øv-kamp. Sæsonens sidste fore-
gik på udebane mod Nykøbing Falster Alliancen. 
Resultatet 1-1 var retfærdigt. Kampen var den 
sidste i B.93-trøjen for fire af vores spillere; Rang 
Shawkat, Olcay Senoglu, Mark Strøm (bænken) og 
Daniel Lindsten (bænken), som alle efterfølgende 
har forladt klubben.

Status efter efterårets 15 kampe var, at B.93 ind-
tog en plads som nummer 6. Ti point fra direkte 
oprykning, seks point fra kvalifikationskampene. 

Foråret venter forude. Kom så B.93!

/CW
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1. HOLDET ER STADIG 
STÆRKT
af Henrik Engel

Efteråret 09 sluttede med en skuffende 6 plads i 2. 
division Øst. Skuffelsen skal findes i, at vi i foråret 
09 sluttede som nr. 2 og var ude i play off kampe 
om oprykning til 1. division. Vi tabte som bekendt 
den afgørende kamp i Århus mod Brabrand, og 
det var stort set et identisk B.93 hold, der tog hul 
på 2. Division Øst efter sommerferien og spillede 
hele efteråret, men altså uden at kunne placere 
sig i toppen af tabellen igen. Yderligere var FC 
Vestsjælland rykket op, så der var heller ikke læn-
gere et hold, der stod klart stærkere økonomisk 
og organisatorisk end os andre. Årsagen kan der 
være mange holdninger til, men i bund og grund 
må vi blot konstatere, at resultaterne ikke kom 
som forventet. 

Nu står vi så overfor et forår, hvor nogle enkelte af 
de mere rutinerede spillere har forladt klubben. 
Det har givet plads til nogle nye ansigter og ikke 

mindst nogle af vores egne talenter. På papiret ser 
vi svagere ud, men jeg har en personlig tro på, at 
vi går et bedre forår i møde end det vi præsterede 
i efteråret. Jeg tror på, at de tilbageblevne rutine-
rede vil vise mere ansvar, og jeg tror de nye og 
unge vil vokse med opgaven. 

Teoretisk er vi ikke helt ude af oprykningskaplø-
bet, men det er nok for meget forlangt at tro på, 
at vi kan vokse så meget og at konkurrenterne 
pludselig alle fejler. Men lad os nu se. Vi tager én 
kamp af gangen, som det jo hedder, og så ser vi, 
hvor langt vingerne kan bære. Vi lægger hårdt ud 
med rækkens nr. 1, Søllerød Vedbæk, lørdag den 
20 marts kl. 15.00 på Østerbro Stadion - om Kong 
Vinter vil.

Intern splid koster sponsorkroner

Vinteren bød også på udfordringer uden for ba-
nen. Det er ikke gratis at drive et 1. hold og op-
retholde kontraktfodbold på såvel 1. holdet som 
i ungdomsrækkerne. Hver dag er et pres for at 
tjene penge nok til at finansiere disse aktiviteter. 
Her er vores sponsorer en afgørende indtægts-
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kilde. Sponsorer som betaler til B.93 for at blive 
eksponeret, få nye forretningskontakter blandt 
de øvrige sponsorer og som gerne vil støtte op 
vores udvikling af talentfulde fodboldspillere. 
Udfordringen med at tiltrække nye sponsorer 
blev bestemt ikke nemmere af, at tennisafdelin-
gen valgte at erklære krig mod hovedbestyrelsen 
i fuld offentlighed. Hjemmesiden blev taget som 
gidsel i bestræbelser på at vinde gehør for syns-
punkter, og Østerbro Avis åd denne uenighed råt. 
Jeg skal ikke gå ind sagens detaljer og forsøge at 
vurdere, hvem der har ret eller uret men blot be-
klage, at sådanne uenigheder ikke løses internt i 
klubben og ikke i pressen og på vores hjemme-
side. Det har sat vores sponsorarbejde tilbage og 
dermed indirekte skadet også vores 1. hold og 
ungdomselite. 

I samme moment dukkede der en historie op 
på bold.dk, hvor man antydede, at den pro-
fessionelle afdeling var ved at gå konkurs. 

Den historie greb TV2 Lorry og viderebragte 
den ukritisk. Det skabte naturligvis uro blandt 
spillere, medlemmer og igen sponsorerne. År-
sagen var, at vi, ligesom de fleste andre klub-
ber, også er nødt til at skære vores udgifter 
ned i foråret 2010. 

Det betød, at nogle af vores 1. holdsspillere ikke 
kunne fortsætte med de samme aftaler, som de 
havde haft i efteråret. At tingene fik lov til at 
komme så vidt, må vi tage på os i ledelsen. 1. 
holdstruppen som helhed beklagede historien, 
men at enkelte spillere blev så frustreret, at vi 
kom i offentlighedens søgelys, kunne vi have 
undgået ved tidligere at melde mere klart ud 
om de økonomiske realiteter. Nogle spillere for-
lod os, men heldigvis var der flere der valgte at 
blive. Det er vi taknemlige for. Så trods alt har 
vi stadig et stærkt 1. hold, og spændende bliver 
det at se, om det i foråret også vil afspejle sig i 
resultaterne.

1. holdets trænertrio - Foto: Christian Midtgaard
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DIVISIONSTRUPPEN

Der er 20 spillere i den spillertrup, som går ind til 
de sidste 15 kampe i 2. division øst dette forår for 
at spille sig op i toppen af rækken fra den nuvæ-
rende 6. plads.

18-årige Mourad El Bariaki, der er en teknisk dygtig 
og bevægelig midtbanespiller og anfører på U18-
landsholdet, er en af de nye spillere i truppen. Mou-
rad spiller stadig på ynglingeholdet, men han kom-
mer nu med i truppen, og Mourad har da allerede 
spillet en enkelt træningskamp, idet han var med i 
den fine kamp i Næstved, som endte 2-2.

Sebastian Clausen, der spillede hele sin ung-
domstid i B.93, og som nåede at få en enkelt op-
træden på 1. holdet i efterårets sidste kamp mod 
LFA efter et ophold i Esbjerg, er nu for alvor med i 
truppen. Han har trænet med fra start og deltaget 
i alle træningskampene.

Endelig er der tilgang af tre forsvarsspillere: Jacob 
Abildgaard fra AB, Heino Hansen fra Herfølge og 
Klaes Ovesen fra GVI.

B.93 har som de fleste andre klubber i dansk fod-
bold været nødt til at nedskære omkostningerne, 
og det er derfor en mindre spillertrup, som klub-
ben stiller op med i foråret end sidste efterår.

Ud af truppen er således i sidste omgang gået 
Mark Strøm, Rang Shawkat og Olcay Senoglu. Det 
er tre dygtige spillere og gode B.93’ere, som har 
ydet en god indsats for klubben gennem flere år, 
men som det ikke har været muligt at forlænge 
aftalerne med. Klubben har også sagt farvel til 
Dennis Bo Mortensen, Daniel Lindsten, Kofi Daki-
nah, Mauricio Ortiz og Mohammed Ali.

B.93 siger tak for denne gang til spillerne og øn-
sker held og lykke fremover. Og husk at I altid er 
velkomne i B.93

/CW.

Bashkim Ziberi er med sine 97 
divisionskampe truppens mest 
rutinerede spiller.

FORÅRSPROGRAM

• 20-03 15:00   B.93 - Søllerød-Vedbæk  

   Østerbro Stadion   

• 28-03 10:30   KB - B.93     

   Frederiksberg I P Opvisning   

• 01-04 15:00   B.93 - HIK     

   Østerbro Stadion   

• 05-04 15:00   Brønshøj - B.93     

   Tingbjerg Idrætspark   

• 10-04 15:00   B.93 - Greve     

   Østerbro Stadion   

• 18-04 13:00   Brøndby - B.93     

   Brøndby Stadion   

• 24-04 15:00   B.93 - Lolland-Falster Alliancen 

   Østerbro Stadion   

• 01-05 15:00   B.93 - Skjold     

   Østerbro Stadion   

• 09-05 13:00   Avarta - B.93     

   Espelundens Idrætsanlæg   

• 15-05 15:00   B.93 - B.1908     

   Østerbro Stadion   

• 22-05 15:00   Stenløse - B.93     

   Stenløse Stadion   

• 26-05 19:00   B.93 - Vanløse     

   Østerbro Stadion   

• 29-05 13:00   Bk. Glostrup-Albertslund - B.93 

   Glostrup Idrætspark   

• 06-06 15:00   B.93 - Allerød     

   Østerbro Stadion   

• 12-06 15:00   Nordvest FC - B.93     

   Holbæk Stadion
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ET 
UDDANNELSESTILBUD

Det har til alle tider været et svært valg får den 
unge, når de store spørgsmål i tilværelsen mel-
der sig. Når kravene til uddannelse stiger, må 
den unge gøre op med sig selv, om tilværelsen 
fremover skal indeholde lige dele idrætsfaglige 
ambitioner og lige dele uddannelsesmæssige 
ambitioner. At få den kabale til at gå op har enten 
betydet, at den unge må prioritere, men sidste år 
kom Team Copenhagen –hovedstadens svar på 
Team Danmark – med et tilbud til den ambitiøse 
idrætsudøver 
om, at få begge 
ambitioner til at 
spille fint sam-
men og endda 
levne plads til 
et lige så vigtigt 
socialt liv. Team 
Copenhagens 
s a m a r b e j d s -
partnere blev i 
første omgang 
atletikklubben 
Sparta og vor 
egen fodbold-
klub – i det 
k o m m e n d e 
skoleår udvidet 
med håndboldklubben Ajax, og som Team Co-
penhagens konsulent Thomas Bøgh kunne be-
rette for de hen ved 40 tilhørere der lørdag den 
23. januar var mødt op til informationsmøde i 
B.93 restaurant, så er det tanken næste år også at 
indrullere Taekwondo udøvere, tennisspillere og 
bordtennisspillere.
Niels Brock Handelsskole og de to gymnasier Østre 
Borgerdyd og Metropolitanskolen, der fra 1. august 
fusionerer til et helt nyt gymnasium (Gefion) står for 

de uddannelsesmæssige tilbud, hvor de tre idræts-
foreninger lægger anlæg og mandskab til den 
sportslige del. 
B.93´s to akademitrænere, Bjørn Rasmussen og 
Niels Madsen informerede de fremmødte om det 
træningstilbud, som B.93 kunne tilbyde tirsdag  og 
torsdag formiddage. Træningen ville blive baseret 
ud fra individuelle handlingsplaner og  af en sådan 
fysisk karakter, at den unge også om eftermiddagen 
ville kunne deltage på lige fod med de øvrige kam-
merater i klubtræningen. Ansøgning om optagelse 
sendes i første omgang til Team Copenhagen seks 
uger før den endelige tilmelding til ungdomsuddan-
nelserne. Bjørn og Niels forbeholder sig ret til at vælge 
netop de fodboldspillere ud, som de mener  vil kunne 

gennemføre pro-
jektet.
Thomas Bøgh kun-
ne også berette, 
at det er Team Co-
penhagens ønske 
også at inddrage 
de Tekniske Skoler i 
projektet såvel som 
også de private 
arbejdsgivere, der 
måtte tilbyde en 
mesterlæreplads. 
For de unge, der 
måtte overveje 
at gennemføre et 
10. klasseprojekt 
før man væger 

en egentlig ungdomsuddannelse har B.93 indgået 
et lignende samarbejde med den lokale 10. Kl. skole 
Kildevældskolen.
To repræsentanter fra B.93’s U 17 mandskab anfø-
rer Simon Carstensen og angriberen Omar Roshani 
kunne videregive de fremmødte erfaringer med det 
første skoleår i projektet, som de kun havde rosende 
ord til overs for. 

/Tk

Fra informationsmøde om Team Copenhagen - Foto: Torben Klarskov
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UNGT TALENT PÅ VEJ...

Omar Roshani spiller på B.93’s U17 mandskab, 
samtidig går han på Niels Brock Handelsgymna-
sium’s idrætslinie. Fodboldbladet har mødt Omar, 
for at snakke lidt fremtid og fodbold med ham.

Fodboldkarrieren startede i Brønshøj Boldklub, 
men han skiftede til B.93 som drengespiller. I dag er 
han 16 år og han træner 6 gange om ugen, dertil 
kommer som regel en kamp i weekenden. Af gode 
grunde bliver der ikke så meget tid andet end gym-
nasiet og fodbold. 

Omar har en polsk mor og hans far kommer fra Ye-
men, så det er et hjem med mange sprog. Omar taler 
også flydende polsk. Efter afsluttet HHX – eksamen   
vil han gerne læse videre på Copenhagen Business 
School. Familien har en stor plads hos ham, så besøg 
i byen og lignende er der ikke  meget overskud til.

På U-17 holdet spiller Omar i angrebet og hans store 
forbillede er Chelseas Didier Droghba. Omar drøm-
mer om at komme til udlandet for at udvikle sit spil. 
Først til en mindre klub i Holland, og derefter er må-
let at komme til at spille for Juventus i Italien.

Vintertræningen forsætter og der er mange træ-
ningsaftener, som skal overstås inden det næste 
mål på fodboldbanen kan opnås. U-17 , U-19 ja 
hvem ved…

God vind til Omar Roshani!
/OH

Omar Roshani - U17 - Foto: S. Carstensen 
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PORTRÆT

Geert Baunsgaard 
– efterårets topscorer.

Forud for sæsonen 08/09 blev B.93’s angreb 
forstærket med Geert Baunsgaard. Siden er det 
blevet til 41 divisionskampe og 17 målgivende 
afslutninger. Kun fire divisionskampe har Geert 
ikke spillet. Den fysisk stærke angriber har for 
længst bevist sit værd for klubben.

Inden Geert kom til B.93 havde han været i en 
række øvrige sjællandske klubber. Først i barn-
domsklubben Skjold Birkerød, derefter fulgte 
Herfølge, Ølstykke og AB. 

Geert er ikke i tvivl om hvad forskellen er på 
B.93 og de øvrige klubber: „B.93 har et stærkt 
samarbejde mellem ungdoms- og seniorafdelin-
gerne. Det er tydeligt at B.93 satser meget på at 
give deres unge spillere chancen, hvilket også kan 
mærkes på den kvalitet der løber rundt på ung-
domsholdene“, siger den 28 årige angriber til 
B.93’s fodbold.

Sidste sæson endte skuffende pga. den mang-
lende oprykning i tolvte time. Men Geert vil al-
ligevel fremhæve hele sæsonen, som værende 
den bedste oplevelse han har haft i B.93-trøjen: 
„Hele min første sæson var en oplevelse i vin-
dermentalitet. Selvom udfaldet ikke blev som vi 

ønskede, er det længe siden jeg kun har tabt 3 
kampe ud af 32 i en sæson. Atmosfæren omkring 
vores udekamp mod FC Vestsjælland var en sjæl-
den oplevelse“, 

Når Geert ikke kæmper for point til B.93 har 
han sin gang på Copenhagen Business School 
(CBS). Her er han i fuld gang med at skrive sin 
kandidatafhandling. Samtidig arbejder han på 
ledelsessekretariatet på CBS. Geert glæder sig 
til at være færdig med at læse. Dernæst bliver 
kunsten at kombinere et job med de sportslige 
ambitioner. Men han lægger ikke skjul på at han 
gerne vil være med i den kreds af spillere, der 
har rundet 100 kampe i B.93-trøjen. I foråret 
2010 runder han - efter al sandsynlighed - de 
50 kampe.

På spørgsmålet om hvordan han har det med 
at være en af de mest erfarne i vores unge trup 
siger Geert: „ Det har jeg det godt med. Jeg for-
søger at give mine inputs ti, hvordan vi kan for-
bedre os som hold. Har de unge brug for noget 
vejledning - eller en kraftig irettesættelse - giver 
jeg også gerne det!“

Det er ingen hemmelighed, at B.93 har haft et no-
get turbulent efterår 09. Fra en absolut bundpla-
cering efter de første kampe, er vi dog rykket frem 
til en lidt lunere placering som nummer seks. Der 
er dog stadig langt til forventningen for sæsonen 

Baunsgaard i kamp for oprykning i skæbnekampen 
mod Brabrand. Foto: Christian Midtgaard
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09/10, som bekendt stod på direkte oprykning. 
Geert mener, at der er to årsager til at det ikke er 
gået som forventet: 

„Dels har holdet ikke har haft det fornødne held i 
de afgørende situationer. Dels har spillernes egne 
forventninger påvirket negativt i takt med at re-
sultaterne udeblev“, udtaler den 187 cm. høje 
angriber.

Men der er grund til optimisme! De sidste 7 kam-
pe i efteråret gav trods alt 16 point. Den gode 
stime skal fortsættes her i foråret. „Efter den store 
skuffelse i sidste sæson har vi op til nuværende sæ-
son lige skulle finde os selv igen og finde den samme 
mentalitet frem. Jeg synes det lykkedes i den sidste 
halvdel af efteråret 09“. siger Geert, som blev B.93’s 
topscorer i efteråret med fem kasser. 

Om B.93 kan snuppe 1. pladsen, som giver 
direkte oprykning, kræver et super forår med 

masser af sejre. Men ifølge Geert skal opryknin-
gen stadig være ambitionen: 
„Vi har stadig en rigtig kompetent trup og vil gøre 
alt for at komme med i opløbet til de to opryk-
ningspladser til sommer. Vi skal have fokus på 
vores kvaliteter og opbygge den rette vindermen-
talitet og så skal vi nok komme til at kæmpe med 
om de 2 pladser“, siger vores 10’er, Geert Bau-
nsgaard. 

WIINSTEDT ORIENTTÆPPER OG KELIM GALLERI

KELIM
Ny sending netop hjemkommet!

Specialist i vask og reparation. Åbent: 13-17.30 · lørdag 10-14 · mandag lukket
»ABADEH« Strandvejen 201 • 2900 Hellerup • Tlf. 3962 4169

www.abadeh.dk
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EN STJERNE KOM TIL 
ØSTERBRO

Et portræt af Bettina Falk - 
træner for U -18 pigerne

En februar aften havde fodboldbladet sat den 
tidligere kvindelandsholdspiller Bettina Falk 
stævne i klubhuset, til en snak om, hvordan hun 
var havnet i B.93.

Bettina er opvokset i Nordsjælland, startede 
med at spille fodbold som 12 årig. Senere kom 
hun til Brøndby, vandt flere senior mesterska-
ber i klubben,  spillede både U – A landskampe 
– det er indtil nu  blevet til 56 A-landskampe 
og samtidig til deltagelse i flere EM og VM tur-
neringer.

Nu er hun kommet til et nyt kapitel i hendes 
liv. De mange træningsaftner i Brøndby er 
afløst af to ugentlige træninger med et ta-
lentfuld  hold unge piger fra Østerbro, som 
brænder for at spille fodbold. Hvor langt de-
res talent rækker, må tiden vise! Den hårde 
træning er aflyst af en masse 
træning med bold, kreative 
detaljer og virkelig lyst til at 
træne med den runde kugle, 
pigerne udstråler bare så 
megen energi.

Bettina fik en lejlighed tæt 
på B.93’s anlæg – Derfor var 
det meget naturligt at kigge 
forbi klubben, som var star-
tet med pigefodbold nogle 
år forinden. Her blev hun 
hurtigt engageret, som træ-
ner for et hold unge piger. 
Nu går ambitionerne ud på at 
gøre pigerne endnu bedre til 
at styre  fodbolden og tænke 

mere fodbold. Hendes fodboldkarriere er pt. på 
standby – dog er det blevet til en enkelt kamp 
på seniorholdet og hvis 1.holdstræneren spør-
ger, så kan det da godt være at Bettina gerne 
vil gøre comeback på Københavns serieholdet 
i den kommende sæson. Måske er her en ny-
hed…

Når det gælder om at komme højere op i ræk-
kerne, kommer der et bekymret ansigt frem  
hos Bettina – hun mener ikke at pengene er til-
stede pt. i B.93, og hun synes, at kræfterne og 
de eksisterende midler bør bruges på at skabe 
kvalitative og nytænkende trænings-tilbud 
frem for at satse på at få herreholdet op i 1.di-
vision.Men samtidig er det også vigtigt at ud-
vikle sammenholdet hos pigerne – det ser hun 
store perspektiver i. B.93 er jo kendt for et godt 
klubliv – det har hun ikke oplevet endnu. Måske 
kommer det – men alting tager jo tid.

Træningen kalder og samtalen slutter. Bettina Falk 
skal ud og træne med pigerne. Det er tre minus 
grader – men lysten er stor og de nye special de-
signede kvindebolde suser hen over kunstgræs-
banen – sæsonen ligger lidt ude i horisonten.

/ OH

Bettina Falk (5) i aktion i landskamp mod England
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Bettina Falk (5) i aktion i landskamp mod England
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FREDDIE BIRTØ

En epoke er slut. Freddie Birtø er slut-
tet som chefredaktør af Fodboldbladet, 
og tiden er inde til at takke ham for 
det enorme arbejde, han har udført

Freddies arbejde for klubben startede for over 
25 år siden, hvor han blev redaktør af kamppro-
grammet til divisionsholdets kampe. Freddie, 
der ikke var medlem af klubben, var en flittig 
tilskuer til 1. holdets kampe. Han var utilfreds 
med indholdet af kampprogrammet. Han skrev 
et brev til klubbens bestyrelse, og så skete der 
det samme, som hvis man rækker fingrene i 
vejret til grundejerforeningens årlige general-
forsamling - han blev valgt som ny redaktør af 
kampprogrammerne.

Freddie var redaktør af programmet i 13 år 
(1985/97), og allerede fire år efter blev han også 
redaktør af medlemsbladet. Det var han så i 12 
år (1989/01). Samtidig blev han også valgt ind i 
Hovedbestyrelsen, hvor han sad i 9 år (1989/97). 
Det var en periode med store udfordringer, ikke 
mindst de mange forhandlinger om klubbens 
flytning fra Stadionbygningen til Svanemøllen.

I 2002 havde klubben store ledelsesmæssige og 
økonomiske problemer, og som en konsekvens 
heraf udkom medlemsbladet ikke længere. Igen 
trådte Freddie i karakter. Han foreslog Fodbold-
bestyrelsen, at man lavede et rent Fodboldblad. 
Hans tidligere samarbejde med tennisafdelingen 
om tennisstof gjorde, at han kun ville være med, 
hvis det var et rent fodboldblad. En anden forud-
sætning han stillede, var at bladet ikke ville koste 
klubben penge. 

Det første Fodboldblad udkom i september 2002. 
I redaktionen sad udover Freddie, annonceguru-
en Jørgen Bundgaard, Henrik Engel, Jan Rasmus-
sen og undertegnede. Nu her syv år senere kan vi 
konstatere, at der er udkommet 31 numre, og at 
klubben ikke har ofret en bøjet femøre på bladet. 
Nu tænker de onde nok, at Freddie har scoret en 
formue i kørepenge. Hertil er svaret, at han har 
fået refunderet sine portoudgifter (kurs 100), og 
det er så det.  

Freddie, der i læsende stud har rundet de 77 år, er 
ikke gået på pension fra B93. Han er genindtrådt 
som chef for Kulturudvalget. 

I 2005 fik Freddie, som den første i B93, klubbens 
fortjenstmedalje (guldnål). En hæder der er lige 
under det uopnåelige begreb æresmedlem. Lad 
os give Freddie et rigtigt 93-hurra. 

/palle banks jørgensen 

Freddie Birtø



17



18

B.93  
SLAGSANGE

Enhver klub med respekt for sig selv bør have en 
slagsang. B.93 fodbold vil gerne høre fra jer om i 
kender nogle af de sange, klubbens spillere har 
sunget, når de sejrrigt er vendt tilbage til omklæd-
ningsrummet.

Selv kender jeg til to – den sidste har jeg i al beske-
denhed selv begået. Første gang vi skrålede af fuld 
hals, var da vi som ynglinge var deltagere i Kieler 
Woche sommeren 1965, hvor vi ud over arrangø-
ren Holstein Kiel spillede mod MSV Dusiburg og de 
danske mestre fra Esbjerg – som vi naturligvis lam-
metævede med 1-0. 

Preben Kargaard var chefleder på turen og han in-
troducerede os for denne melodi, som de sikkert har 
skrålet på mange seniorhold tilbage i 30’erne – ef-
tersom den går på melodien „De er på vej de lyse 
tider“ en revytekst der stammer fra Hornbækrevyen, 
som Stig Lommer etablerede fra 1935. Forfatter og 
revykunstner er det ikke lykkedes mig at finde frem 
til – men her kommer den i B.93 versionen.

Vi er de glade 93’er,
Der rejser ud til fodboldkamp
Hos os et højt humør I finder,
For vi vil give al’ de andre en gang tamp
Vi er de glade 93’er
Sure miner findes ej
Nej
Glade 93’er – de lyse tider er på vej

Måske en god ide at afsynge efter den kommen-
de generalforsamling.

I 1972 kvalificerede B.93 sig til semifinalen i Lands-
pokalturneringen. Modstanderen var Fremad 
Amager, der i Sundby Idrætspark rådede over et 
uigennemtrængeligt fort, som vi B.93’ere  havde 
svært ved at trænge igennem. Holdet var desuden 
trænet af en ægte B.93’ Knud „Garfar“ Pedersen og 
det gjorde, at der måtte helt specielle midler til, hvis 
sejren skulle i hus. 

Med god inspiration fra Tottenham Hotspurs, hvis 
slagsang „The Spurs are marching on“ i Danmark 
bedre var kendt som General Napoleon, skulle der 
ikke megen fantasi fra forfatterens side til at begå 
denne slagsang, som fik sin debut ved denne lejlig-
hed, dog uden det ventede resultat. B.93 tabte som 
bekendt med 1-3. Målscorer sportschef Erling Bøje.

Hvem er det der vinder
Hvem er det, der rykker op
Og hvem er det, der siden
Kommer i Europa Cup
Hvem er det, der også
Spiller fodbold helt i top
Det er dem fra nititre

Glory, Glory Halleluja – osv

Det sidste har jeg nu ikke selv skrevet. Det er lidt 
for avanceret. Men egentlig meget sjovt at opti-
mismen skete fyldest ti år senere. Morsomt var 
det også, da jeg senere optrådte i Nordsjælland 
som træner for diverse klubber, at slagsangen 
havde bredt sig i det ganske Nordsjælland. Ak 
man skulle have sikret sig med royalties.

/TK
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B.93 – EN KULTUR - 
INSTITUTION

Denne artikelserie skal tage udgangspunkt 
i de områder inden for kulturlivet, hvor B.93 
igennem tiderne også har sat sine tydelige 
spor. B.93 har ikke blot markeret sig på sta-
dions, men også inden for billedkunst, litte-
ratur, film, teater m.m. har klubben gjort sig 
bemærket.

En sådan artikelserie kan ikke indledes bedre 
med at beskrive den kulturperson, der vel nok 
mest er blevet kædet sammen med B.93, Dirch 
Passer (f. 18.05 1926 – d. 3.9.1980) Han var ikke 
kun var medlem af klubben, men gjorde også 
god reklame for klubben, når klubben havde 
brug for det.

Kort før jul udkom endnu en af de mange bio-
grafier om Dirch Passer. En biografi skrevet af 
journalisten Ole Sønnichsen på forlaget Gyl-
dendal. Lidt skuffende læsning, da biografien 
hovedsagelig er baseret på en række interviews 
med mennesker, der var tæt på komikeren Dirch 
Passer, og som egentlig ikke bibringer meget 
mere nyt om Dirch end, man vidste i forvejen.

– Forfatteren gør en stor dyd af at fortælle, hvor 
mange mennesker, der udnyttede Dirch Passers 
manglende evne til at sige nej til folk – en evne, 
der jo desværre kostede ham livet, men når 
man så har lagt bogen fra sig, sidder man til-
bage med det indtryk at biografien selv endnu 
blot var et yderligere forsøg på at slå mønt af 
den store komiker.

Skuffende er det naturligvis også at læse at B.93 
kun er nævnt på to sider i bogen. På side 33, 
hvor hans passion for fodboldspillet nævnes og 

mod slutningen af bogen. Hvor det nævnes, at 
han i den sidste fase af sit liv motionerede som 
tennisspiller i klubben.

Første gang B.93 optræder på scenen sammen 
med Dirch er i en sketch fra 1954 „Tandlægen“, 
skrevet af Tao Michaëlis, der også spiller den 
tandlæge, som Dirch er i konsultation hos. – 
Ved gennemgang af Dirchs tænder, kommer 
han til tanden „B.93“ – nå den ligger jo i bun-
den, bemærker Tao Michaëlis, således som det 
jo desværre også var tilfældet i 1954, hvor B.93 
som bekendt for første gang røg ud af den fine-
ste danske fodboldrække. 

Jeg gik i gymnasiet med Taos søn Bo, der i dag 
er TV anmelder på Politiken og selv om vi var 
bedste venner, har jeg nu alligevel aldrig tilgi-
vet hans far for den sviende bemærkning.

Dirch Passer hjalp B.93 allermest, da klubben i 
1969 var røget helt ned i 3. Division øst og hvor 
klubbens pengekasse var yderst slunken – sam-
men med Flemming Nielsen fik B.93’s Venner 
stablet et stort sportsshow i Idrætshuset, hvor 
Dirchs fænomenale verdensnummer „Den rus-
siske klovn“ var det nummer der sørgede for at 
Idrætshuset var fyldt til bristepunktet og B.93 
pengekasse også fik fornyet indhold at bygge 
videre på.

Dirch var også genstand for nysgerrige journa-
lister, der ville have ham til at kommentere på 
både stort og småt i den hjemlige andedam. 
Helt galt gik det, da Dirch kom til at lufte sin 
beundring for Mogens Glistrup. Det fik han 
mange klø for og han var derfor forsigtigere, 
da TV- avisen skulle interviewe ham op til et 
forestående valg. – „Hvordan går det ?“ ville den 
ivrige journalist vide – „Jo, B.93 har vist klaret 
sig fri af nedrykning – har de ikke?“ – var Dirchs 
eneste svar.
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Dans var også i 70’erne populært TV stof – Den 
tidligere sportsjournalist Poul Erik Anders-
son stod for en række udsendelser med flotte 
benspjæt og skinnede pailletter. Dirch skulle 
naturligvis have en dansekonkurrence med i 
et af sine TV – shows og stor var glæden hos 
klubfanatikeren, da Dirch vendte ryggen til og 
havde B.93 hæftet på som rygnummer.

På fodboldbanen var Dirch en talentfuld spiller, 
der dog ikke bragte det længere end til en kar-
riere på klubbens femte bedste hold, men på 
Stjerneholdet underholdt han igennem flere år 
sammen med Flemming Nielsen, Knud Lund-
berg og endnu en B.93’er Henry Salomonsen 
– kaldet indendørskongen. Deres bedste stunt 
var,at den klejne Henry sprang op på ryggen af 
Dirch og headede et indkast fra Flemming Niel-
sen i nettet.

Dirch Passer deler præmier ud til en B.93 cup’en
 - Foto: Ole Helding

Få bladet tilsendt i 2010
Hvis du ønsker at få tilsendt Fodboldbladet koster det beskedne 100 kroner om året. Du kan ind-
betale 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. I 
2009 har der været 57 abonnenter. 

B93-bogen, Michael Rohde – og alle de andre
Bogen er ikke udsolgt, men det er tæt på. Så hvis du har tænkt dig bogen til ferien, enten til dig selv 
eller som gave, så er det nu du skal ind og købe bogen på kontoret. Bogen er på 300 sider, og der er 
308 billeder. Prisen er 250 kroner.

Hvis din vej ikke lige falder forbi Svanemølleanlægget, så kan du sende en mail til palle.banks@telia-
mail.dk så finder vi en løsning. B93-bogen har fået en flot anmeldelse i pressen. Ekstrabladet forsynede 
bogen med fem (ud af seks mulige) kokkehuer, eller var det fyldepenne, og skriver „Det er underhold-
ning, tal og anekdoter og et persongalleri, der går tilbage til Østerbro-klubbens fødsel i 1893“.
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HVAD VAR DER PÅ 
PROGRAMMET ?
af Torben Klarskov

Lad mig komme med en tilståelse. Jeg sam-
ler på fodboldprogrammer. Det var godt at få 
det fortalt til nogen. Jeg er altså en nørd – en 
drengerøv – men for nogle år siden beslut-
tede jeg mig for at være stolt af det. Der er 
noget befriende ved at være en dreng hele 
livet igennem

Min far tog mig med til min første kamp i den 
gamle Idrætspark. Det var den med de dori-
ske søjler på tribunen. Vi så B.93 – KB den 8. 
maj 1954. Næstsidste kamp inden klubbens 
første nedrykning til 2. division. Jeg husker 
ikke så meget fra kampen andet end, at Flem-
ming Nielsen fik et spark direkte på kæben, så 
han gik ud som et lys. Han kom senere tilbage 
i kampen. 

Efter kampen tog min far og jeg opstilling 
ude ved Øster Alle, hvor spillere kom ud fra 
kampen og gik tilbage til B.93 for at klæde 
om. Det glædede mig utroligt meget, at Flem-
ming Nielsen tilsyneladende havde overlevet 
episoden. Han så i hvert fald rimelig frisk ud 
efter kampen. Om der var noget program ved 
den lejlighed, husker jeg ikke.

I 1958 blev jeg indmeldt i klubben og da jeg 
ved turneringsstart kom på klubbens 2. Lille-
puthold blev jeg – ligesom de øvrige spillere 
– den lykkelige indehaver af et stævnekort, 
der gav gratis adgang til stævneklubbernes 
indbyrdes opgør.

Så fulgte en tid, hvor man var hyppig gæst i Par-
ken. B.93 – Køge kl. 10,00 – KB – B.1903 kl. 13,15 
og Frem – AB kl. 15,30. Og man skulle have pro-

grammet med hjem. Det var dengang Stævnet 
stod for udgivelsen af det gratis omdelte pro-
gram, der havde forskellige farver – trykt på lidt 
groft papir og stort set kun med oplysninger 
om de to hold, en tabel og nogle få reklamer. 
Var man ikke til stede, så var vi nogle stykker fra 
kvarteret, der om mandagen drog over mod det 
forjættede land, og med en lang pind fik vi så 
fisket programmet op fra risten bag tribunen.

Senere har jeg fået suppleret min samling, så den 
også omfattede kampe, jeg ikke selv har set. Min 
faster boede i England. Fra hende fik jeg hver uge 
sendt et fodboldblad „ Soccer Star „, og her fandt 
jeg ud af at jeg var helt normal, idet det var en 
vældig udpræget hobby for englændere at samle 
på fodboldprogrammer. 

De første programmer i Danmark, jeg har kend-
skab til stammer fra 1940’erne. De fleste lokale 

Program fra B.1909 – B.93 28. November 1948
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aviser mente, at det var god reklame, at omdele 
et gratis program til de kampe, der dengang 
snildt kunne samle publikum i titusindvis. 
Det ældste B.93 relaterede program, jeg har i 
min samling er fra den 28. november 1948, 
hvor B.93 var gæster på Odense Stadion til en 
kamp mod de røde fra B.1909. En venlig mand i 
Odense har skænket mig dette program, sikkert 
fordi han vidste, at 09’erne vandt kampen med 
3-1 og efterlod B.93 håbløst i bunden af 1. Di-
vision med sølle 2 point. Eyvind Berger var 93’s 

målscorer – selv så 
jeg ikke kampen, da 
jeg et år tidligere lige 
var kommet fra en ni 
måneders badeferie i 
37 graders varme.
Jeg så heller ikke B.93’s 
jubilæumskamp mod 
Juventus den 16. Juni 
1953 – det gjorde 
til gengæld 41.800 
andre. B.93 udgav i 
denne forbindelse et 
flot program. Det var 
i Brylcreme reklamens 
storhedstid, hvilket 
tydeligt fremgår af 
programmet. Et fyl-
destgørende referat 
af kampen kan læses 
i Palle „Banks“ Jørgen-
sens bog: B.93’s fod-
boldhistorie – Michael 
Rohde og alle de an-
dre.
Senere overtog dag-
bladet BT udgivel-
sen af programmer. 
Små fikse tryksager, 
der ofte dækkede 
begge kampe i Par-
ken. Havde man råd 
kunne man supplere 
med et nummer af 

Sportsbladet, der blev solgt af en lille mand, der 
på tandsættet så ud til at være i stand til at flække 
en appelsin gennem en tennisketsjer. 

Kampen i 1963 mellem B.93 og Randers Freja 
så jeg til gengæld og den står for mig som 
en af de flotteste B.93 kampe, jeg har set. En 
ustyrlig Bernhard Deneke scorede to gange. 
Det samme gjorde den fra Fremad Amager til-
komne Walter Jensen og „Stive“ Svend Peter-
sen scorede de sidste to mål i en forrygende 

BT program fra kampen B.93 – Randers Freja i 1963 (6-2)
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fight, som B.93 vandt 
med 6-2. Ugen efter 
fik Horsens gummi-
ben ude på Gentofte 
Stadion, hvor vi var 
en flok juniorspillere 
fra klubben, der hjalp 
Ole Madsen og co. 
med at spille uafgjort 
mod Horsens, så B.93 
med en 3-0 sejr over 
Odense KFUM kunne 
rykke op i 1. division.
Samme år var vi 
tre gutter fra Vogn-
mandsmarken der 
stiftede „Programme 
Dealers“. Vi samlede 
ti forskellige BT-
programmer, som vi 
solgte til englændere 
via en annonce i Soc-
cer Star og vi tjente 
så mange penge, at 
vi den 28. juni 1964 
kunne tage på week-
end ophold i Malmø 
for at se Tom Søn-
dergaard debutere 
på det danske lands-
hold mod Sverige. 
Da Danmark i 1964 
spillede mod Wales 
fik vi en henvendelse 
fra selveste Mr. David 
Stacey – Fodboldpro-
gramsamlernes ukro-
nede konge.  Med hjælp fra generalsekretær 
Erik Hyldstrup fik vi skaffet ham 1.000 pro-
grammer. Programmet kostede en krone. For-
siden var Knud Nellemoses statue af to fod-
boldspillere i en kampsituation. Den ene af 
de to skulle efter sigende være Poul L. Hansen 

B.93 – Juventus – program fra jubilæumskampen i 1953 (1-2)

fra B.93. Statuen befinder sig foran KB- hallen 
på Frederiksberg. 
I juni nummeret vil jeg causere videre over 
perioden 1970 – 1984 – en periode i klubbens 
historie, hvor jeg selv havde en vis indflydelse 
på B.93 programmet.
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KAN DU HUSKE ?
Marts – juni 

100 år siden:

1910: I KBU’s turnering blev resultaterne følgen-
de: Sejre over AB (6-2) og Olympia uden kamp. 
Klubben tabte i 1909 første kamp til B.93 med 
0-15, hvorefter holdet trak sig ud af turneringen. 
Nederlag til Frem (2-3), ØB (2-3) og KB 0-6. Den 5. 
Maj 1910 spillede Danmark sin første landskamp 
på hjemmebane. Kampen blev spillet på KB’s ba-
ner, der dengang lå der, hvor Forum ligger i dag. 
Modstanderen var England og Danmark vandt 
med 2-1. På dette landshold optrådte for B.93 
Harald Hansen, venstre back og August Lindgren, 
centerforward. Lindgren scorede kampens første 
mål. KB og B.93 arrangerede kampe i sommerpe-
rioden mod Manchester City (2-3 og 5-2) og Liver-
pool (3-0 og 0-1) 

75 år siden:

1935: I KBU’s turnering blev det til en fjerdeplads 
efter sejre over B.1903 (4-0) og tre nederlag til AB 
(0-1), Frem (2-4) og KB (0-1) I DBU’s landsdæk-

kende turnering blev det imidlertid til mester-
skab, klubbens sjette. Holdet var: Svend Jensen, 
Fritz Tarp, Børge Holmfred, Raymond Hansen, 
Poul Zølck, Haldur Lasthein, Svend Petersen, Kaj 
Hansen, Henry Nielsen, Kaj Uldaler og Carl Stoltz, 
der også i 1934 vandt pokalfinalen 4-2 over Frem. 
På landsholdet mod Sverige den 16. juni 1935 (1-
3) var B.93 repræsenteret af tre spillere: På mål 
Svend Jensen, der nappede et straffespark ved 
stillingen 1-1, Carl Stoltz på højre fløj og Kaj Ulda-
ler som venstre innerwing. 

50 år siden:

1960: Med Frank Pe-
tersen som træner 
sluttede B.93 forårs-
sæsonen af med en 
placering som num-
mer fem. Så rejste Hr. 
Petersen til Schweiz 
og tog profiler som 
Leif „Sløjfe“ Poulsen, 
Ole Andersen, Tom-
my Andersen og Ivan 
Løvenskjold med i 
bagagen. Bent „Støv-
suger“ Jørgensen fik 
debut mod Køge 
(0-1) og var sammen 
med Bjarne Eklund emner til landsholdet, der senere 
vandt sølv ved Olympiaden i Rom. Arvid Christensen 
debuterede mod Ikast 1-2. Flemming Nielsen, der nu 
repræsenterede AB, scorede to mål i landskampen 
mod Norge, hvor Danmark vandt med 3-0. 

25 år siden:

1985: B.93 var tilbage i 1. division og indledte 
sæsonen med at spille uafgjort mod de senere 
bronzevindere, AGF. Men kampen ændredes til 
et nederlag på 0-2, da Allan Nedergaards licens 
på grund af poststrejke ikke var nået frem. Hol-
det vandt kun fire kampe i forårssæsonen (OB: 
2-1, Køge 2-0, Kastrup 2-0 og Hvidovre 4-1) Erik 
Dennung var i gang med sin sidste og 10. sæ-

Dm-vindere 1935
Stående fra venstre: Arno Nielsen, Kaj Hansen, Ray-
mond Hansen, Henry Nielsen, Haldur Lasthein og Carl 
Stoltz
Siddende fra venstre: Børge Holmfred, Svend Jensen, 
Fritz Tarp, Poul Zølck og Kaj Uldaler

Bent „Støvsuger“ Jørgensen
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son som træner for holdet, der havde tilgang 
af Henrik Nielsen (Birkerød). Henrik blev siden 
blev solgt til AEK Athen i Grækenland, hvorved 
klubben indkasserede sin første transferind-
tægt. Økonomien hang ellers skidt sammen. 
Hjemmekampen mod Brøndby var bedst be-
søgte med sølle 1.600 tilskuere på Østerbro 
Stadion. 

10 år siden:

2000: B.93 var nedrykket efter sin første og hid-
til eneste sæson i superligaen. Holdet satsede 
kraftigt på at returnere til den bedste række. 
Christian Andersen stod i spidsen for holdet, der 
desværre sluttede et sølle point fra oprykning. 
I kampen mod Fredericia den 16, april havde 
B.93 presset gæsterne helt i bund og Flemming 

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.

Frandsen nåede frem til en tværbold inde foran 
mål. Uheldigvis for ham traf bolden kun opstan-
deren og sprang til målspark. Kampens resultat 
0-0. Per Krøldrup var en af holdets mange pro-
filer, der senere med sit salg til Udinese bragte 
økonomien på fode igen efter en sæson med 
store armbevægelser. Stadig aktuelle spillere er 
Morten Karlsen (FC Nordsjælland), David Ras-
mussen (Helsingør) Thomas Maale (spillende 
træner i Glostrup) og Rajko Lekic (Silkeborg) 
Holdets nuværende træner Jeppe Tengbjerg 
blev topscorer med 17 træffere – Heraf hattrick 
mod Dalum og Ølstykke.

Kilde: Palle „Banks“ Jørgensen: B.93’s fodboldhisto-
rie 2008 og Landsholdet i medgang og modgang 
Tipsbladet 2000. 
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FOKUS PÅ  
INTEGRATION

Zlatan Ibrahimowic på forsiden af dagbladet 
Information onsdag den 3. februar. Man tror 
ikke helt på at Danmarks mindst ringe avis, 
som avisen har omtalt sig selv som, ville be-
skæftige sig med indvandrernes besvær med 
at komme på det danske fodboldslandshold. 
Sikkert blot danskernes evige evne til at skele 
misundeligt til svenskerne. Men artiklen om-
handlede en afhandling af Martin Gregersen 
på Aarhus Universitet. Han har interviewet 
53 aktive spillere og trænere for at finde en 
forklaring på, hvorfor endnu ingen dansker af 
anden etnisk herkomst har fundet plads på 
Danmarks Nationalhold.
Fredag den 5. februar fulgte så en leder i In-
formation skrevet af journalist Hans Kornø 
Rasmussen, der med avisens tilladelse gen-
gives her. B.93 fodbold har bedt ungdoms-
formand Anders Levinsen knytte nogle kom-
mentarer til Informations leder.

Vi er røde, vi er hvide

Ikke mange voksne danskere har glemt den lune 
sommeraften den 26. juni 1992, hvor Danmark blev 
europamestre i fodbold. Her var Kongehuset, folket 
på gaden og landets stolte ministre i samme båd. 
Det var en stor lykkelig familie, klædt i rødt og hvidt, 
der viste resten af verden, at det lille land med de 
stolte traditioner og holdninger i sidste ende var de 
bedste. Holdet havde sejret, ikke individualisterne. 
Alle havde opført sig ordenligt og beskedent og 
aldrig hævdet sig unødigt eller skældt ud på dom-
merne. David havde besejret Goliat.
Fællesskabet, hvor alle var lige, havde besejret de 
store. Måske målmand Peter Schmeichel kunne føre 
sig lige lovligt meget frem en gang i mellem. Men 
han havde jo også polske aner.
Som gengivet på forsiden af Information den 3. 
februar i år holder dansk fodbold klippefast i de 
gamle danske traditioner, hvilket giver problemer 
for mange unge indvandrere, når de vokser op. På 
landsholdet for de helt unge mennem 16 og 19 år 
har hver fjerde spiller en anden etnisk baggrund 
end dansk. Med andre ord er der mange talentfulde 
indvandrere.

fortsættes på side 28
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Men derefter ryger de ud. På U20-,U21- og A-lands-
holdet er der ikke en eneste tilbage.
Forklaringen er et frontalt kultursammenstød. Man-
ge af de etniske minoriteter springer fra, fordi de 
blive trætte af den meget organiserede og udpræ-
gede kollektive spillestil. Eller som Martin Gregersen 
fra Aarhus Universitet, der har interviewet 53 spil-
lere og trænere udtrykker det: „Der findes et særligt 
kodeks både på banen og uden for banen. Der er 
mange normer og værdier, som man skal passe ind 
under, hvis man ønsker at blive inkluderet i dansk 
elitefodbold.“
På spørgsmålet om, hvorfor de unge med indvan-

drerbaggrund enten bliver smidt ud eller selv vælger 
at gå, svarer integrationskonsulent Manu Sareen: 
„Jeg tror, det er, fordi vi ikke accepterer, at man op-
fører sig andeledes. Dansk kultur er meget sådan 
„slap nu af“- „du skal ikke tro, du er noget“, og „hvad 
vil de andre tænke“. Og mange af de her drenge er 
opdraget til at sige „her kommer jeg“.
Først en ultrakort danmarkshistorie i integration. I 
mange år var det overbevisningen hos de fleste, at 
Danmark var et så uovertruffent sted at være, at alle 
fremmede blot ville falde til i god ro og orden. Vi var 
afslappede humansiter, tog religionen med ophøjet 
ro, og alle var lige, selv kvinderne. Det kunne godt 
gå.
Først da socialdemokraten Karen Jespersen blev 
integrationsminister, blev der for alvor stillet krav 
til indvandrerne. Kort tid efter kom den borgerlige 
regering til, og så skulle der integreres over hele ba-
nen. Man spillede efter to strategier. Med den ene 
hånd postede man penge i integrationen. Tusinde 
af danskere i Integrationsministeriet, Ligestillings-
ministeriet, Undervisningsministeriet og Beskæfti-
gelsesministeriet og ude i kommunerne blev sat på 
overårbejde. Nu skulle indvandrerne og deres børn 
enten arbejde eller uddanne sig. Danmark skulle 
have pengene tilbage.
Og den del af integrationspolitikken har været en 
succes. For ti år siden var en tredjedel af de ikke-
vestlige borgere i arbejde. I dag er det næsten seks 
ud af ti. 
Med den anden hånd førte man benhård værdipo-
litik. Det var ikke nok blot at arbejde. De skulle ar-
bejde på samme måde som danskerne. Acceptere de 
danske værdier og ikke leve i parallelsamfund, hvor 
de stædigt fastholder deres ikke-danske traditioner 
og værdier.
Spørgsmålet er, om virkeligheden i den danske na-
tionalsport blot afspejler det, der foregår overalt i 
samfundet?
Danske virksomheder har været forholdsvis ferme 
til at arbejde sammen med indvandrerne, men har 
de også passet på de mange fremmede, der måske 
kan gøre en positiv forskel? Har de givet plads til 
dem. der føler, at pladsen er for trang, hvis de ikke 
følger de gode gamle danske og uskrevne regler? 
Giver virksomhederne og organisationerne plads 
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til individualisterne, der skal føre Danmark gennem 
de kommende års globalisering? Sikkert ikke. Næste 
skridt i integrationen bør derfor være at undersøge, 
hvor mangfoldigheden i det danske samfund kan 
skabe yderligere værdi. Mennesker med indvandrer-
baggrund skal ikke opdrages til blot at være en dår-
lig kopi af danskerne. For mange tænker anderledes. 
De kan måske se nogle forskelle og muligheder, 
danskerne ikke opfanger eller kan få øje på. Ligesom 
mange indvandrerdrenge er bedst til at drible med 
en bold; det passer bare ikke ind i det danske system 
Mange danske virksomheder og organisationer må 
blive bedre til at opfange de muligheder, der ligger 
i den mangfoldighed, der i stigende grad vil præge 
det danske samfund. Ellers sker det samme måske 
på arbejdsmarkedet som på fodboldbanerne.
Blot et eksempel: Tænk engang, hvis de unge kvinder 
med anden etnisk baggrund pludselig ikke ønsker at 
arbejde på de danske plejecentre.
hkr (Information 05.02.10)

REPLIK FRA  
UNGDOMSFORMAND  
ANDERS LEVINSEN  : 

Martin Gregersen har skrevet et meget omtalt 
speciale i antropologi på Århus Universitet , hvor 
han undersøger, hvorfor der ikke er spillere med 
indvandrerbaggrund på de danske U20, U21 og 
A-landshold. Jeg har ikke læst specialet, men kun 
læst omtalen af dette i udvalgte aviser og medier, 
hvor overskriften altid har været noget i retning 
af: Hvorfor har Danmark ikke en spiller som Ibra-
himovic på det danske a-landshold?

Gregersen konklusioner ligger lige for: Virkelig-
heden i den danske nationalsport afspejler det 
der foregår overalt i samfundet. Spillere med 
indvandrerbaggrund „spiller selv“, „de spiller ikke 
sammen“, og de dropper ud af fodbold før, de når 

landsholdet, fordi de bliver trætte af den meget 
organiserede og udprægede kollektive spillestil 
på og udenfor banen.

Jeg kan godt følge Gregersens tankegang, men 
jeg er desværre også betænkelig ved de sort-hvi-
de stereotyper, vi præsenteres for i indvandrerde-
batten og som nu projiceres ind på fodboldens 
banehalvdel.  Skal man eksempelvis bruge Ibra-
himovic-vinklen til andet end let-underholdning 
må man antage at pære-danske Elkjær og Nick-
las Bendtner i Gregersens sort-hvide optik burde 
være eksempler på succesfulde fodboldspillere 
med indvandrerbaggrunde, sådan som de fører 
sig frem både på og udenfor banen. Jeg me-
ner, der findes kun én Ibrahimovic, én Laudrup, 
én Simonsen, én Schmeichel og måske kun én 
Bendtner (det vil tiden vise). Spillere af deres ka-
liber og med deres særlige fodboldtalent er ikke 
kun et produkt af det omgivende samfund. Jeg er 
derfor principielt uenig med Gregersens brug af 
„udlændingekortet“ på topfodboldens bane. Jeg 
er sikker på at Ibrahimovic også var blevet en ene-
stående fodboldspiller, hvis han havde trådt sine 
første fodboldstøvler i B93.

Men selvfølgelig er det relevant at spørge, hvorle-
des det omgivende samfund er med til at forme 
vores unge fodboldspillere. Altså at talentudvik-
ling ikke kun er et spørgsmål om spillernes talent 
samt træningens kvalitet og kvantitet (de be-
rømte 10.000 timer). Der er også mange forhold 
udenfor fodboldbanen, der spiller ind, eksempel-
vis uddannelse/arbejde, familie, venner/kærester, 
opbakning, anerkendelse, passionen m.v.

Set fra et fodboldperspektiv plejer jeg at sige, at 
det er miljøet der knytter spillerne til klubben og 
sporten. Og jeg mener også at den sværeste og 
mest afgørende periode i en spillers karriere er 
ungseniorårene, dvs. perioden fra 18-23 år. Be-
vares, det er vigtigt at man har talent og at man 
bliver plejet godt i ungdomsårene, men forskel-
len på om en talentfuld yngligespiller ender i 
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Københavnsserien eller på divisionsholdet eller 
om han ender i en kommende reserveholdsliga 
eller Superligaen handler i ligeså høj grad om, 
hvor meget den enkelte spiller er parat til at inve-
stere i sin egen karriere. Har han tid og lyst til at 
investere det der kræves, imens han tålmodigt og 
fokuseret løber rundt i „glemslen“ på klubbens 2. 
eller 3. hold, samtidig med at klubben køber nye 
spillere udefra til „hans plads“?

Der er pt. tre-fem spillere med indvandrerbag-
grund på hvert af de yngste landshold. Det viser 
vel, at vi de seneste år er blevet væsentlig dygti-
gere til at integrere ungdomsspillere med indvan-
drerbaggrund i klubbernes og DBU’s talentmiljø-
er. Og i denne sammenhæng  udmærker B93 sig i 
særlig grad. I dag har vi således tre landsholdsspil-
lere med indvandrerbaggrund: Bassel Jardi (U17), 
Mourad El Bariaki (anfører U18) og Baskim Kahdri 
(U19). De er alle tre fantastisk dygtige spillere 
med en enestående indstilling til deres karriere 
og omgivelser. De er alle spillertyper, der både 
kan spille sammen og spille selv, og personer der 
på alle måder fremstår som gode rollemodeller 
for alle deres hold- og klubkammerater.

Set i et talentudviklingsperspektiv kan man i den-
ne sammenhæng spørge, hvad der skal til for at 
disse spillere løftes ind over stregen i den svære 
overgang fra ungdom til senior. Og er deres vej 
til a-landsholdet længere og mere vanskelig end 
deres holdkammeraters vej på grund af kulturelle 
barrierer? Eller sagt på en anden måde,  er spillere 
med indvandrerbaggrund mere utålmodige end 
deres holdkammerater og kræves der en særlig 
indsats udenfor banen for at løfte spillere med 
indvandrerbaggrund ind over stregen?

Jeg tror det ikke. Når vi taler om topfodbold handler 
det i bund og grund om at være god nok. Men lige-
som man indenfor folkeskolen har differentieret un-
dervisning må vi anerkende, at alle uanset baggrund 
har behov differentieret omsorg, opmærksomhed og 
anerkendelse i forbindelse med miljøskiftet fra ung-
doms- til seniorfodbold, og det er i bund og grund det 

vi kan bruge Gregersens undersøgelse til. 
Jeg både tror og håber, at det er et spørgsmål om tid 
før vi ser de gode tendenser fra ungdomsfodbolden 
slå igennem på seniorplan. Altså hvis det først er de 
seneste år at unge drenge med indvandrerbag-
grund er ved at etablere sig på U16, U17, U18 og 
U19-landsholdene, så går der nok 6-8 år før vi ser 
de første spillere bryde isen – hvis altså ikke at Rajko 
Lekic eller Patrick Mtlinga (begge tidl. B93) bliver 
indlemmet i Olsens tropper til sommer.

Men der er ingen tvivl om at de unge drenges vej 
til toppen er lang og fyldt med forhindringer. Sta-
tistisk set er det i gennemsnit kun ca. 1,5 spiller pr. 
årgang alle inklusive, der etablerer sig på a-lands-
holdet.  Jeg mener også at jeg har læst et sted det 
kun er ca. 6 spillere på landsplan, der etablerer sig 
som divisionsspillere det første år, de spiller senior-
fodbold! Konkurrencen er altså umådelig hård. Og 
hvis det handler om at etablere sig i Superligaen, 
skal de unge i en alder af bare 19-20 år være i stand 
til at tage kampen op imod etablerede, dyrt købte 
og „færdigformede“ stjerner som Utaka, Djemba, 
N’Doye, Saltin, Ailton, Martin Jørgensen, Holmen og 
hans mange svenske landsholdskolleger.

Den store udfordring – og det gælder for alle uanset 
etnisk baggrund – er altså at håndtere overgangen 
fra ungdoms- til seniorfodbold. Det er eliteklubber-
nes „brug-og-smid-væk-kultur“ og „buldrene fod-
boldbossers“ til tider usympatiske menneskesyn, 
der i mine øjne udgør den største forhindring - en 
kultur, hvor spilleren ikke føler sig anerkendt og 
værdsat hverken som spiller eller menneske, hvis 
han ikke spiller på det bedste hold, scorer mål og 
vinder kampe. Det er altså kulturskiftet imellem den 
omsorgfulde talentpleje indenfor ungdomsfodbol-
den, miljøskiftet og de ensomme kampe i de voks-
nes elitemiljøer, der udgør den største udfordring.
I dette perspektiv støtter jeg ikke på den reserve-
holdsliga de store klubber har foreslået og som der 
skal stemmes om på DBU’s kommende repræsen-
tantskabsmøde. Unge spillere – uanset etnisk bag-
grund – skal plejes og have opmærksomhed, hvis 
de skal slå igennem, og det får de i mine øjne ikke 
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i en reserveholdsliga, hvor de skal spille turnerings-
kampe på tomme stadions torsdag formiddag, hvor 
1.holdstræneren ikke er til stede. Uanset at vi kun er 
125-300 tilskuere til en B93-kamp på stadion er det 
trods alt sjovere og mere motiverende at løbe på 
stadion lørdag eftermiddag akkompagneret af den 
Hvide Engels trofaste sambarytmer end at spille en 
udviklingskamp på bane 1.

Med andre ord tror jeg, at seniorovergangen bedre 
kan stimuleres i de lavere divisioner i talentudvik-
lingsklubber som eksempelvis B93 end som en fast 
bestanddel på storklubbernes reservehold. I talent-
udviklingsklubberne er det et kendetegn at vi ikke 
har så lang afstand fra U19-holdet til 1.holdet. Vi har 
større fokus på den unge spiller i den svære og føl-
somme overgangsfase. Zanka er et godt eksempel 
på en spiller, der blev rykket op på 1.holdet før tid og 
som i dag har bidt sig fast i FCK’s stjernespækkede 
mandskab. Baskim har ligeledes etableret sig på 
1.holdet og bør være klar til nye og større udfordrin-
ger. Næste spiller i talentkøen er Mourad. Ham glæ-
der vi os til at skulle følge på stadion, lære at kende 
og give ham den opmærksomhed og anerkendelse, 
der kræves, for at hjælpe ham godt ind i seniorernes 
verden. Men det samme gælder også for de øvrige 
i talentkøen, eksempelvis Mads Nielsen, Sadullah, 
Simon Carstensen, Ibrahim, Markus Leding eller en 
helt anden spiller der pludselig slår igennem.

Med den rette vejledning, opmærksomhed og aner-
kendelse har alle de  ovennævnte spillere mulighed 
for at skabe sig en karriere som professionel fod-
boldspiller. Men om det lykkes dem at komme helt 
igennem nåleøjet til  Superligaen, en udlandskarri-
ere og en glamourøs landsholdskarriere, det må ti-
den vise. Jeg vil ønske det for dem, hvis det er det de 
vil, men både Gregersen og statistikkerne bekræfter, 
at selvom man er kommet godt og trygt igennem 
ungdomsårene er der stadig lang vej, og at kampen 
mod toppen udkæmpes både på og udenfor de 
hvide kridtstreger.

Anders Levinsen
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HVAD BLEV DER AF …
LEIF FUNCKE NIELSEN?

Ny artikelserie om B.93-legender gen-
nem tiden introduceres med dette 
blad. 

Af: Christian Winther

Leif Funcke Nielsen spillede 206 kampe på B.93’s 
divisionshold i perioden 1986 – 1995. Af de syv mål 
han scorede for klubben var det fuldtræfferen i sid-
ste spillerunde i 1991 der huskes bedst, hvor han 
scorede det enlige mål i 1-0 sejren på udebane over 
Greve. Et nederlag til B93 havde sendt klubben ud af 
divisions-rækkerne for første og eneste gang i klub-
bens lange historie. 

Hvordan husker du tiden i B.93?

Jeg havde en fantastisk tid i B.93. Her havde jeg en 
følelse af at være en del af klubben fra allerførste 
dag. Det havde ingen betydning om man spillede på 
1. eller 3. holdet. Alle kendte alle. Ligeledes husker 
jeg en del mennesker omkring holdet/klubben, som 
gjorde et stort stykke arbejde, for at får det til at løbe 
rundt. At løbe ind på Østerbro stadion før en kamp 
var en oplevelse jeg aldrig vil glemme. Optakten før 
en kamp, taktikmødet, omklædningen (de fleste 
havde deres egne små ritualer) - alt kulminerede når 
jeg løb ind på stadion og kiggede op på tribunen. 
Uanset antallet af tilskuere.

Du spillede langt de fleste kampe som venstre back. 
En af dine styrker var fremryk på venstrekanten. Du 
evnede som regel at komme helt til baglinjen og 
ekspedere den ind over. Derefter kunne det godt 
knibe lidt med at nå med tilbage?

I mine ungdomsår spillede jeg enten venstre midtbane 
eller angriber. På baggrund af det, tror jeg, at det lå i 
baghovedet, at jeg ubevidst søgte med frem. Nogle 

trænere kunne godt lide det, mens andre hellere så, at 
backen skulle frem til midterstregen og så ikke længere. 
Personligt synes jeg mine tre forcer som spiller var min 
hurtighed på de første par meter, min måde at læse 
modspilleren på og så fremdriften på venstrekanten 
til baglinjen.

Apropos trænere. Du havde ikke færre end syv træ-
nere på 10 år (Lars Francker, Allan Steen, Karsten 
Aabrink, Arne Nielsen, Erling Bøje, Johnny Petersen, 
og Allan Hebo Larsen).

Der var trænere som jeg havde et rigtig godt forhold til 
og andre hvor det var mere anstrengt. Uanset hvad har 
de alle bidraget til de fodboldresultater jeg har opnået 
og de kvaliteter jeg sluttede med. Erling Bøje og Johnny 
Petersen står nok som de trænere jeg havde det bedste 
forhold til og hvor jeg også personligt lykkedes bedst. 
Men måske skyldes det, at de var trænere i slutningen 
af min karriere, hvor jeg toppede.

Vi kommer ikke uden om skæbnekampen mod 
Greve i 1991, hvor du scorede kampens enlige mål. 

Hvordan husker du kampen?

Jeg vil tro, at det må være min største oplevelse i B.93-
trøjen. Vi var i overhængende risiko for at rykke ned i dan-
marksserien for første gang i klubbens historie. Ugen op til 
kampen blev der ikke snakket om andet. Som jeg husker 
kampen var det ikke en ufortjent sejr, på trods af at Greve 
faktisk lå til oprykning ved en sejr. Forud for scoringen 
modtog jeg bolden et par meter fra feltet, tog to træk og 
hørte en holdkammerat råbe „skyyyyd“. I en brøkdel af et 
sekund før jeg skød, ramte bolden en knold og hoppede 
et par cm. op i luften, hvorefter jeg ramte den perfekt (tror 
sgu ikke at målmanden nåede at bevæge sig inde på 
stregen). Vores ankomst til klubhuset på Østerbro efter 
kampen var en fantastisk oplevelse. Klubhuset var fyldt 
med mennesker, og vi blev klappet og tiljublet, som var vi 
blevet danske mestre. Det var kulminationen og glædes-
rusen oven på en uge med en intensitet, som svært kan 
beskrives. 
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I dag træner vores divisionshold fast på Svanemøl-
leanlægget?

Inden Parken blev ombygget lå der to træningsba-
ner mellem den gamle Idrætspark og Brumleby. Der 
var mange hold 
der brugte dem 
og som jeg husker, 
var de ikke altid 
i lige god stand. 
Jeg mindes også 
at vi om vinteren 
benyttede os af 
banerne i Valby. 
Ligesom vi også 
trænede i Fæl-
ledparken samt 
indendørs i en hal 
på Østerbro ka-
serne. Vores hjem-
mekampe blev 
spillet på Østerbro 
stadion og enkelte 
gange i Idrætspar-
ken.

Du stoppede i B.93 
efter 1995-sæsonen 
- hvorfor?

Det var en kom-
bination af flere 
ting. Jeg fik en ska-
de i maven som 
varede hele træ-
ningsopstarten og 
langt ind i foråret 
(dårlig undskyldning for ikke at komme på hold…
haha). Umiddelbart derefter kunne jeg se frem til at 
blive far igen. Og jeg havde hele tiden sagt, at hvis 
dét skete ville jeg trappe ned med fodbolden. Jeg 
slap ikke fodbolden men kom til Fremad Valby, hvor 
den tidligere B93’er Kenneth Beck var træner og hvor 

man kun trænede én gang om ugen – i modsætning 
til de 3-4 gange om ugen på B.93. 

Efter en enkelt sæson i Fremad Valby indstillede 
Funcke karrieren helt. I 2008 indledte han så sin 

veteranfodbold-
karriere i Allerød 
BK, som han sta-
dig dyrker når 
ikke bentøjet 
driller for meget. 
Desuden har han 
løbet flere mara-
tonløb, i Køben-
havn og i Berlin. 

Funcke arbejder i 
dag som sagsbe-
handler i Danica 
Pension og er far 
til tre børn (21, 14 
og 8 år). Den yng-
ste spiller i Allerød 
BK, hvor Funcke 
selv er en del af 
træner-teamet på 
netop denne år-
gang.

Siden den dag han 
stoppede i B93 har 
han fulgt klubben 
tæt i avisernes 
spalter, og været 
på Østerbro sta-
dion en håndfuld 
gange for at se 

førsteholdet i aktion. Han håber for klubben af den 
nuværende placering som nr. seks i 2. division snart 
byttes ud med en oprykning til 1. division.
Al den tid jeg brugte i B93 gennem 10 år vil altid stå 
som en helt fantastisk tid, afslutter den sympatiske 
44-årige B93-legende.
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KNUD PETERSEN, 
MINDEORD

En af klubbens helt store profiler, Knud Petersen, 
bedre kendt som Garfar eller Gasmanden eller bare 
Knud P., er død den 12. februar. Han blev 85 år. 

Knud P. gjorde først en stor indsats som spiller, se-
nere blev han træner, og da det så var slut og han 
var gået på pension, så stod han i en del år for ren-
gøringen i klubben. Han slap for at betale skat, for 
lønnen bestod alene i gratis rengøringsmidler og 
vand. Han dømte også kampe for gammelmands-
holdene, men det var ingen succes; han dømte til 
udeholdenes fordel (i modsætning til Stanley og 
Chesmann). 

Efter at have spillet ungdomsfodbold i B93, kom Knud 
P. på 1. holdet i efteråret 1943 som 19-årig. Han afløste 
Eivind Berger, og det var jo mod AB (2-2). Normalt ville 
der være kommet 10.000 tilskuere til en sådan kamp, 
men tyskerne havde netop indført forbud mod tilsku-
ere. De kommende 14 sæsoner, bortset fra 1946 hvor 
han i soldatertiden spillede for Helsingør (7 kampe/1 
mål), var Knud P. med – mere eller mindre – på 1. hol-
det. Det blev til 160 kampe/8 mål. 

Den foretrukne plads var nok som venstre back, 
men rent faktisk blev Knud P. benyttet på samtlige 
11 pladser, også som målmand. Det er en rekord, der 
kun kan slås, såfremt FIFA ændrer reglerne for antal-
let af spillere. Knud P. var en spiller der altid ydede en 
100% indsats, ikke noget med at trække sig i tack-
lingerne.

Efter at være stoppet fortsatte Knud P. en lang og 
glorværdig trænerkarriere. Han var træner for Ta-
astrup, Lyngby, HIK, Fremad Amager og Kastrup. 
Derudover var han træner for B93 i 1963+64 og igen 
1973+74, og det var dengang man trænede både 
1. og 2 holdet. Og så var han ynglingetræner i B93 i 
1967/70. Og meget imponerende skaffede han fem 
forskellige klubber oprykning, bl.a. B93 i 1974 til den 
bedste række.

Som træner var han mest kendt som indpisker. Det 
med store taktiktavler og en masse fremmedord var 
ikke Knud P., der skulle fightes igennem. 
I det civile liv var Knud P. ansat indenfor Københavns 
Belysningsvæsen, hvor han cyklede rundt og aflæste 
gasmålere, deraf navnet Gasmanden. Så han var en 
kendt person i bybilledet. Enhver på Østerbro med re-
spekt for sig selv havde haft besøg af Gasmanden. 
 
Indtil for et par år siden var Knud P. fortsat en hyp-
pig gæst i klubben, hvor hans foretrukne disciplin 
var rafling med de gamle. Og han fulgte også så 
vidt muligt 1. holdet, det var med fru Irene under ar-
men. Knud P. var cerutryger, men når der var noget 
der skulle fejres, så kom cigaren frem, deraf navnet 
Garfar. Senest det skete, var da Knud P. blev optaget 
i klubbens Wall of Fame. Sammen med Irene, som 
var en rigtig god tennisspiller (i B93, red.), havde de 
to håbefulde fodboldspillere. Gert, som dog hurtigt 
konverterede til badminton, og Ole P., som blev ved 
fodbolden, så meget at han spillede 409 kampe for 
B93, hvilket er suveræn klubrekord. 

B93 er blevet en hædersmand mindre.

/palle banks jørgensen 

En ung Knud Petersen
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SENIORFODBOLD 
- FORÅR 2010

Medio april er der atter gang i KBU’s 
herre senior turneringer, og i B.93 er 
der heldigvis gode muligheder for alle 
uanset fodboldmæssige erfaringer 

Sytten seniorhold, elleve i 11-mandsrækkerne og 
seks i 7-mandsrækkerne, tørner efter påske ud i de 
blå-hvide kampdrager for at have det sjovt med hin-
anden og prygle Fix med 3-2.

På 1-4. senior udtages holdene efter spillemæssigt 
niveau, mens de øvrige hold i højere grad er byg-
get op omkring faste, sociale netværk, hvor resulta-
terne i et vist omfang er underordnet samværet på 
og udenfor banen.

2. senior spillede et rigtig fint efterår i Københavns-
serien, og det bliver spændende at se om holdet kan 
holde fast i den positive sportslige udvikling. Holdet er 
på trænersiden blevet forstærket med den tidligere 
meget velanskrevne B.93-træner Ala Mohamed. 

Ala har i et par år trænet Skjolds U17 og U19 
drenge, men er nu vendt tilbage til B.93 og vil i 

foråret danne makkerpar med Carsten Rasmus-
sen. Velkommen.

3. senior var tæt på oprykning til serie 1 og det er 
før eller siden også målsætningen for træner Gustav 
Cudjoe og de mange unge talenter, der både på og 
udenfor banen udvikler sig positivt fra halvsæson til 
halvsæson.

4. senior drømmer også om avancement -til serie 
2- og træner, Thomas Riley og spillerne har i alle 
tilfælde haft et seriøst vintertræningsprogram med 
mange træningskampe, så hvem ved om det hele 
falder på plads i dette forår.

De øvrige syv hold spiller alle i serie 4 og 5 og bliver 
først rigtig synlige på anlægget, når græsset bliver 
grønt. Men så …

7-mandsfodbold er i rivende udvikling indenfor 
KBU og det er helt forståeligt. Spilleformen ga-
ranterer mere boldkontakt og behøver ikke være 
helt så fysisk krævende som 11-mands fodbolden, 
fordi kampene afvikles på ½ stor bane. Vi har seks 
hold med i forårets turnering, hvoraf et par af hol-
dene nærmer sig den københavnske superliga. 

Godt forår og held og lykke til alle. 
/jn

Nyt liv i 100 mands foreningen
100 mands foreningen, der er skabt af en række gæve 93’ere med det formål at yde støtte til 
ungdomsafdelingen, har netop afholdt sin årlige generalforsamling.
Bestyrelsen havde på grund af dalende medlemstal et forslag om at nedlægge foreningen, 
men en række af deltagerne mente, at der var grundlag for bevarelse, og derfor blev der valgt 
en hel ny bestyrelse, der fik følgende sammensætning:
Torben Klarskov (Formand) Henrik Dreiager, Hans Hesselberg og Peter Jensen.
Den afgående bestyrelse Poul Davidsen (Formand) Henrik Lindholm, Fritz Juul Jensen 
og Ole Axboe blev behørigt hyldet af de fremmødte og takket for deres pionerindsats.
Revisor Johannes Jønsson blev genvalgt som revisor. 
Generalforsamlingen afsluttedes som sædvanligt med en fornem middag, som  vore nye 
restauratører,  Anette og Giacomo fik stor ros for.

/tk
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FIVE A SIDE 2010

Årets FIVE A SIDE fandt sted på Svanemølleanlæg-
get lørdag 9. januar. Dagen startede med lækker 
morgenmad for alle tilmeldte. Efter lodtrækningen 
kunne turneringen så sættes i gang. Vinderholdet 
blev i år B.93, efter sejr over Allerød i finalen. Årets 
Five A Sider blev vinderholdets Simon Lübecker, 
som bl.a. nettede to gange i finalen. Efter finalen 
kunne alle de gæve – og frysende - deltagere sam-
les på B.93 til en overdådig frokost.  Den traditionelle 
Palle Banks quiz blev i år vundet af Pernille Jørgen-
sen. Hun fik 11 rigtige. Sådan!

Vinderholdet: Frank Rasmussen, Per Grønne, Mike Moretto Bjergsted, Simon Lübecker og Chris Christiansen.
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TALENTAFDELINGEN, 
U15-17-19 

B.93 har en lang og flot tradition for talentudvikling 
på højeste niveau. Det vil vi gerne fastholde og ud-
vikle selv om konkurrencen på området er markant 
skærpet. Derfor er det vigtigt, at vi både organisa-
torisk, uddannelsesmæssigt og i forhold til rekrut-
tering af talentfulde spillere arbejder seriøst og 
målrettet. Det ser heldigvis positivt ud på en række 
fronter og forventningerne til foråret er derfor op-
timistiske.

U19 overvintrer på 1.pladsen i U19-divisionen og 
har ambitioner om at fastholde denne meget im-
ponerende placering. Cheftræner Thomas Petersen 
bestod i januar DBUs 1-årige A-træneruddannelse 
(tillykke) og sammen med Mads Davidsen, der er 
tilbage efter en sviptur til Dubais nationale fodbol-
dakademi og en intakt spillertrup, bliver det spæn-
dende at følge truppens udvikling henover foråret. 

U17 ligger midt i divisionen, men har set godt ud 
i træningskampene og har potentiale til at spille 
med i den øverste del af rækken. Cheftræner Jens 
Espensen suppleres i foråret af den tidligere U19 
træner, Jacob Pedersen, der netop er optaget på 
DBUs A-trænerkursus og med en skadefri trup vil 
holdet givet blive en alvorlig udfordrer til de domi-
nerende hold fra AB, Sønderjyske, Silkeborg og FC 
Fyn. Holdet er netop hjemvendt fra en træningslejr 
på Mallorca, en tur, der blev mulig ved en generøs 
indsats fra én i forældrekredsen. (tak)

Både U17 og U19 sæsondebuterer hjemme lørdag 
d..20. marts, hvor Silkeborg og Horsens kommer på 
besøg. 

U15 fortsætter i den stærkt besatte københavnsk-
sjællandske, elite-øst række, hvor FCK, Brøndby, 
Lyngby, AB og FC Nordsjælland nok skal give 
drengene maksimale udfordringer. Cheftræner 
Lasse Nielsen bestod også i januar DBUs A-træ-

neruddannelse (tillykke) og med tilgang af en 
række spillere udefra ser truppen bedre ud end 
nogensinde.

B.93 er repræsenteret på U19, U18 og U17 landshol-
dene i skikkelse af Bashkim Kadrii, Mourad El Bou-
riaki og Bassel Jradi, der alle har deltaget på spæn-
dende og udviklende
turneringer hen over vinteren. Tillykke til drengene, 
der bestemt ikke kommer sovende til de flotte udta-
gelser. Vores landsholdsspillere og de fleste af klub-
bens andre særlig talentfulde unge deltager udover 
4 ugentlige holdtræninger også i morgentræning 
tirsdag og torsdag. Her har klubbens talenttrænere, 
Bjørn Rasmussen og Niels Madsen, der også er ny-
udklækket A-licenstræner (tillykke), mulighed for 
at arbejde med spillernes individuelle udvikling og 
kompetence. 

/jn
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TALENTSKOLEN, 
U11-U14

Årene er fra 11-14 år er meget centrale i en fod-
boldspillers liv. Her skal alle de tekniske færdighe-
der udvikles og trænes i en periode, hvor drenge-
ne har både tid og lyst til at tage udfordringerne 
op. Selv om vintervejret til tider var en alvorlig 
udfordring har rigtig mange drenge virkelig ar-
bejdet godt og seriøst med deres udvikling og 
det bliver spændende at følge de mange hold i 
forårets træning og kampe.

U14 (årgang 96) skal forsøge at kvalificere sig til 
efterårets U15 Elite-Øst række. Det er en helt af-
gørende målsætning for arbejdet i talentskolen, 
at vi kan være repræsenteret i elite øst så hyppigt 
som overhovedet muligt, fordi det sikrer spillerne 
den optimale kamp-mæssige matchning og sam-
tidig fremhæver klubben som et attraktivt ung-
domselitemiljø for spillere fra andre klubber. U14-
holdet, der trænes af Niels Madsen, Jacob Jensen 
og Hjalte Christoffersen ser lovende ud og kandi-
derer klart til den nødvendige top fem placering 
i forårets kvalifikationsturnering med KB - Skjold 
- HIK, B1903 og Hvidovre som de sandsynligvis 
skarpeste konkurrenter. Også på det individuelle 
plan er der håb om at få de dygtigste af drengene 
på DBUs talentcentre og her knytter forventnin-
gerne sig i første omgang til de teknisk stærke 
offensiv spillere Habib Abou-Hait , Souhaib Dhaf-
laoui og Anwar Aharrar, men flere står på spring.

U13 (årgang 97) har sagt farvel til Kim Hansen, der 
virkelig har arbejdet godt med holdet i en årræk-
ke. Niels Madsen, der som bekendt er én af klub-
bens fastansatte trænere, har overtaget ansvaret 
for A-truppen. Årgangen er i øvrigt kendetegnet 
ved sin meget store bredde og mange dygtige 

forældretrænere. Syv turneringshold er således 
tilmeldt den kommende turnering.

U12 (årgang 98) har helt usædvanligt fået tilgang 
af 25 drenge med tilhørende trænerteam fra na-
boerne i BK Skjold. Velkommen til drengene og 
til træner/lederkvartetten Ivan Christensen, Lars 
Wexøe, Steen Saabye og Bjarne Salomonsen. 
Tilgangen betyder, at vi nu arbejder med to A-
grupper, der begge ser spændende ud. Morten 
Mathiessen og Pernille Jørgensen er cheftrænere 
for de „gamle“ 93´-ere, der har udviklet sig meget 
positivt i den forgangne sæson. 

U11 (årgang 99) er én af vores allerstørste årgan-
ge med mange dygtige spillere og trænere. Også 
her er der kommet tilgang af 20 dygtige drenge 
og et trænerteam fra Skjold og vi kan fortrøst-
ningsfuldt se frem til den videre udviklingen på 
denne årgang.

Velkommen til de nye drenge og til træner-
teamet Peter Fatum, Steen Muntzberg, Paul 
Wenger og holdleder Peter Haarup, som alle-
rede er godt i gang med at etablere et godt og 
tæt samarbejde med de øvrige „gamle“ hold på 
årgangen.

/jn

Børnefodbold

Krumtappen i B.93s børnefodbold er de mange 
engagerede og dygtige forældretrænere, der året 
rundt udfører et kæmpearbejde til glæde for de 
mange 5-10 årige drenge i klubben. De mindste 
har tilbragt vinteren i gymnastiksale og haller, 
mens de ældste af gruppens børn har trodset vin-
terkulden og trænet på kunsten i al slags vejr. Fra 
midten af april kan dette mylder af spontan fod-
boldglæde opleves live på banerne. Ikke mindst 
verdenspremieren på den nye årgang 2006 med 
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PIGE/KVINDEAFDELIN-
GEN 2010.
1. senior starter for første gang op i Københavns-
serien, og det bliver givet en stor og spændende 
udfordring. Erik Mortensen, der tidligere meget 
succesfuldt har træner U18 piger i klubben, er til-
trådt som ny cheftræner efter Jørgen Skydsgaard, 
og med Michél Zola som holdleder er seniorkvin-
derne i seriøse og meget kyndige hænder.

U18-pigerne, der har hold i både Mesterrækken 
og serie 1 er blandt de allerdygtigste i Køben-
havn. Gruppen trænes af den meget kompetente 
trænerduo, Majken Gilmartin og Bettina Falk, og 
vil helt givet i de kommende år også sit sportslige 
og sociale præg på seniorafdelingen. Målsætnin-
gen for foråret er at fastholde den stærke position 
i Mesterrækken samt igen-igen at komme i pokal-
finalen, hvor de dygtige piger fra Fremad Valby 
sandsynligvis venter. Én af U18-pigerne, Fatima, er 
allerede i gang på Team Copenhagens Idrætsgym-
nasium, og flere er på vej i det kommende skoleår.
U15 og U13-pigerne blev i efteråret fint trænet 
af Nikolaj Behrendt, der desværre er blevet head-
hunted til Jægersborg. Han erstattes af Frederik 
Reffelt, der i foråret vil fortsætte talentarbejdet 

på pigesiden. Frederik, der har DBUs B2 eksamen 
og har trænet drenge og piger i en årrække vil 
udover holdtræningen på U13-15 også medvirke 
ved fællestræninger for de mindre hold og deres 
trænere. Velkommen til Frederik.

U12 pigerne trænes af Kim Petersen og David 
Rosdahl og er en stor træningsivrig gruppe, som 
det bliver spændende at følge i forårets turnering. 
Også U11-U10 og U9 pigerne ser interessante ud. 
Karsten Osmund (velkommen), Inder Sapru og 
Dorte Geisling er både sportsligt og pædagogisk 
en stor gevinst for de mindste piger i B.93. Ons-
dag er VIP-pigetræningsdag, så tøv ikke med at 
aflægge banerne et onsdagsbesøg med kick-off 
fra 16.30. 

/jn

GENERALFORSAM-
LING I OLDBOYS
Oldboysforeningen, som har eksisteret i snart 
50 år, er en klub i klubben. Traditionen tro star-
tede årets generalforsamling med spisning. Da 
der ikke var nogen der fik madforgiftning, kunne 
generalforsamlingen herefter gå i gang. Som diri-
gent valgets rutinerede Freddie Birtø, der styrede 
forsamlingen i fin stil. 

Formanden kunne konstatere, at det sportsligt 
havde været et helt igennem fremragende år. 
I vinterturneringen 2008/09 var det blevet til 
fire turneringsvindere (veteran, superveteran, 
masters og super grand old). I KBU-turneringen 
2009 gik det næsten lige så flot, tre hold vandt 
rækken (superveteran, masters og superma-
sters). 

Regnskabet for 2009 så fornuftigt ud, der var har-
moni mellem udgifter og indtægter, og Ole P. har 
sørget for, at der er penge i banken. Vi har overle-
vet finanskrisen i fin form. Medlemstallet var ved 

trænertrioen Jakob Jakobsen, Steen Manniche og 
Lars Brittle må trække TV-kanaler og andre me-
diepinger. 
Drengene arbejder på at blive U19 danmarksme-
stre i 2023, så det er godt og langt træk de har 
foran sig.

Børnefodboldens ældste årgange er så godt 
samarbejdet, at de er arrangør af den første 
store børnefodboldturnering i nyere tid, Kø-
benhavn Andelskasse CUP 2010, der løber af 
stablen lørdag d. 19.juni med foreløbig over 70 
deltagende hold.

/jn
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årets start beskedne 59, men ved forskellige akti-
viteter er tallet nu oppe på 79. 

Vi mangler stadig, at få fingre i de unge (old-
boys, veteraner og superveteraner). Gennem-
snitsalderen i foreningen er 63 år. Det blev 
nævnt, at blandt medlemmerne gemmer sig 
hædersfolk som Henning Vieg, Ino Jacobsen, 
Bays, Stive Svend, Støvsugeren og Bernhard 
Deneke; nogle som ikke slider på klubbens fa-
ciliteter i dagligdagen. Årskontingentet på kr. 
250, - tar’ endnu en sæson.

I forbindelse med at Finn Jacob skvattede om 
til five-a-siden, havde Jørgen Ost ydet en me-
get flot indsats. Det blev honoreret med et gave 
(ikke gave op) kort på kr. 1.000,- til restauratio-
nen – efterfulgt af taktfaste klapsalver. I gamle 
dage blev der uddelt årets mundkurv. Da Sme-
den havde modtaget kurven fem år i træk blev 
den afskaffet.

Bestyrelsen består af Per Mygger Jürgensen (se-
kretær), Ole Petersen (kasserer) og Palle Banks 
(formand). En rutineret trio, som i gennemsnit har 
spillet 161 kampe på 1. holdet, scoret 12 mål og 
klaret 1/3-del straffespark. Der var genvalg over 
hele linien, det samme var der til revisoren Finn 
Ludo Jensen i hård kamp med KMGP. 

OB-udvalget er fortsat ex-fynboen Benny Ger-
neke med Hans Hesselberg som konsulent. To af 
de meget unge Søren Hattens og Peter Mugabe 
vil se på en fest. 

Bestyrelsens målsætning for 2010 er at få med-
lemstallet op over 100 og at vinde samtlige ræk-
ker i vinter-og sommerturneringen (med maxi-
mumpoint) - samt at have det sjovt.

/palle banks jørgensen

SMÅ-PLUK

B93-Brøndby
Tre ud af fire gange har B93 slået Brøndby (Brønd-
byøster) i pokalturneringen. B93 vandt i 1957 
(3-1), 1978 (4-0) og 1979 (6-5, efter omkamp og 
straffe). Brøndby vandt i 2004 med 4-0. Brøndby-
øster og Brøndbyvester fusionerede i 1964 med 
borgmester Kjeld Rasmussen i spidsen. 

100 kampe for B93
Denne milepæl er opnået af 84 forskellige spil-
lere. Mark Strøm (98 kampe) og Bashkim Ziberi 
(97 kampe) er tæt på milepælen. Troels Jensen og 
Jimmy Müller er de seneste medlemmer, de ramte 
begge 100 kampe i 2007.

Rajko Lekic
Kom til B93 som ynglingespiller fra Avarta. Han la-
vede et utal af mål på DS-holdet (40 kampe/30 mål) 
i perioden 1999/01. I samme periode blev det til 12 
kampe/0 mål på 1. holdet, heraf de 10 som indskif-
ter. Han var ikke træneren Christian Andersens livret, 
og faldt vel først til da han via Fremad Amager lan-
dede i Silkeborg. Rajko fik sin debut på ligalandshol-
det i januar måned (2 kampe/2 mål).

Christian Andersen - tidl. træner i B.93 (1999-2000)
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40 kampe på en sæson
I 1982 spillede B93 hele 40 kampe, det er suve-
ræn mængderekord. Det skyldtes selvfølgelig, at 
holdet spillede en del pokalkampe, oven i købet 
to finalekampe (mod B1903, 3-3 og 1-0). Som po-
kalmestre var B93 med i Europa Cup’en i efteråret 
mod Dynamo Dresden (2-3, 2-1) og Waterschei 
(0-2, 1-4). Bo Skovbjerg, Ole Petersen og Keld Kri-
stensen var med i alle 40 kampe. 

Næstved
Bogen om B93 „Michael Rohde – og alle de andre“ 
har heldigvis smittet. Jesper Hallgren har skrevet 
bogen „70 år med de grønne“, som er en flot sag 
på 338 sider. Man kan se, at Ingemann Pedersen fra 
rafleholdet spillede tre kampe i 1946. Bogen kan an-
befales. Læs evt. mere på www.byhallgren.dk

Brian Jensen, citat
Klubbens tidligere målmand Brian „The Beast“ 
Jensen (Burnley) er ofte i medierne. Berlingske Ti-
dende havde en citatquiz, hvor man skulle gætte 

hvem der sagde „Som 17-18-årig var jeg ikke an-
det end en splejs. Nu har jeg stadig en stor røv…“.

Få Fodboldbladet tilsendt
Det koster sølle 100 kroner pr. år (fire numre). 
Du indbetaler bare en hund på konto 0252-
3001359703. Hvis banken har lukket din netbank 
så send en mail til Palle Banks.

B1909
Også B1909, eller rettere sagt privatpersonen og 
statistikvraget Mogens Hansen, har udgivet en 
klubbog. Det er moppedreng på ikke færre end 
652 sider. Også den kan anbefales. Læs evt. mere 
på www.b1909.dk 

Finn Jacobsen
Som de fleste ved blev Finn Jacob ramt af en 
blodprop i hjernen ved årets five-a-side. Efter han 
havde været dommer ved kampene, skulle han i 
sauna sammen med et par pilsnere. Uden noget 
forvarsel faldt han om. Heldigvis kom han hurtigt 
under behandling, først på Rigshospitalet og se-
nere på Glostrup Hospital. 

Status er, at hovedet ikke har taget skade, bevæ-
gelsen i venstre arm er på et fint niveau og det 
går langsomt fremad med venstre ben. Han er 
færdigbehandlet på Herlev, og venter i skrivende 
stund (27.01.) på at blive overført til et genoptræ-
ningscenter. 

Det skal bemærkes, at Jørgen „Ost“ var en frem-
ragende støtte for Finn da uheldet skete; han 
sørgede for at lægge ham i den rigtige stilling, 
og efterfølgende fulgte han med Finn samtidig 
med han gjorde alt for at få kontakt til familien. 
Uheldigvis havde Birgit problemer med sin mo-
biltelefon. Flot Ost.  

/palle banks jørgensen

Brian „The Beast“ Jensen i sine yngre dage.
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GAMMELMANDS - 
RÆKKERNE

Sidst kunne vi berette, at tre af de syv 
hold havde vundet KBU-turneringen 
(A-rækken); det var Superveteraner, 
Masters og Supermasters. Nu er alle 
holdene så i gang med vinterturnerin-
gen, hvor hele fire hold er forsvarende 
mestre, nemlig Veteraner, Superve-
teraner, Masters og Super Grand Old 
Masters

Ligesom sidste år er B93 eneste klub, som er repræ-
senteret i alle rækkerne. Vi ser lige hvordan det går i 
vinterturneringen, som i år lever op til sit navn (frost 
og sne). Turneringen afsluttes 10. april med FA 2000 
som arrangør. Husk du kan altid følge med i resulta-
terne på www.vinterturneringen.dk

Oldboys (33 år), holdleder Mads Kusk, har kun 
spillet 2 kampe, og der skal spilles 14 kampe, så 
det må blive nogle travle måneder. Vundet 3-1 
over Sydhavnen og spillet 3-3 mod AB Tårnby Øst. 
Så se lige at kom i gang.  

Veteran (40 år), holdleder Leo Noer. Skal spille 10 
kampe, og hele otte af kampene er mod hold fra Ama-
ger. Det er helt vildt. De forsvarende mestre har vundet 
over Kastrup og B1908, men tabt til Fremad A. Udover 
B93 er det kun KFUM og FA2000 der er fra fastlandet. 
Dragør har lagt ud med tre kampe og ni point. 

Superveteraner (45 år), holdleder Johnny Horn, 
har spillet tre ud af ni kampe med sejr 9-0 over 
B1908, 1-1 mod FA2000 og 3-1 over Union. En lidt 
usikker start på turneringen af holdet der vandt 
de sidste 11 kampe i sommerturneringen og er 
forsvarende mestre. Succesholdet skal nok kæm-
pe mod B1903 og Kastrup om guldet. 

Masters (50 år), holdleder Benny Gerneke, har 
kun spillet to kampe (ud af otte). Efter sejr over 
Fremad A. (4-1) blev det til et chokerende hjem-
mebanenederlag til upåagtede B1908 med 1-3. 
Dobbeltmestrene skal nok vinde de sidste seks 
kampe for at vinde rækken. 

Supermasters (55 år), holdleder Ole Petersen, 
har spillet seks ud af 14 kampe med resultaterne 

3-3, 3-0, 2-1, 2-2, 
5-0 og 9-0. Klub-
bens stolthed har 
altså allerede sat 
fire point til, og 
det er ikke godt 
nok. De skal for-
mentlig vinde 
begge kampe 
mod KB for at 
vinde rækken. 
 
Grand Old Ma-

sters (60 år), holdledere Kaj Boll (B93) og Gert 
Jensen (B1903), har spillet tre ud af i alt otte kam-
pe. Var bagud 0-3 ved pausen ude på AB (grus-
bane), og spillede 3-3. Det er vinterens foreløbig 
eneste point, men der er flere i vente.  

Super Grand Old Masters (65 år), holdledere 
Kaj Boll (B93) og Gert Jensen (B1903), har spillet 
halvdelen af turneringen, og med fem kampe 
og tre point må de gamle nok se i øjnene, at 
det bliver svært at genvinde titlen. En analyse 
viser Per Jürgensens (hofteskadet) betydning. 
Nu er løbestærke Finn Jacob også væk en læn-
gere periode.

Prognose
Som det fremgår, bliver B93 ikke 4-dobbelt me-
stre i Vinterturneringen. Redaktionen er tilfreds 
med to titler.
 
/palle banks jørgensen

Ole Petersen
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BANKO I LØRDAGSKLUBBEN
Støtteforeningen for B93s ungdomsafdeling
Hver lørdag fra 12.30 - 16.45 i et behageligt indeklima

Medlemskort - et år: 25 kr. 

Gæstekort: 5 kr.

Medlemskort kan bestilles på tlf. 39180329

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

Strynøgade 7, 2100 Østerbro
Leon Nehm (kassérer) mobil: 2230 8513
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RUNDE FØDSELSDAGE
FØRSTE HALVÅR 2010
 
Dato Fylder Navn

12. feb 60 år Niels Molander
  9. mar 60 år Uffe Vibov
16. mar 70 år Bjarne Eklund
22. mar 60 år Max Buus
27. mar 60 år Brian Carlsen
23. apr 75 år Erik Holm Larsen
25. apr 70 år Stig Kargaard
19. maj 50 år Flemming Fog
28. maj 60 år Jens Harild
    
Som det fremgår er der en del kendte 93’ere, der 
fylder rundt i første halvdel af året. Som noget nyt 
så skriver vi kort om hver enkelt, med risiko for fejl 
og mangler.

Niels Molander, var en løbestærk forsvarsspiller på 
diverse gammelmandshold. Sygdom gjorde, at han 
måtte lægge støvlerne på hylden for en længere pe-
riode. Nu er Niels, som også bliver kaldt Overrath, og 
som i mellemtiden er blevet super grand old, på vej 
til et formentlig forrygende comeback.

Uffe Vibov, var en forrygende midt-
banegeneral, med størst interesse 
for det offensive. For 5-7 år siden 
fik han en ublid medfart ude på Pile 
allé, og erklærede sig efterfølgende 
fodboldinvalid, og det var en stor 
skam for dansk veteranfodbold. 
Uffe, som er udlært i Handelsban-
ken, kom til Danske Bank i forbin-
delse med den store fusion i 1990. 
Har været personalekonsulent, un-
derviser (bl.a. Palle Banks) og EDB-
etellerandet. Hvis jeg ikke tager 
meget fejl, så har han fødseldsdag 
samme dato som Käthe, som han 
for øvrigt er gift med.

Bjarne Eklund, nåede at spille 137 kampe/4 mål i pe-
rioden 1959/65. Han fik også en enkelt U-landskamp i 
1960. Samme år hvor han var meget tæt på flykatastro-
fen i Kastrup, der kostede otte danske topspillere livet. 
Sammen med Bent Jørgensen (B93), Hans Andersen 
(Køge) og Erik Dyreborg (Frem) sad Bjarne i det andet 
Falck-fly, der skulle transportere spillerne til Herning, 
hvor B- og U-landsholdet skulle spille en trænings-
kamp i forbindelse med OL (i Rom). Bjarne var en 
altid fightende fløjhalf. Han stoppede som 25-årig 
pga. sin erhvervskarriere, hvor han blev direktør for 
det brasilianske flyselskab Varig og senere som for-
mand for Danmarks Turistråd. 

Max Buus, snedkeren, netop vendt hjem efter 
udstationering i Stubbekøbing, og har genopta-
get sin karriere, foreløbig med indendørs i Idræts-
huset. Var i gamle dage formand for 7’eren i Øst-
banegade, et sted hvor der blev drukket igennem. 
Har været både ungdomsspiller og ungdomstræ-
ner i B93. Max stod for videooptagelserne til klub-
bens 100 års jubilæum (i 1993).

Brian Carlsen, har været medlem af klubben i 
mange år, abonnent på Fodboldbladet. Så vidt 
jeg ved, så var det hans far der slæbte ham med i 
klubben for rigtig mange år siden.

Bjarne Eklund siddende nr. 2 fra venstre
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Erik Holm Larsen, ham er der rigtig mange der 
kender. Hans egen karriere toppede som venstre 
back på 1. ynglinge, som nåede helt til DM-fina-
len. Sidenhen var Larsen i mange år ungdomstræ-
ner og leder. Erik Holm, der bor i Herlev, er en flit-
tig gæst til 1. holdets kampe og derudover med i 
de gamles rafleklub om tirsdagen.

Stig Kargaard, endnu en berømt 93’er. Sam-
men med storebroderen Preben og børnene 
Søren og 
Marianne har Stig sørget for, at når man hører 
navnet Kargaard så bukker man automatisk. 
Især Preben og Stig var nogle meget velan-
skrevne ledere i B93, som valgte rigtig ved ikke 
at satse på deres egen fodboldkarriere, selvom 
deres far Arnold fik en kort karriere på 1. holdet 
(1915/21). 

Flemming Fog, var for mange år siden ungdoms-
målmand i B93, hvor han stod i skyggen af Jean 
Jensen, og det er der mange andre der også har 
gjort, både på den ene og den anden måde. 
Flemming og broderen John  er nogle af klub-
bens skjulte fans. Og som Poul Zølck sagde: „93’er 

er ikke noget man bliver - det er noget man er“. 
Flemming bliver 50 år samme dag som B93 bliver 
117 år.

Jens Harild, alt muligmand på det succesful-
de supermastershold. Nu må vi så se om Kaj 
Boll og Gert kan bruge arkitekten på Grand 
Old Masters. Som noget nyt har Harild ikke 
været skadet i 2010. 

/palle banks jørgensen
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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 fodboldafdelingen:
Jørgen Ritnagel (fodboldformand)
Privat: 3542 3293
Mobil: 2273 0885
ritnagel@mail.tele.dk

Hans Drachmann
Privat: 3542 5254
hans.drachmann@privat.dk

Fra tennisafdelingen:
Ole Chr. Rasmussen (tennisformand)
Privat: 3990 0121
ocr@albaek-aps.dk 

Klaus Klinge
Mobil: 2067 3730

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

Næstformand:
Anders Levinsen
Tlf.: 3963 3353
anders@ccpa.dk

Øvrige medlemmer:
Tommy Møller
Tlf.: 3918 3707
Hannequitzau@mail.dk

Medi Nezeri
Mobil: 51267951

Majken Gilmartin
Tlf. 4010 7099
mmg@gilmartinfilm.com

Mads Kusk
Mobil: 2834 2658
madskusk@hotmail.com

Arbejdende suppleanter:
Kim Milwertz
Tlf.: 4453 3527 
Mobil: 2644 8651
kim.milwertz1@skolekom.dk

Jasin Christensen
Mobil: 2685 3693
jasin_rahmani@hotmail.com




