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Ja vi kan!
Vi er nu kommet et godt stykke ind i 10`erne. Nul-
lerne som det nye århundredes første årti så po-
pulært blev kaldet bød på mange udfordringer 
for vores klub. Vort førstehold var netop røget ud 
af superligaen, hvor opholdet blev så kortvarigt 
som det kunne blive. En tiltro til at vi kunne 
kæmpe os tilbage blev desværre udført uden 
held og med så store armbevægelser, at vi kom i 
akut nød og kun overlevede ved mange gode 
medlemmers offervilje, og en talentfuld spillers 
salg til Italien. Vort medlemstal dykkede i takt 
med førsteholdets placering, der blev yderligere 
forværret, da krisen nok engang bankede på dø-
ren.

Nye folk tog over cirka midtvejs i årtiet. Klubben 
blev reorganiseret og økonomien blev trimmet, 
så vi ved udgangen af 2010 kunne melde om næ-
sten 3000 medlemmer, det højeste i klubbens 
lange historie. Tennis og fodbold blev bragt nær-
mere sammen, da den gamle hal blev solgt, og en 
ny og flottere udgave blev opført på Svanemøl-
leanlægget.  Førsteholdet bankede i to omgange 
på til første division, men døren forblev desværre 
lukket. Vi udklækkede stadig masser af dygtige 
talenter, som vi er stolte af satte deres afgørende 
aftryk på dansk fodbold.

En ny strategi for elitefodbolden skal imple-
menteres i 2011 og ordet klubfølelse og fælles-
skab er de midler, der skal bringe os videre frem 
mod nye udfordringer. Nordhavnsprojektet vil 
være en kæmpe udfordring for vores klub i det 
næste decennium – flere baner til vores 

voksende fodboldafdeling står højt på ønskesed-
len, og vor forening må tilpasse sig de udfordrin-
ger, som et samfund i udvikling vil kræve. Fremti-
dens forening må kunne tilbyde sine medlemmer 
flere aktiviteter 

 En nøgle har den egenskab, at den både kan 
bruges til at åbne og lukke døre med. Lad os pri-
mært bruge den til at åbne døre for de nye udfor-
dringer. Vi skal møde dem med den klubfølelse 
og det fællesskab, som gør, at vi med rette kan 
sige. Ja, vi kan - stadigvæk. 

Redaktøren
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Nyt fra fodboldbestyrelsen
B.93 er en god klub, det ved vi alle. Det er også 
en stærk klub med i dag flere end 1.400 aktive 
fodboldmedlemmer, byens bedste anlæg, en 
god organisation og godt humør og god stem-
ning. Så vi er en stærk klub, der på mange måder 
er på vej fremad.

Men man er også nødt til at være stærk for at 
være med, hvor det sker i dansk fodbold, og på 
en række områder er vi ikke stærke nok i dag.

Det er de kolde kendsgerninger, som vi er nødt 
til at se i øjnene, og som vi kun kan ændre på, hvis 
vi alle i klubben tager den opgave på os, at vi vil 
gøre klubben stærkere. 

De næste par år eller tre bliver efter alt at dømme 
afgørende for, hvad det er for en klub, B.93 skal 
være i fremtiden:

Skal vi være en storklub, der er med i toppen af 
dansk fodbold både på ungdoms- og seniorplan? 
Eller skal vi bare være en stor klub med masser af 
medlemmer, som nøjes med at trille med bol-
dene på det grønne græs og hygge os i klubhuset 
bagefter?

Vores stolte traditioner, vores ni Danmarksme-
sterskaber og vores evne til at udvikle nogle af 
landets bedste fodboldspillere giver for mig at se 
svaret: Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at genero-
bre den plads i toppen af dansk fodbold på både 
ungdoms- og seniorsiden, som vi har haft i 100 
år. Og vi skal selvfølgelig kombinere det med at 
være den klub, hvor de mange hundrede med-
lemmer har et godt fællesskab og kammerat-
skab. Selvfølgelig. Det er også B.93.

Der er i disse år et udskilningsløb i gang i dansk 
fodbold. Både på senior- og ungdomssiden. Og 
de går til stålet, de andre. 
Så det er nu, vi har brug for alle kræfter. Unge og 

gamle, forældre, venner af klubben, sponsorer, 
alle vores samarbejdspartnere. Alle er nødt til at 
være med til at løfte, hvis vi skal bringe klubben 
op på det niveau, hvor vi skal være. Og der er ikke 
mindst brug for, at nye melder sig på banen.

Det er den analyse, som den fodboldbestyrelse, 
der blev valgt i november, bygger sit arbejde på. 

Den nye bestyrelse bygger videre på den politik, 
der blev vedtaget i 2004, og hvor nøglepunk-
terne var: Den gode stemning skal herske i klub-
ben. Der skal være respekt for alles arbejde. Og 
vi arbejder for forbedringer for alle. 

Vi er nået langt i de sidste syv år med markante 
forbedringer af anlæg og baneforhold, med en 
fordobling af medlemstallet, med flere fastan-
satte og med en økonomi, der er i orden og hol-
des på sikker grund, men hvor der ikke er for 
meget at slå til Søren med. 

Men vi skal videre, og vi skal have fart på, som vi 
skal på fodboldbanen. Bestyrelsen har udpeget 
en række fokusområder for det kommende ar-
bejde:

- Vi skal gennemføre den nye sportslige strategi.
- Vi skal styrke både klubbens og 1. seniors øko-
nomi.
- Vi skal styrke arbejdet med børnefodbolden og 
talentskolen.
- Vi skal give pige- og damefodbolden i B.93 et 
løft.
- Vi skal passe bedre på vores bolde og materialer 
og på vores klubhus og anlæg.
- Vi skal arbejde for at få en kunstgræsbane mere.

Og vi skal arbejde for at styrke opbakningen til 
vores divisionshold. Vi er godt i gang med flere 
af opgaverne. Vi har i bestyrelsens første måne-
der indgået en spændende aftale med AC Milan 
om et ungdomsstævne. Vi har igangsat et samar-
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Køb Danmarks darling fra 133.900 kr.

-Ford Fiesta fra 133.900 kr. ekskl. levering. Levering 3.680 kr. 
CO2 98-154 g/km, brændstoføkonomi 15,2-27,0 km/l, energiklasse

*) Kilde: www.bilstatistik.dk – første kvartal 2010

Feel the differenceFordFiesta

www.ford.dk 

Ford Fiesta er Danmarks mest solgte personbil*. Og det 
er ikke uden grund. Den har et moderne Ford kinetic 
Design, avanceret elektronik – både indvendig og udven-
dig – samt uovertrufne køreegenskaber. Kom ned til os 
og testkør den populære bil. 
Bilen er vist med ekstraudstyr.

MEST 
SOLGTE 

PERSONBIL*

www.ebbe-elmer.dk

Den angivne pris er pr. aug. 2010 - forbehold for prisstigninger.
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bejde om pigefodbolden med HIK. Vi har investe-
ret i forbedring af lysanlægget. Vi har igangsat et 
fælles sponsorarbejde mellem klubben og 
Aps’et. Vi har indgået en ny tøjaftale med Nike og 
Sportmaster. Og vi er godt i gang med at istand-
sætte lokaler og klubhus med Max Buus som 
strategisk sjakbejs.

Af alle opgaverne er den mest betydningsfulde 
at få 1. senior tilbage i 1. division. Uanset hvordan 
vi vender og drejer det, så er det divisionsholdet 
– klubbens flagskib – der er afgørende for, hvor-
dan klubben skal udvikle sig.

Vi har i de senere år ofret store summer på at 
sikre, at vores arbejde med talenterne, med bør-
nefodbolden og også med de mange hold, der 
ikke spiller i de bedste rækker, får en høj kvalitet. 
Men når fremtiden for de danske klubber afgøres, 
er det 1. seniors placering, der er det mest afgø-
rende. Får vi ikke 1. holdet bragt fremad, vil hele 
klubben gå i bakgear. 

Som 2. divisionsklub er det umuligt i længden at 
bevare vores store og stærke ungdomsarbejde, 
som vi kender det. Hvordan kan jeg sige det?

Jo, se hvor mange klubber, der har overhalet os 
de sidste fem-seks år, hvor vi har været i 2. divi-
sion, selv om vi har arbejdet stenhårdt og skabt 
en stribe ungdomslandsholdsspillere.

Og se, hvordan DBU tilsyneladende har besluttet 
sig for, at det er de stærkeste klubber i dansk fod-
bold, der skal diktere udviklingen. Det har vi set 
med den nye turneringsstruktur i divisionerne. 
Og det ser vi med DBUs nye ungdomslicenssy-
stem, som er skrevet af repræsentanter for super-
ligaklubberne. de har sikret sig, at det er superli-
gaklubberne, der får de bedste vilkår og de fleste 
penge. DBUs ungdomspolitik giver ikke plads til, 
at en 2. divisionsklub i længden kan fastholde det 
gode ungdomsarbejde, som vi har i dag. Det er 
trist, men sandt.

Vi vil insistere på at fastholde vores plads blandt 
de bedste 10-15 klubber på ungdomsniveau. 
Men det kræver, at vi får vores divisionshold i 1. 
division inden for de næste par år. Vi har været så 
forrygende tæt på at nå det i både 2009 og 2010, 
hvor vi har haft holdet til at spille i 1. division, men 
vi snublede begge gange på de jyske målstreger.
Det nytter ikke noget at flæbe over det. Vi må 

Hans Drachmann
Født den 7.maj 1959
Indmeldt i 1969 - debut på 1. puslinge som 
centerforward ude mod Brønshøj på
Rådvadvej, 4-1 til Brønshøj, april 1969. 

27 kampe for B.93 i bedste række 1979 (dog to 
pokalkampe). 18 kampe for
Skovbakken i næstbedste række 1981-1982. 

Bopæl: Østerbro . Uddannet journalist fra DJH 
1985. Ansat på Fyens Stiftstidende 1985 og si-
den 1989 på Politiken. 

Medlem af fodboldbestyrelsen 2002-2004. HB-
medlem siden 2004 og dermed
associeret medlem af fodboldbestyrelsen 
2004-2010. Fodboldbestyrelsen igen
fra november 2010. Medlem af bestyrelsen i 
B.93 Kontraktfodbold Aps.

P.t. regerende dobbelt københavnermester 
sammen med superveteranerne (2009 og 
2010)
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bare beslutte os for, at vi skal i 1. division. Det 
kræver, at spillerne tager sig sammen og beslut-
ter sig for at få den vinderindstilling i sjæl og krop, 
som skal til for at vinde de afgørende kampe.

Og det kræver, at hele klubben bakker op om 
holdet og spillerne. Det kan jo ikke være rigtigt, 
at vi med 1.400 aktive fodboldmedlemmer, kun 
kan stille 250 på Østerbro Stadion lørdag efter-
middag. Hvis vi møder alle sammen og tager en 
kammerat eller et familiemedlem med, så bliver 
vi 3.000. Det ville give genlyd, og det ville gøre 
arbejdet med at skaffe penge og opbakning me-
get lettere.

Så kære medlemmer: Tag nu og kom med! Bak 1. 
holdet op. Mød op på stadion. Tilbyd at hjælpe 
til som frivillig på stadion. Og til alle jer, som sid-
der godt placeret i gode virksomheder: Tag nu og 
hjælp den gamle klub ved at overbevise dem om, 
at det er godt for sjæl og krop og giver god re-
klame at være sponsor og støtte B.93.

Der er kun os B.93’ere, der kan skubbe B.93 
fremad. Kom nu! Lad os gøre det.

Hans Drachmann
Fodboldformand

Nyt fra fodboldbestyrelsen er en ny fast rubrik i Fod-
boldbladet, som skrives på skift af bestyrelsesmed-
lemmer.
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Det handler om klubbens velbefindende
B.93 fodbold tog en snak med formanden

Om B.93 lederen Børge Strøyer Christensen den-
gang vidste, hvad det ville indebære, da han 
spottede Johnny Wettersteins fodboldevner i 
Frederiksberg Boldklub og overtalte ham til at 
skifte til B.93, kan vi af gode grunde i dag ikke 
vide.
Johnny sagde ja tak til tilbuddet og aftjente sin 
værnepligt i første omgang med 77 kampe på 
B.93`s bedste hold, hvorefter han besluttede at 
drosle karrieren lidt ned for at vende tilbage til 
sin barndomsklub FB, som han først tjente som 
anfører på klubbens Danmarksseriehold og siden 
blev formand for. 

Et formandskab for FB og siden 2004 for B.93 
må jo unægtelig give anledning til nogle tanker. 
Begge klubbers tidligere formænd Emil Sørensen 
fra FB og John Andreasen fra B.93 var jo fra star-
ten indædte modstandere af indførslen af profes-
sionel fodbold. Og Johnny har da også taget et 
par erfaringer med sig

- Jeg har stor respekt for de tanker John Andrea-
sen og Emil Sørensen dengang gjorde sig, og 
som jo også et langt stykke hen ad vejen har vist 
sig at være korrekte. Professionel fodbold i dag 
er et svært forretningsområde, og det er derfor 
nødvendigt at arbejde med mange forskellige 
modeller, der komplimenterer hinanden.
Som formand for FB var han den første, der for-
stod at få foreningslivet og kommunens pas-
ningstilbud til at hænge sammen i en fritidsord-
ning.
- Det er meget afgørende, at vi som forening er 
vort sociale ansvar bevidst, og at vi udnytter de 
faciliteter, vi har fået stillet til rådighed af kom-
munen ved at udnytte ressourcerne bedst mu-
ligt. 
- Som mangeårig byrådspolitiker i Frederiksberg 
Kommune - valgt af SF - mener han, det har haft 
betydning, at han kender det politiske spil, og at 
han igennem sit netværk har væsentlige forud-
sætninger, der gør, at han kan bestride jobbet 
som formand.

Da han vendte tilbage til B.93, blev han spurgt, 
om han ville takke ja til at blive formand. Efter 
nogen betænkningstid gav han sit positive til-
sagn. 

Før Johnny Wetterstein blev hovedformand, 
havde han først fungeret som formand for fod-
boldafdelingen i en periode, hvor han kom ind i 
en kreds af medlemmer med blandt andet Hans 
Drachmann, Hans Bay og Jørgen Ritnagel, der 
alle med ængstelse så, at klubben var i færd med 
at forbløde.  Det samlede medlemstal var helt 
nede omkring de tusind, økonomien var kørt helt 
skævt, og klubben følte at afgrunden nærmede 
sig. 

I 2004 trådte han så ind på den øverste scene 
med de klare mål at få stabiliseret klubbens øko-
nomi, at forøge medlemstallet og skabe nye fysi-
ske rammer, der vil kunne bære klubben frem de 
næste mange år. Ganske som klubbens ledere i 
begyndelsen også havde gjort sig tanker om at 

Johnny Wetterstein Hansen
Født den 6. marts 1966
Medlem af B.93 siden 1979
77 førsteholdskampe for B.93, 5 mål og tilsvarende 
for FB
Uddannet: Cand.soc.
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skabe en forening, der ville være levedygtig i 
mange generationer.  
- Traditioner skal man have respekt for, men man 
skal heller ikke være bange for at tilpasse koncep-
tet til den virkelighed, man befinder sig i. Der skal 
stadig være plads til nye visioner, fortsætter 
Johnny Wetterstein med engagement i stemme-
føringen.

- Vi har nu fået afhændet den gamle tennishal og 
opført en ny og større på klubbens anlæg. Med-
lemstallet er tæt på at runde en tredobling og 
økonomien er på plads. Det er tid til at sætte sig 
nye mål. Vi skal have flere kunstgræsbaner, en 
multihal, der udover at kunne være klubbens 
femte indendørs tennisbane, også kan tilbyde 
andre faciliteter. 

- B.93 erkender det ansvar, man har overfor frem-
tidige brugere. Klubben skal udvikle sig. Vi skal 
satse på flere aktiviteter. Den fremtidige familie 
vil føle sig tiltrukket af foreninger, hvor der vil 
være plads til, at hele familien kan dyrke idræt i 
fællesskab. Vi skal heller ikke være bleg for at 
tænke sponsorering på nye måder. Vi skal hele 
tiden være parat til at tænke i nye baner

Hvor megen tid han anvender som formand, 
synes han ikke, han kan gøre op, det vil nok være 
uklogt, men på B.93 fodbold er vi taknemmelige 
over, at han afså tid til at tale med os, og vi vil da 
ønske ham held og lykke fremover-

TK

Har du skrivekløe?

På redaktionen af B.93 Fodbold bestræber vi os 
altid på at gøre bladet bedre. Vi kan imidlertid 
ikke overkomme at komme helt rundt i klubben, 
og leder derfor med lys og lygte efter et par friske 
unge medlemmer af både han - og hunkøn, der 
kunne tænke sig at indgå i en ungdomsredak-

tion, så vi i højere grad end nu vil være i stand til 
at bringe flere gode historier fra vores store og 
velfungerende ungdomsafdeling.
Derfor, hvis I går rundt og har skrivekløe eller en 
kommende journalist rumler i jeres  maver, så tag 
og henvend jer til os. Vi er et par rutinerede fol-
keskolelærere med dansk som linjefag, der nok 
kan være dig behjælpelig med et par kommaer 
og nogle omvendte ordstillinger, du sidenhen vil 
kunne få gavn af i din videre uddannelse.

Ring eller mail til
B.93 Fodbold, redaktør Torben Klarskov 4814 5893 
eller klarskov@b93.dk
Meget gerne senest den 1.maj 2011.
Vi sætter et par sider af til jer og håber på et festligt 
samvær.

Med venlig hilsen
Redaktionen
B.93 fodbold



10

Emil Dyre – årets profil 2010
Det blev en B.93’er der løb med kåringen som årets 
profil i 2. division Øst da Emil Dyre modtog spillerfor-
eningens fine anerkendelse.

Alle i B.93 kender Emil Dyre (som egentlig også 
hedder Nielsen, hvilket han dog ikke skilter med). 
Holdets stærke, hurtige midtbaneslider, som til-
med altid er farlig i angrebet med sine hurtige ryk 
uden om forsvaret og ned til baglinjen. Med sine 
112 førsteholdskampe er han samtidig den spil-
ler, der har flest kampe i bagagen. Han står note-
ret for 31 scoringer, heraf mange flotte på lang-
skud.

Fodboldbladet møder Emil Dyre en bidende kold 
februardag på Svanemølleanlægget.  

Først og fremmest tillykke med titlen som 
årets profil. Hvad betyder den titel for dig?
ED: Den betyder ret meget. Ikke mindst fordi det 
er spillerne i de andre klubber, der har peget på 
mig. Det svarer jo til at dine arbejdskollegaer væl-
ger netop dig. Så det er jeg glad for.

Var du overrasket over at det netop blev dig?
ED: Ja, det kom da som en overraskelse. Det jo 
ikke er noget, jeg målrettet er gået efter. Det skyl-
des vel også. at jeg altid mener, at mit spil kan 
forbedres. Titlen uddeles jo på baggrund af hele 

2010, hvor vi havde et fantastisk forår og hvor jeg 
var tilfreds med min indsats. Efterårets præsta-
tion var mere svingende.

Er du ret selvkritisk?
ED: Det er der ingen tvivl om. Kun ved at prikke 
til sig selv hele tiden forbedrer man sig. Og 
selvom vi ’kun’ spiller i anden division, så ønsker 
jeg at gøre mit allerbedste og give den hele ar-
men.

Hvilke klubber har du spillet i inden du kom 
til B.93?
ED: I min ungdomstid spillede jeg i FB, KB og B93. 
Som senior spillede jeg i B93, Fremad Amager, 
HIK og Lyngby, hvor jeg også fik min superliga-
debut.

Efter superliga-eventyret med Lyngby kom du 
så tilbage til B.93, hvor du har spillet siden ef-
teråret 2008. Hvorfor det skift?
ED: Da Lyngby røg ned i første division ville klub-
ben gerne fastholde et fuldtidsprogram med 
masser af morgentræning til følge. Dét - kombi-
neret med, at jeg ikke rigtig indgik i klubbens 
aktuelle planer - samt mit ønske om at komme i 
gang med at læse til lærer - gjorde altså, at jeg 
søgte tilbage til B.93. Her oplevede jeg så det stik 
modsatte af tiden i Lyngby, nemlig at vi vandt en 
helvedes masse kampe og var med i opryknings-
dysten to år i træk. 

Kan du beskrive hvordan B.93 skiller sig ud i 
forhold til andre klubber?
ED: B.93 er en af Danmarks ældste klubber, og 
deraf naturligt omgivet af en række traditioner. 
Stemningen er speciel, ikke mindst fordi mange 
af de gamle klubfolk stadig har deres gang her-
nede. Jeg føler mig utrolig velkommen og godt 
tilpas i klubben. I forhold til mange andre klubber 
er B.93 god til at få fat i ungdommen på Nørrebro 
og i Indre by, hvor en af sidegevinsterne jo er det 

Foto: Christian Midtgaard
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store integrationsarbejde, klubben udfører hver 
dag.

Hvad er dine forventninger til foråret 2011?
ED: Mange har jo afskrevet os i kampen om op-
rykningen. Men jeg er ret overbevist om at vi 
efter nogle kampe er med helt fremme igen. 
Fakta er, at vi har et ungt og sultent hold, som jeg 
forventer går på banen for at vinde hver kamp. 
Og så må vi jo se, hvor vi ender i tabellen. Men 
jeg forventer klart, at vi er med helt fremme når 
turneringen slutter.

Dine sportslige ambitioner?
ED: Det er et lidt vanskeligt spørgsmål. Med kå-
ringen som årets profil følger der naturlige over-
vejelser, om jeg skulle prøve kræfter med at spille 
på et højere niveau igen. Men samtidig har jeg 
min læreruddannelse, som jeg gerne vil færdig-
gøre, samt min familie. Så der er flere brikker i mit 
liv som skal passe sammen og gå op i en højere 

enhed. Men jeg tager tingene, som de kommer, 
og så må vi se til sommer hvilke muligheder der 
er, og hvad der skal ske.

Du nævner familien, hvor du jo har en dejlig 
kone og tre skønne unger. Hvordan kombi-
nerer man rollen som familiefar med at være 
professionel fodboldspiller?
ED: Kombinationen kan godt lade sig gøre, for 
ellers stod jeg jo ikke her i dag. Men forudsætnin-
gen er at familien støtter dig. Min kone og jeg har 
flere gange sat os ned for at finde ud af, hvordan 
vi får det hele til at gå op i en højere enhed. Hun 
ved godt - og bakker op om - at fodbold altid vil 
være en del af mit liv, og helst på et relativt højt 
niveau. Jeg har dog fået lov til at skære lidt ned 
på min træningsmængde her i årets start, hvilket 
jeg har været glad for. 

Fodboldbladet ønsker Emil Dyre alt det bedste 
fremover, som lærer, familiefar og professionel 
fodboldspiller på højre kant.

Christian Winther

Foto: Christian Midtgaard

Foto: Christian Midtgaard
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B.93’s  divisionstrup forud for foråret 2011
Målmand Martin Johnsen 
(23 år og 0 kampe for B.93)
Kommet til B.93 ved årsskiftet fra FC. Roskilde 
(tidligere i LFA). Med sin højde på 195 cm og sin 
1. divisions-erfaring bliver det spændende at 
følge Martin mellem stængerne. Flink fyr tillige.

Målmand Jakob Kristensen
(24 år og 1 kamp for B.93)
Jakob kom i 2010 til B.93 fra FB og fik sin debut i 
efteråret mod Tuse i pokalturneringen. En kamp 
hvor han holdt målet rent.

Forsvarer Wissam O. Nielsen 
(20 år og 24 kampe for B.93)
Wissam er en hurtig, teknisk og fysisk stærk højre 
back, som fik sin B.93-debut allerede som 17-årig. 
Tidligere har han spillet i Sundby og Fremad 
Amager.

Forsvarer Martin Heisterberg
(23 år og 72 kampe for B.93)
Martin er en solid slider i forsvaret og god igang-
sætter fremad på banen. Han spiller sig som regel 
elegant ud af vanskelige situationer. Har tidligere 
spillet i B.1903 og HIK. Siden 2007 i B.93, hvor han 
tilmed har nettet to gange.

Forsvarer Jacob Abildgaard
(19 år og 6 kampe for B.93)
Jacob optræder primært på venstrekanten, men 
har det sidste halve år kæmpet hårdt med led-
båndsskader. Kom til B.93 for et år siden, efter en 
fortid i AB og Vejle.

Forsvarer Jesper Grønborg
(26 år og 14 kampe for B.93)
Jesper har med sit gode overblik i midterforsva-
ret en central rolle på holdet. Siden sin ankomst 
til B.93 i 2010 har Jesper endda nettet to gange. 
Tidligere klubber tæller Esbjerg, FC Vestsjælland 
og hollandske Haarlem. 

Forsvarer Mads Nielsen 
(19 år og 16 kampe for B.93)
Mads har en formidabel sparketeknik. De to mål 
han hidtil har scoret har dog været med hovedet. 
Har altid spillet i B.93 og debuten på divisionshol-
det var drengedrømmen der gik i opfyldelse.

Midtbanespiller Mads Heisterberg 
(21 år og 69 kampe for B.93)
Mads er en slidstærk central midtbanespiller, som 
ofte kommer til afslutninger. Fem scoringer er det 
hidtil blevet til. Inden B.93 spillede han i B.1903. 
Bror til Martin Heisterberg.

Midtbanespiller Mikkel London 
(22 år og 56 kampe for B.93)
Mikkel er en løbestærk teknisk central midtbane-
spiller, som også kommer til afslutninger, hvoraf 
fem indtil videre har været målgivende. Tidligere 
klubber: Virum og Søllerød-Vedbæk.

Midtbanespiller Valon Ljuti 
(20 år og 1 kamp for B.93)
Valon, hurtig og dribleglad, fik sin debut i pokal-
turneringen mod Tuse, hvor han gjorde en god 
figur på den defensive midtbane. 

Midtbanespiller Mourad El-Bariaki 
(19 år og 16 kampe for B.93)
Mourad er eminent til at holde på bolden trods 
hurtigt skiftende løberetninger. Kom sidste år til 
divisionstruppen fra ynglingeholdet. Ungdoms-
landsholdspiller. 

Midtbanespiller Jannik Zimling 
(19 år og 2 kampe for B.93)
Fighteren Jannik debuterede mod Brøndby II i 
sidste sæson. En klub han selv spillede for inden 
skiftet til B.93 (har også været i Tårnby og Aab). 
Drømmen er en fodboldkarriere i Italien.
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Midtbanespiller Danny Mirabel 
(23 år og 53 kampe for B.93)
Fin teknik og hurtighed kendetegner Danny, som 
debuterede i ’04 for B.93 i 1. division blot 16 år 
gammel. Skiftede til Lyngby, siden til Hvidovre og 
Stenløse. Seks mål i B.93-trøjen er det blevet til.

Midtbanespiller Bassel Jradi 
(18 år og 0 kampe for B.93)
Bassel har spillet 11 år i B.93 efter en kort fortid i 
Skjold. Han er meget udfordrende i sit spil og en 
kærkommen tilgang til divisionstruppen. Har 
spillet tre kampe på U-18 landsholdet.

Angriber Emil Dyre Nielsen 
(27 år og 112 kampe for B.93)
Driblestærk kantspiller. Ikke alene er Emil Dyre 
truppens ældste, han står også noteret for flest 
kampe og scoret næstflest mål. Emil Dyre er el-
sket og respekteret af alle i klubben. 

Angriber Sebastian Clausen 
(21 år og 13 kampe for B.93)
Stærk højrekant-spiller. Medlem af B.93 fra han 
var 12 til han var 18. Kom tilbage til B.93 fra Es-
bjergs superligahold, hvor han dog aldrig fik de-
but pga. skader. Har også spillet i HIK (lagkage-
holdet) og Fremad Amager.

Angriber Henrik Lyngsø Olsen 
(27 år og 110 kampe for B.93)
Henrik er en kompromisløs angriber, som har net-
tet hele 49 gange i B.93-trøjen og dermed er su-
veræn topscorer. Med en fortid i Blovstrød, Birke-
rød, LFA og AB har Henrik prøvet lidt af hvert.

Angriber Sadulla Elezi 
(19 år og 30 kampe for B.93)
Sadulla vinder stort set alle en-mod-en situatio-
ner på banen. Mestrer desuden både højre og 
venstre kanten. Har en fortid i Brønshøj og KB. 
Fire mål i B.93-trøjen, hvor det vigtigste var mod 
Nordvest FC som sikrede play-off kampene mod 
Brabrand.

Fem spillere har forladt B.93 i vinterpausen. Det 
gælder målmand Jakob Thomsen, midtbanege-
neralen Thomas Høegh, spydspidsen Moham-
med Ali, 100-kampjubilar Dragan Bakovic samt 
angriber Geert Baunsgaard. Fodboldbladet øn-
sker dem alle held og lykke fremover og takker 
samtidig for gode oplevelser på banen. 

Christian Winther
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Min årgang
Da Max fyldte elleve år ønskede han sig mest af 
alt et medlemskab af B.93 og stor var hans glæde, 
da dette ønske blev opfyldt. I næsten 50 år har 
B.93 været hans andet hjem og hvis man møder 
en mand i dag på anlægget, der går rundt og for-
skønner alt i og omkring slottet, så er det Max, og 
standser man op, er han altid parat til en god 
historie.

B.93 fodbold besluttede derfor, at han skulle 
være den næste i rækken, der præsenterede sin 
årgang, 1950.  Poul Zølck var den første træner 
han mødte på anlægget. Det var ikke helt nemt, 
at blive optaget i flokken – man skulle stille med 
rene negle, nyvaskede hænder og ikke noget 
med lakridsrester om munden. Max kom gennem 
nåleøjet og blandt de 40 spillere, der mødte til 
træning den dag var håbefulde spillere: 

Hans Christian Boserup med hvem han stadig 
har fastholdt et godt venskab til og hvis søn, 

Nikolaj, som han er gudfar til, snart håber snørrer 
støvlerne for B.93. men holdet dengang talte 
også navne som: Brian Carlsen, Johnny Engel, Jan 
Rune Petersen og Jørgen Jørgensen, medlem-
mer Max håber, at han en dag vil gense på anlæg-
get. Der er stadig mange historier, der endnu ikke 
er fortalt. Klubben havde dengang ingen veste, 
når der skulle deles hold, men Zølck havde fået 
fremskaffet et par af førsteholdets røde reserve-
bukser, som det ene hold så måtte iføre sig, når 
der skulle spilles til to mål. 

Max indledte sin karriere på klubbens 4. lille-
puthold, og han påstår at han nok er den eneste 
i klubben, der har opnået at spille på samtlige 
hold i klubben. Et kvarters optræden blev det til 
på førsteholdet i en sommerkamp i Rågeleje, 
hvor han scorede en enkelt gang, hvilket Max så 
hurtigt omregner til at han må være alle tiders 
topscorer på førsteholdet med et gennemsnit på 
6 mål pr. kamp. ”Baron von Münchhausen go 
home”. 

Bengt Annemann var træner for Max som 
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drengespiller.  Han var en hård negl fortæller 
Max. – Der skulle være blod på støvlerne, når 
kampen var færdig og det var hård kost, når man 
mødte op til kamp 8.15 i Emdrup parken mod 
KFUM. Max var anfører på det drengehold, der en 
dag blev ramt af en stor sorg, da en af holdets 
spillere, Stig Vibæk Jensen brækkede benet i en 
kamp på Klosterfælleden og senere så tragisk 
døde på hospitalet, da han ikke kunne tåle bedø-
velsen. 

Juniortrænere var Stig Kargaard og Birger Pe-
tersen.  En godkendt præstation, der endte med 
placeringer midtvejs i tabellen. Ernst Spiegel-
hauer fik han som ynglingetræner, og det blev til 
en pokalfinale mod B.1903, der ugen forinden 
havde gennembanket holdet med 10-0. Det blev 
i finalen til et hæderligt nederlag på 3-0 mod et 
hold, der talte flere spillere, der endte som Dan-
marksmestre og landsholdspillere. Navne som 
Svend Andresen, Birger Topp, Poul Aabling, og 
Birger Jensen. 

Turene til OB husker Max særligt. Der var noget 
specielt over at rejse til OB, som spillerne den-
gang følte var lige så stort som at rejse til udlan-
det.  En kamp som anden års yngling står stærkt 
i Max`s erindring. OB mødte kun frem med ni 
mand efter en lidt fugtig lørdag aften i eventyre-
nes by.  Max og Birger Rohde stod opført som 
reserver for B.93, der naturligvis mødte frem med 
alle mand. Max og Birger tilbød OB`s holdleder 
Jørgen Mikkelsen, at de kunne låne et par stri-
bede trøjer, og OB lederen gik med til aftalen, 
hvis de to kun spillede i angrebet. Faren for at de 
to 93`ere ville score selvmål var tilstede, mente 
OB lederen. Max kvitterede ved at score fire mål 
i OB`s sejr på 5-1, og det var muligt, fordi han spil-
lede over for Hans Christian Boserup, hvis samt-
lige svagheder Max var bekendt med. 

I karrieren har Max og holdkammeraterne også 
opnået i pressen at blive udråbt som Danmarks 
dårligste bolddrenge. Ved DM i Tennis var fod-
bolddrengene hyret som bolddrenge, og de 
havde svært ved at forlade arenaen, når pauserne 
i spillet var overstået, da de lige var godt i gang 

med en gang fodtennis. Man skandalen var jo 
nok endnu større, da det netop var det DM, hvor 
Jørgen Ulrich forlod finalen for at se fodbold i TV. 

Pussy Cat var det foretrukne diskotek, når B.93 
restaurant havde smækket døren i, og her mødte 
93`erne de danske mestre i ishockey fra Gladsaxe 
Skøjteløberklub. Det skulle naturligvis komme an 
på en prøve og de raske B.93`ere tog handsken 
op og led et knebent nederlag på 18-17 i Glad-
saxe Skøjtehal. I dag har Max har lykkelig glemt, 
hvad de to hold kæmpede om.

På holdbilledet ser vi øverst fra venstre. Bjarne 
Kolding, Henning Tøth, Find Juul, Kurt Henriksen, 
Søren Rasmussen, og Johnny Engel. Nederst fra 
venstre matchfixeren fra Pussy Cat, Eddy Schøn-
beck, Max Buus, Robert Fugger og Steffen Han-
sen. 

tk

Max Buus
 født den 22. marts 1950
Medlem af B.93 siden 25. marts 1961
Deltaget på alle hold siden 4. lilleput
Position: Centerforward
Uddannet snedker
Selvstændig fra 1971-1988 (måtte stoppe på grund 
af hjerteproblemer)
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Familien Rintza - en B.93 familie
De mennesker, som gennem mange år er kom-
met i klubben kan ikke undgå at kende Per, John 
og Ole Rintza. Disse tre personer har i mange år 
været aktive på spiller- træner - eller på dommer-
fronten. Derudover var deres far Erik i mange år 
inspektør på det gamle anlæg på P.H.Lings Alle. 
Samtidig var Erik Rintza også en hård, men ret-
færdig dommer i alle mulige træningskampe  i 
mange år. Drengenes moder Norma hjalp til i 
boldrummet, og de fleste fodbolddragter har 
været gennem hendes hænder, når de skulle va-
skes efter weekendens kampe. Erik døde i 1985, 
mens hans kone stadig lever.

Disse drenge er nu omkring de 50 år, og fodbold-
bladet har sat dem stævne for at få en snak med 
dem om deres liv i B.93, og om hvilke tanker de i 
dag gør sig om B.93s muligheder for igen blive 
en dominerende klub i dansk fodbold.

Per blev medlem som 10 årig. Han startede som 
lilleput og var samme årgang som John Verner, 
Michael Stangerup og Dennis Brooker. Den mest 
usædvanlige træner var ”Valuta Karl” (Karl Over-
skov Hansen), som virkelig fik juniordrengene i 
superform. Den værste modstander i junior og 
ynglinge tiden var Fremad Amager, som havde et 
super hold med blandt andet Frank Arnesen og 
Søren Lerby, som virkelig var en voldsom god 
modstander. 

I juniortiden var de to hold til et påskestævne i 
Volendam i Holland – hvordan det gik B.93 kunne 
Per ikke huske – men han hyggede sig meget 
med de to senere berømte fra Fremad Amager. 
Kort tid efter skulle B.93 og Fremad Amager mø-
des i kvartfinalen i KBU’s pokalturnering. B.93 
førte 1 – 0 til få minutter før tid, men Fremad 
Amager vandt kampen 2-1 efter en drabelig slut-
spurt.

På den tid var B.1903 også en superklub, med 
især nogle fantastiske ungdomsspillere. Den 
mest kendte var Carsten Nielsen som også var 
Pers årgang.

Pers seniorkarriere i B.93 blev ret kort – han star-
tede på 3. holdet og kom senere på 2.holdet og 
så kom der et stort dyk ned i rækkerne, hvorefter 
han holdt op,  meldte sig ud og gik over i FB – hvor 
han kom med på deres divisionshold. Han blev 
senere aktiv i klubben på Frederiksberg på leder-
niveau, og var med til at opbygge et nyt klubhus 
m.m. i FB. Selv om han var aktiv i en anden klub, 
så var han orienteret om,  hvad der skete i hans  
gamle klub, hans brødre var jo aktive i Østerbro 
klubben i mange år efter. 

”I dag ser jeg tit divisionsholdet, når de spiller i 
det område, hvor jeg bor”, fortæller Per til slut.

John Rintza bor i dag  på Fyn, og vi havde  en 
hyggelig samtale om gamle dage.  John startede 
i 1965 /66 som drengespiller og forsatte herefter 
som junior og ynglingespiller men da han fik en 
korsbåndsskade, måtte han stoppe som aktiv 
spiller i B.93. 

I 1972 fik Torben Klarskov en dag fat i ham, og 
spurgte ham, om han ikke ville være træner for et 
junior hold. John sagde ja og det blev staten på 
en del år i B.93 som leder og træner. John var med 
at starte B.93 cup’en sammen med Jørgen Ritna-
gel, Leif Holm og David Christensen og også med 



17

til at starte et længere samarbejde med OB og 
Nexø Boldklub. Han havde mange dejlige år i 
klubben, og på et tidspunkt var John træner for 
sin broder Ole. 

B.93 cup’en blev en fast start på efteråret i klub-
ben, og Johns far Erik Rintza  fik Dirch Passer til at 
komme og dele præmier ud, når B.93 cup’en var 
afgjort. Dirch Passer gjorde også i den anledning 
megen reklame for den  årlige cup.

John fik et trænertilbud fra FB, som han tog 
imod, og det blev starten på mange nye udfor-
dringer  og venskaber. I FB havde de et kendt 
medlem som hed Preben Elkjær, som John blev 
venner med og stadig ser den dag i dag. Elkjær 
blev senere professionel i F.C. Køln: Det medførte, 
at John fik et 3 ugers ophold i klubben, hvor han 
kunne studere moderne træningsmetoder med 
berømte spillere og deres træner  Hennes 
Weisweiler. Da Elkjær senere blev medejer af B.93, 
blev John igen aktiv i klubben. 
John følger stadig sin gamle klub, og håber det 
bedste for den gamle klub – desværre er det 
svært at rykke op fra 2.division og det er endnu 
sværere at blive i 1.division. Så fremtiden kan 
blive svær. Men det vil være B.93’s mulighed at 
være en talentfabrik for unge spillere, og John 
håber, at det nok skal  lykkes at rykke op. 

Ole Rintza startede som pusling under Einer Pe-
tersens ledelse, og senere blev han målmand og 
centerhalf. Han har kun spillet som senior i B.93 
et år hvor han blandt andet spillede en kamp 
sammen med sin broder Per på 5.holdet. Ole blev 
træner – men på tidspunkt gennemførte han 
dommeruddannelsen. Ole fik sin debut på Øster-
bro Stadion på et afbud i en kamp, hvor Jørgen 
Mortensen var dommer – Ole blev linjedommer. 

Dette blev starten på en lang dommer karriere, 
som sluttede i Danmarksserien. Ole har hele ti-
den været medlem af B.93 – indtil nu er det blevet 
til 44 års medlemskab.
En sjov historie er engang da 3. junior lå til at 
vinde rækken – holdet manglede at slå  FB i sidste 

kamp. Efter 1.halveg førte holdet 3 – 0, men i pau-
sen indskiftede FB en Preben Elkjær Larsen, som 
i 2.halveg scorede 4 mål og dermed vandt FB 4 
– 3 og vandt dermed rækken. Sikke en nedtur…
Da man var ungdomspiller levede man hele ugen 

på B.93 med træning, og i fritiden spillede man 
tennis. Man havde mange venner derovre, og når 
ens far og mor også arbejdede i klubben, så var 
klubben hele ens liv. Deres mor Norma vaskede 
jo også tøj for DBU, så alle landholdsdragterne 
blev vasket på B.93. Så det var et berømt sted.

Selvom både John, Per og Ole som unge kom 
meget i B.93. så har de ikke kontakt i dag med 
nogle af de gamle drenge, men de følger med i 
klubbens liv, og er meget glade for,hvad de har 
oplevet i den gamle klub. 

Ole Helding

Bagerst fra venstre: Helge Jensen, Carsten Dauerbjerg, 
Claus Vandborg, Steen Clemmensen, Tommy Thomsen, 
John Iversen, Leif Lykke,  Midterst Frank Ungstrup, Jim 
Nielsen, Kim Møller og John Skovsdahl. Forrest: Jan Krogh, 
Ivan Munck, Claus Petersen og Ole Rintza.
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Five-A-Side 2011
Årets Five-A-Side skrev sig direkte ind i historie-
bøgerne. Aldrig før i Five-A-Sidens historie har en 
finale skullet ud i 20 minutters overtid før et vin-
derhold kunne kåres. Finalen stod mellem Fio-
rentina og Manchester City denne kølige 8. ja-
nuar, hvor Jeppe Bredahl blev alle tiders 
matchvinder. På en kontra udplacerede han en 
ellers storspillende Ole P. i Manchester City-må-
let. Forinden havde Manchester City formøblet 
jordens største chance ved at smække en inder-
side på overliggeren - fra nært hold. Tillykke til 
Fiorentina-holdet som udover Bredahl bestod af 
Thomas Haxman, Antonio Eca, Jan Hansen og 
Michael Bech. Præmien var traditionen tro en 
velhængt rapand og en flot pokal.

Det blev Johnny Horn der løb med titlen som 

årets Five-A-Sider. Meget velfortjent efter et hav 
af klasseredninger på målstregen. 

Den legendariske Palle Banks-quizz blev vun-
det af Per Grønne. Der skulle dog lodtrækning til 
idet hele fire deltagere præsterede af få 10 (ud af 
13) rigtige svar.

Five-A-Side er en årligt tilbagevendende tradi-
tion i B.93s fodboldafdeling og har eksisteret så 
længe man kan huske i klubben. Formålet er så 
vidt muligt at samle folk fra alle afdelinger til en 
fornøjelig dag.

B.93 TV var på pletten under årets turnering. 
Se indslaget på www.b93.dk 

CW
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Da kulturen kom i stueplan
B.93 råder over en enestående samling af med-
lemsblade, årbøger, jubilæumsskrifter, kamppro-
grammer, scrapbøger – ja det meste af klubbens 
snart 118 årige historie er omhyggelig sorteret og 
opbevaret, takket være forudseende medlem-
mer, der har ønsket at give historien videre til nye 
generationer. Hidtil har kulturen levet i det skjulte 
oppe på anden etage, men tirsdag den 1. februar 
var der dømt flyttedag, da et lokale lige skråt over 
for klubbens kontor var blevet ledigt, og dermed 
skabte grundlaget for at den historiske samling 
kunne rykke tættere på medlemmerne.
Et hold af frivillige blev trommet sammen – for 
først skulle lokalet rengøres og males. Det var lyk-
kedes for Max Buus at sammensætte et arbejds-
hold, der skulle arbejde under devisen: ”Gør det 
du er bedst til” – således var der nogle der malede 
og skurede i loftshøjde, mens andre holdt på sti-
gerne og gav kommandoer videre. 
I løbet af et par timer var lokalet sat i stand, så 
flytningen af de mange støvede værker kunne 
finde sted. 
Klubbens oldnordiske elevator gjorde god fyl-
dest, selv om det voldte elevatorfører Kaj ”Boll” 
Christensen visse problemer, med at få mekanik-
ken bragt til standsning i gulvhøjde, men så 

måtte der lægges ekstra kræfter i for at få løftet 
stigevognen de sidste ti centimeter.
Endnu mangler kustoderne at få sat historikken i 
passende orden. En del af det omfattende mate-
riale er undervejs og kan allerede nu betragtes på 
klubbens hjemmeside.
Det blev en herlig dag, suppleret med en kop øl 
og en herlig platte serveret af Kokkens Gourmet 
– Her var der også plads til at få genopfrisket 
nogle af de gamle anekdoter, der er forment ad-
gang til museet.
Arbejdsholdet bestod af medlemmerne af klub-
bens kulturudvalg: Freddie Birtø, Palle ”Banks” 
Jørgensen, Kaj ”Boll” Christensen og Finn ”Ludo” 
Jensen – Max Buus havde følgende sjak til det 
grove: Søren ”Hattens” Rasmussen, Jens Carl Ras-
mussen, Hans Christian Boserup og redaktøren, 
der bare troede han skulle notere og fotografere.
Der var godt nok mange ømme muskler og stive 
stænger dagen derpå, men det er indsatser som 
denne, der skaber fællesskab og Max Buus har da 
også allerede nu planer om andre lignende ar-
rangementer, som han vil løfte sløret for senere 
via bladet eller på hjemmesiden

tk

Foto: Torben Klarskov
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B.93 – en forening og et selskab - men én klub

af Henrik Engel, direktør i B.93 Kontraktfodbold ApS

Så er det lige før foråret bryder igennem, og 
enhver fodboldspiller står klar til at komme på 
græs. Det er den bedste tid på året, hvor forvent-
ningerne til den kommende sæson for de fleste 
har fået en tand op; “for selvfølglige skal vi gøre 
det lidt bedre end i efteråret”. Det gælder for alle 
hold, uanset om det er divisionsholdet eller de 
aller mindste. I dag ligger vores 1. hold i selskabet 
B.93 Kontraktfodbold Aps, som igen ejes af for-
eningen Boldklubben af 1893. At det er organise-
ret sådan skyldes primært, at det er risikabelt at 
drive en professionel fodboldklub, hvor høje 
sportslige målsætninger og begrænset økonomi 
er en udfordring at få til at spille sammen. Så 
skulle det ske,  at selskabet skulle komme i øko-
nomiske problemer så rammer det ikke forenin-
gen, og det er jo en fornuftig organisering. I det 
daglige betyder denne organisering, at selskab 
og forening har hver sin ledelse og bestyrelse, 
som i princippet er uafhængige af hinanden men 
i virklighedens verden, er vi “to alen ud af ét 
stykke”. Vi er alle B.93´ere men det ønske, at det 
går godt for B.93 uanset om det bagved liggende 
udgøres af selskabet eller foreningen.

80% af divisonsholdet skal være B.93´ere

Talentudvikling har vi altid været gode til i B.93, 
og det er et af de nøgleområder vi fortsat foku-
serer på. Talentudviklingen påbegyndes så småt 
allerede fra vores spillere er helt små og op til 
divisonsholdet. Vi arbejder kontinuerligt på at 
forbedre rammerne for vores spillere, og det er 
vores ønske i så høj grad som muligt at lade vores 
divsionshold være forbeholdt B.93´ere. Det er 
målsætningen, at 80% af 1. holdet skal udgøres 
af vores egne spillere. For det første er det moti-
verende for vores unge, at de kan se, at der er 
relativ kort vej til divisonsholdet. For det andet 
binder det vores klub bedre sammen, og for det 
tredje er det på sigt en bedre forretning at satse 
på, at nogle af vores egne unge bruger B.93 som 

et springbræt til at komme videre til en klub i 
højere rækker i ind- eller udland.

Sponser vores talentudvikling 

På sponsorområdet har vi ligesom i alle andre 
klubber måtte sande, at det var noget af det før-
ste der blev skåret væk efter finanskrisens hær-
gen. Her i vintermånederne har vi prøvet at få 
vores forening og selskab til at spille bedre sam-
men for at afprøve, om det ikke var muligt at til-
trække lidt flere virksomheder, når de kunne se, 
at det at være sponsor i B.93 ikke blot var et 
spørgsmål om at støtte et enkelt hold men hele 
vores talentudviklingsprojekt. Det har afsted-
kommet nogle sponsorpakker på forskellige ni-
veauer, hvor man f.eks. i en samlet pakke kan få 
sit navn på trøjerne af et af vores ungdomshold 
samtidig med, at man får adgang til 1. holdets 
kampe og netværket med de øvrige sponsorer. 
Om det kan få 2 + 2 til at give 5, får vi se i løbet af 
sommeren.

Foråret for divisionsholdet

Det var et skuffende efterår 2010 for divisionshol-
det. Efter at have spillet oprykningskampe i som-
mer ligger vi nu midt i tabellen og må se i øjnene, 
at det ikke er realistisk at tro på oprykning til som-
mer. Det skal dog ikke afholde os fra prøve at 
vinde hver eneste kamp vi spiller i foråret, men i 
år skal man blive nr. 1 i rækken for overhovedet 
at få en play off kamp med nr. 1 i vestrækken, så 
der er også meget lotteri i en oprykning. Og det 
er også situationen i næste sæson. Vi har valgt at 
betragte både denne og næste sæson som “op-
bygningssæsoner” for så at have et forhåbentligt 
sammenspillet og slagkraftigt hold i sæsonen 
12/13 og vel og mærke et hold, der primært er 
bygget op om vores egne unge. Så dette forår og 
næste sæson spiller vi for at vinde hver kamp, 
men vi forventer ikke at vi kommer i 1. divison. 
Skulle det alligevel ske, så tager vi det som en 
positiv overraskelse.    
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KBU Mester 1915: Bagerst fra venstre: Carl Olsen, Hans Julius Rützebeck og Harald Hansen; I midten fra venstre Einar 
Madsen, Charles Hansen og Helge Scharff; Forrest fra venstre Victor Klein, Michael Rohde, Carl Schultz, Anthon Olsen og 
Christian Grøthan.
Klik ind på www.b.93.dk  og se flere holdbilleder.

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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FOOTBALL TEAMSPORT  
2011-2012

R
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Hvad var der på programmet ?
2000-2010

Ringen sluttet
Det første årti i det nye årtusinde betyder sam-
tidig også et farvel til et farverigt kampprogram, 
som en trofast ledsager til klubbens hjemme-
kampe. Men B.93 er ikke alene om, at nedjustere 
programmet. Selv stolte superligaklubber præ-
sterer i Danmark en utrolig ringe service overfor 
de mennesker, som trofast møder op på stadions 
for at støtte deres klub, men som har svært nok 
ved at få sat navne på, hvilke spillere, der i dag 
farer rundt i klubbens spilledragt, hvor oplysnin-
gen herom kan opnås ved et kast på lystavlen 
inden kampen (hvis den da virker) eller en spea-
kerkommentar afgivet inden kampen eller un-
der den ved en scoring eller en advarsel. Måske 
er man så heldig, at befinde sig i nærheden af en 
glødende tilhænger, der har fulgt godt med på 
klubbens hjemmeside, eller af og til overværer 
klubbens træning. 

FCK har valgt at uddele Metro avisen gratis, der 
selv til klubbens kampe i Champions League fun-
gerer som program med et meget sparsomt ind-
hold. Andre superligaklubber udgiver en spinkel 
foldet tryksag på 6 sider, der passende kan ligge 
i baglommen.  Næh se så til England og Tyskland., 
hvor traditionen holdes i hævd og hvor selv klub-
ber fra den laveste division udgiver noget, der 
minder om bøger til 3£ stykket med masser af 
gode informationer om livet i klubben oftest om-
kring 100 sider i omfang.

B.93 fulgte godt med i 2001, hvor standarden fra 
Superligaen blev fastholdt.  Et flot flerfarvet pro-
gram på 24 sider, over halvdelen af siderne gan-
ske vist fyldt med annoncer, men absolut med 
læseværdigt indhold og fyldestgørende statistik. 
Freddie Birtø var tilbage ved roret, som garant for 
kvalitet. Dette eksempel er fra kampen den 4. 
april mod Farum, hvor gæsterne stillede op med 
et halvt hold af tidligere B.93`ere, der fulgte med 
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Christian Andersen nordpå – godt at man havde 
et kampprogram, så man kunne se, hvem der var 
de rigtige B.93`ere. David Rasmussen var endnu i 
klubben og sørgede med to mål for at sejren på 
2-1 tilfaldt B.93. 
Senere i efterfølgende sæson fulgte et smart de-
sign i jakkelomme format med halv spillertrup på 
for- og bagside.  Eksemplet er fra pokalkampen 
12. september 2001 mod Herfølge – den davæ-
rende træner Jesper Pedersens tidligere klub. 
B.93 vandt på straffespark med 5-4 over de for-

henværende Danmarksmestre fra Herfølge, der 
dog var tilbage i første division.  Et fikst program, 
hvor lyrikken dog fylder meget lidt, og hvoraf det 
heller ikke fremgår, hvem man skal rose eller 
dadle for indholdet.
Ringen blev så sluttet i takt med klubbens øko-
nomiske krise. De efterfølgende år var vi ganske 
vist ikke tilbage til spritduplikatoren, som i 1972, 
da Ole Helding drejede håndtaget. En ny og an-
derledes teknik blev taget i brug – Fotokopie-
ringsmaskinen, som Henrik Dreiager betjente – 
nu til dags i farver. Her gengivet med et eksemplar 
fra kampen B.93 – Brønshøj 21. oktober 2006, 
hvor B.93 hentede en storsejr over ”hvepsene” på 
hele 8-2. Den nødvendige tekst på 4 sider kan 
dog gå an. Senere er så fulgt en udgave med farve 
og billede på, nydelig i udformning, men dog 
ikke et vigtigt samlerobjekt, hvilket da også med-
fører at klubben ikke længere er leveringsdygtig 
i programmer fra denne periode.

tk
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Kan du huske ?
April - maj

100 år siden

1911: KB blev suveræn vinder af KBU turnerin-
gen med ti sejre i lige så mange kampe og en fed 
målscore på 63 -7. Otte af dem blev scoret i kam-
pen mod B.93 den 30.april. Halfbacken Emil Jør-
gensen (1882-1947) scorede det ene af B.93`s mål 
i den kamp, Alf Olsen det andet. Emil Jørgensen 
debuterede senere på året i en landskamp mod 
England (0-3), hvor han fyldte pladsen ud som 
centerhalfback. Senere virkede Emil Jørgensen 
som en særdeles skattet medarbejder på KBU`s 
kontor, hvor han udførte et kæmpearbejde i 32 
år. Leif Lykke husker ham især, da han blandt 
mange andre i 1960`erne modtog Emil Jørgen-
sens mindelegat, der bestod i et par støvler med 
knopper, der var sømmet i sålen, og som senere 
efter et par kampe på grusbanen gik gennem 
sålen op i trædepuderne

75 år siden

1936: Pligtsejre over AB (5-1), B.1908 (4-1) og HIK 
(6-1) og kun et enkelt nederlag til de senere vin-
dere af KBU turneringen 1935/36 B.1903. Det var 
sidste gang KBU turneringen blev afviklet og hol-
det sluttede på en skuffende fjerdeplads. Kaj Ul-
daler (1906-1987) blev klubbens topscorer med 

syv træffere. Et mere end Carl-Helge Larsen og 
centerhalfen Henry Nielsen. B.93 sluttede DBU 
turneringen af med sejr over Esbjerg (3-1) og uaf-
gjort mod AaB (2-2) Klubbens formand Oluf Lind-
strøm skrev i klubbens årsskrift. ”Aaret der svandt, 
var ikke et af dem, der på noget som helst Punkt 
var skelsættende for Klubben og nærværende 
Aarsberetning kan ikke affinde større Opmærk-
somhed, i alt fald ikke udenfor de mest interes-
seredes Kreds” Hvad ville han ikke have skrevet i 
dag?

50 år siden

1961: Foråret bød på skuffende resultater med 
nederlag til KFUM (1-3) Brønshøj (0-4) AB (1-4) 
uafgjort mod B.1901 (1-1) og kun to sejre Randers 
(1-0) og nyoprykkede HIK med en vis Ole Madsen 
på holdet (3-2) Nylig afdøde Jørgen Jacobsen 
scorede to gange for B.93 i den kamp Arvid Chri-
stensen et enkelt. B.93 var efter forårssæsonen 
placeret på en skuffende tiende plads og det 
medførte at den ungarske træner Julius Kaloscha 
fik et losch bag i og afløstes af slagteren Halvor 
Larsen, hvis yndlingsudtryk som træner var – ”På 
dem – de har flæsk i lommerne”. Danmark fik uaf-
gjort 1-1 mod DDR i Idrætsparken, med vogn-
mand Ole Madsen som målscorer 

Emil Jørgensen

Kaj Uldaler
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25 år siden

1986: B.93 fik en katastrofal start på forårssæ-
sonen og efter kamp nr. 10 mod Vanløse (1-!) op-
sagde klubben kontrakten med Lars Francker. 
Holdet vandt ganske vist den sidste kamp med 
4-1 over Greve og Per Jürgensen påtog sig fyrbø-
derens arbejde og overbragte Francker den triste 
besked, selv om holdet lige havde vundet. Jens 
Kolding var tilbage i klubben, efter at han havde 
vundet det første mesterskab med Brøndby sæ-
sonen forinden. Opvarmningslandskampene for 
Danmark forud for VM i Mexico i 1986 var ikke 
synderligt opmuntrende. Nederlag til Bulgarien 
(0-3) og Norge (0-1). En enkelt sejr over Polen (1-0) 
med Preben Elkjær som målscorer indgød dog 
lidt forventninger frem mod l VM deltagelsen

10 år siden

2001: B.93 fortsatte de gode takter fra åbnings-
kampen i 2001 mod Fremad Amager (5-2) med 
uafgjort mod de senere oprykkere fra Vejle. Nico-
las Nielsen var storspillende i 93 målet, og der 
måtte set straffespark i slutningen af kampen til 
at passere ham. En vigtig sejr over Farum, der ikke 
bare havde overtaget Christian Andersen som 
træner, men som nu også rådede over en del tid-
ligere B.93`ere. Et ærgerligt nederlag til B.1913 

(0-1) fulgte efter. Hvidovre blev nedlagt med 3-2 
på mål af Ulrik Drost, Mirko Selak og Newroz Do-
gan. Nyt kedeligt 0-1 nederlag hjemme mod Ran-
ders, Kneben sejr over bundproppen, Birkerød 
(1-0) og et ærefuldt nederlag til de senere ræk-
kevindere fra Esbjerg (0-2). Sejr over Brønshøj (2-
0) og dumme nederlag til Skive (1-2) og FC Aarhus 
(1-3) inden Per Krøldrup nettede to gange mod 
Ølstykke og Danny Jung scorede det tredje mål i 
3-3 kampen mod Ølstykke. Men forårets bedste 
kamp var i pokalturneringen mod superligahol-
det fra FC Midtjylland, der til sidst yderst ufortjent 
besejrede os på straffespark (5-4) Per Krøldrup og 
Lasse Sigdal missede mod Peter Skov Jensen, der 
selv scorede på det sidste straffespark.

tk

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

Nicolas Nielsen
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Man higer og søger….
Kulturudvalgets Palle Banks Jørgen-
sen, webmaster Klaus B. Johansen og 
undertegnede (Christian Winther) 
indledte i slutningen af 2010 et sam-
arbejde omkring et omfangsrigt hi-
storisk projekt på B93.dk. Det går 
ganske enkelt ud på at bringe doku-
mentation og beskrivelser af B.93’ere 
gennem tiden, for derefter at visuali-
sere det hele via klubbens hjemme-
side.

Projektet kører derudad med fuld skrue. Alle kan 
følge med i processen idet alt løbende bliver 
uploadet til historie-afsnittet på hjemmesiden. 
Historie-afsnittet er så inddelt i under-sektioner 
som Spillere, Holdbilleder, Trænere, Kampbille-
der, Formænd, Æresmedlemmer og så videre.

I skrivende stund er 80 holdbilleder (førstehol-
det) uploadet med tilhørende spillertekster, om-
kring 200 spillere (førsteholdet) samt samtlige 
trænere med tilhørende profiltekst. 

Primusmotor på projektet er legendariske 
Palle Banks, som fra sin kommandopost i Smø-
rum sætter sine to globetrottere på overarbejde 
med scanning og opsætning af de mange histo-
riske billeder han konstant finder frem fra gem-
merne. Banks’ legendariske arkiv og viden er helt 
afgørende for projektet.

Fodboldbladet møder legenden en kold aften 
i februar, hvor han har taget turen til Virum med 
100 fodboldblade under armen. Anledningen er 
endnu en ’store scannedag’ hos undertegnede.

Hvordan skaffer du alt materialet?
PBJ: Bare rolig, jeg stjæler ikke. Men jeg har jo 

adgang til et hav af bøger, medlemsblade gen-
nem alle årene, årsskrifter og jubilæumsskrifter. 
Derudover har klubbens kulturudvalg en ret stor 
samling af billeder, som er blevet grundigt brugt 
i denne proces.
Projektet er ret omfangsrigt. Hvornår forven-
tes det færdigt?

PBJ: Ja, det er et kæmpe stort projekt der hele 
tiden grener sig ud. Senest har Torben Klarskov 
meldt sig på banen med sin store samling af 
kampprogrammer. Så nu har vi fået yderligere en 
dimension til projektet. Det udvides hele tiden. 
Derfor er det også umuligt at sige noget om en 
dato hvor alt står færdigt. 

Kan du nævne andre eksempler på udvidelser 
af projektet?

PBJ: Samtlige medlemsblade fra 1914–2010. 
Hele det statistiske område med spillerstatistik, 
antal kampe og mål, sæson for sæson. Og så er 
der jo de levende billeder, fx Kulturudvalgets op-
tagelser af  klubbens 100-årsdag. Optagelser der 
kan digitaliseres og lægges på hjemmesiden. 
Som sagt er mulighederne nærmest uende-
lige….
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Du har jo skrevet en række bøger gennem åre-
ne. Kan man kalde projektet her for en slags 
udvidet bog?

PBJ: Så absolut. Udgiver man en bog i traditio-
nel forstand, så fanger bordet i det øjeblik den 
går i trykken. Fejl kan ikke længere rettes, emner 
kan ikke længere udvides. Det historiske projekt 
er en ’bog” på en helt anden måde, hvor konstant 
opdatering er et af nøgleordene. 

Selvom der altså ikke er en deadline for projek-
tet bebuder Banks og hans to globetrottere en 
målsætning om at have 500 profilbilleder klar når 
hedebølgen rammer Danmark i 2011. En del af 
profilbillederne må nødvendigvis sakses fra di-
verse holdbilleder, da der udelukkende satses på 
billeder fra spillerens aktive tid. 

Der er ingen tvivl om at der bliver lagt mærke 
til projektet. Ikke mindst blandt de involverede 
”gamle førsteholdsspillere”, som allerede nu 
uploader og ivrigt diskuterer holdbillederne på 
eksempelvis Facebook. 

Følg med i det store historiske B.93-projekt på klub-
bens hjemmeside, www.b93.dk.

Christian Winther

Sponsornyt
Arsenal har Emirates, Bolton Wanderers spiller 

på Reebok Stadium og Stoke City på Brittania. 
Herhjemme huserer AGF på NRGI park og OB 
henter nogle gange point på Tre-For Park, nu har 
B.93 så også fået sit sponserede Stadion, idet vo-
res mini-multi bane takket være vores nye spon-
sor AMAGER-ØBRO TAXI er omdøbt til AMAGER-
ØBRO TAXI ARENA, hvilket i et stykke tid også er 
fremgået af det store banner, man får øje på, når 
man nærmer sig Slottet.

AMAGER-ØBRO TAXI har valgt at støtte B.93, 

fordi selskabet ønsker at markere sig som et lo-
kalt selskab på Østerbro på samme måde, som de 
er et lokalt selskab på Amager, sådan som navnet 
antyder. At vi valgte B.93 skyldtes flere faktorer, 
herunder at vi har vognmænd, der er aktive i B.93. 
Jeg synes, at jeres mange frivillige gør et stort 
arbejde for børn og unge på Østerbro og omegn, 
og det vil vi gerne støtte, fortæller Direktør Tho-
mas RB Petersen fra AMAGER-ØBRO TAXI til B.93 
fodbold.

Sponsorchef Niels Wegener udtaler til Øster-
bro Avis at selskabet, der snart kan fejre 85 års 
fødselsdag, er det eneste danske taxiselskab, der 
kører CO2-neutralt, hvilket er en miljø profil, som 
B.93 støtter op omkring

Fra det nye år vil det ydermere være muligt for 
gæsterne i B.93`s restaurant, der drives af Kok-
kens Gourmet, at bestille en taxi med blot et tryk 
på en knap, der via satellit, sørger for en hurtig 
og sikker hjemtur, oplyser Niels Wegener til 
Østerbro Avis.

B.93 byder AMAGER ØBRO TAXI velkommen 
som sponsor og håber på, at medlemmerne vil 
bakke op om sponsoratet ved at benytte selska-
bet. 

TK
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Poul Andersen er død 08-12-2010, han blev 82 år
En af klubbens store spillere Poul Andersen, kal-
det „Store Poul”, er død efter længere tids syg-
dom. 

Poul Andersen kom til B.93 som 19-årig i 1947 
efter en fortid i Bedsted, Tarm og Fredensborg. 
Han kom straks på 1. holdet, hvor det blev til i alt 
202 kampe/4 mål i perioden 1947/59, afbrudt af et 
par års ophold i FC Grenchen i Schweiz (1954/56), 
hvor han var betalt amatør. Store Poul debuterede 
på landsholdet ved OL i 
1952 i Helsingfors, hvor 
Knud Lundberg efterføl-
gende betegnede ham 
og klubkammeraten 
Svend ’Boston’ Nielsen 
som nogle af de bedste 
danske spillere.

Poul Andersen var en 
stor og stærk midtforsva-
rer, centerhalf som det 
hed dengang. Han var en 
intelligent spiller, umå-
delig langsom, men som 
spillede med et stort 
overblik, en fin place-
ringsevne og suveræn i 
hovedspillet. Og så kun 
han tackle. Poul forsøgte 
altid, at spille sig ud af 
situationen med sit vel-
fungerende venstre ben, ikke noget med at losse 
bolden ud på fjerde række til fare for tilskuerne. 
Publikum hujede ofte af ham, når han tacklede i 
gennem. Til gengæld var han meget populær når 
han spillede landskamp mod Sverige, og sven-
skerne måtte en tur på halen. En teknisk udgave 
af Henning Munk Jensen.

Det blev kun til 16 A-landskampe (1952/57), 
hvilket primært skyldtes hans førnævnte ophold 
i alpelandet, hvor han var ansat på en urfabrik 
med en rigtig god timeløn. Han var anfører i halv-
delen af sine landskampe, og blev i 1954 den før-

ste anfører, der repræsenterede en klub udenfor 
den bedste række. Og han opnåede også, at spille 
en landskamp (mod Finland), hvor han sammen 
med klubkammeraterne Flemming Nielsen og 
Børge Christensen udgjorde de tre i halfbackkæ-
den. Og B.93 var et 2. divisionshold! 

Store Poul var anfører da B.93, for første gang i 
klubbens historie (1954), måtte forlade den bed-
ste række efter den berømte kamp i Køge (0-0), 

som samtidig betød, at 
Køge som det første pro-
vinshold blev danmarks-
mestre. Da Store Poul 
vendte hjem fra Schweiz 
fik han revanche, da han 
i 1958 var med til at sikre 
klubben en returbillet til 
1. division efter et sandt 
drama, der endte lykkelig 
efter sejr på 2-1 i sidste 
runde i Næstved, der så 
blev sorteper efter et hi-
storisk forspring. 

Poul Andersen var et 
kendt ansigt i Nordsjæl-
land. Han var indehaver 
af Asminderød Ejen-
domskontor i perioden 
1972/99. Han spillede i 
sin karrieres efterår for 

Fredensborg. Han var efterfølgende i en kort pe-
riode træner for Fredensborg og Helsingør. Og 
han var i mange år en del af det såkaldte „Stjerne-
hold”, der rejste land og rige rundt.

Indtil for nogle år siden var Store Poul en flittig 
gæst til 1. holdets kampe, og han kom også i klub-
ben om tirsdagen til rafling med de gamle.

palle banks jørgensen 
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Østerbro
           Følg med i dit lokalområde

dinby  dk

Avis City Avisen

Gunnar Madsen
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Småpluk
Har du ondt et eller andet sted?
Som du måske allerede har opdaget, er der en ny 
annoncør i dette blad, nemlig ’Kiropraktik i Cen-
trum’. Klinikken, som ligger i Nørre Farimagsgade, 
har 11 professionelle behandlere (kiropraktor, 
massør, zoneterapeut), og man kan som regel al-
tid få en tid til senest dagen efter. Man behandler 
alle former for ondt i ryg, nakke, hofter, knæ, fød-
der, skuldre, albuer og håndled samt hovedpine 
problematikker. Det er lykkedes klinikken, at be-
handle både Per Jürgensen og Palle Banks med 
succes. Større anbefaling kan vist ikke gives. Se 
bare på de tos bevægelsesmønster næste gang 
SGOM spiller. Så hvis du er kommet til at overan-
strenge dig, så skynd dig at bestille tid, inden en 
af dine holdkammerater gør det for dig. 

Kim Milwertz
Blev 40 år den 23. januar 2011. Ved en overbe-

klagelig fejl fremgik denne runde dag ikke af sid-
ste Fodboldblad. Det skyldes, at der var lidt regi-
streringsfejl i medlemssystemet. De sidste mange 
år har Kim været en del af fodboldbestyrelsen, 
hvor hans primære opgave har været ansvarlig for 
de mange forskellige sekunda hold i seniorafde-
lingen. Kim spiller med på oldboysholdet (hvis der 
er 20-30 afbud, red.). Et forsinket tillykke.  

Jan Timm
Den målfarlige angriber, der spillede i B.93 i 

1976/77 (38 kampe/6 mål), er død i maj måned 
2010. Postbuddet blev kun 56 år. Jan Timm spil-
lede også for Brønshøj og Brøndby.  

Uffe Brage
En god bekendt af B.93, den målfarlige KB’er 

Uffe Brage, der blev topscorer i den bedste række 
i 1971, er død i januar 2011. Uffe spillede hele sit 
liv i KB, og har spillet mod B.93 et utal af gange. 
Uffe blev 67 år.

Klubrekord i kampe (pr. 01-01-2011)

I B.93 indehaves rekorden som bekendt af Ole 
Petersen med 409 kampe (turnering, pokal, 
Europa cup). Vi har været på rundtur hos andre 
klubber: Silkeborg (424 kampe, Morten Bruun), 
AGF (444 kampe, John Stampe), Lyngby (473 
kampe, Michael Schäfer), Esbjerg (474 kampe, Ole 
Kjær), Horsens (492 kampe, Søren Jochumsen), 
Vejle (509 kampe, Gert Eg), Brøndby (556 kampe, 
Bjarne Jensen), AaB (560 kampe, Torben Boye), OB 
(817 kampe, Lars Høgh), Køge (475 kampe, Arne 
Rastad), KB (505 kampe, Ole Qvist), Næstved (507 
kampe, Frank Hougaard), AB (394 kampe, Peter 
Rasmussen) og HIK (381 kampe, Per Garhøj).

Hurtige mål
Da B.93 spillede pokalkamp mod superligahol-

det Silkeborg (0-5) i september måned sidste år, 
scorede udeholdet efter nøjagtig 11,2 sekunder 
(kan ses på WEB-TV). Det gik endnu hurtige, da 
Brønshøj hjemme mødte HFK Sønderjylland den 
18. august 2001. Der skulle bare gå otte sekunder 
før udeholdets Henrik Asmussen scorede. Mål-
manden for hvepsene Jacob Johansen er for øv-
rigt fætter til chefen for klubbens hjemmeside 
Klaus B. Johansen, men det må du ikke sige videre.

Hjemmesiderne
Som du måske allerede har set, så har der i vin-

termånederne været livlig aktivitet på klubbens 
hjemmeside under afsnittene B.93/Historie og 
B.93/Fodbold/Historie. Nedenfor gives en aktuel 
status, for vi er langtfra færdige. Trekløveret bag 
historiesiderne er Klaus B. Johansen (chef), Chri-
stian Winther (scanning) samt Palle Banks (tekst). 
En dag du keder dig på arbejde, kan det anbefales, 
at du dribler rundt blandt de forskellige bjælker � 
og husk, at du skal ind to forskellige steder, hvis 
du vil have det hele med.

Under B93/Historie kan du indledningsvist læse 
om klubben historie, fødsel, konfirmation, anlæg, 
100 års fødselsdag o.s.v . Klubbens formænd og 
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æresmedlemmer er portrætteret med billede. Der 
er også bjælker med navnene på Hovedbestyrel-
sen gennem tiderne, modtagere af klubbens For-
tjenstnål og DIF´s Ærestegn, Årets leder, Wall of 
Fame, Jubilæumsskrifter og klubbens anlæg. 

Under B93/Fodbold/Historie kan du se over 80 bil-
leder af diverse 1. hold fra 1901 til 2010. Vi mangler 
kun enkelte navne på spillere fra holdbillederne 
2003 og 2005. Du kan også læse om navnene på 
fodboldbestyrelsen siden starten, Årets 93’er, 
modtagere af Børge Christensens ungdomslegat, 
bøger relateret til 93’ere og modtagere af DBU og 
DBU/København nåle. Der findes også nogle fan-
tastiske kampbilleder, bl.a. fra den uforglemme-
lige kamp mod Juventus i 1953. 

Det største projekt er, at få lagt profilbilleder ind 
af 1. holdsspillere.  Vi håber at lande på omkring 
500 spillere, og bagefter skal der så skrives profiler 
på hver enkelt, tak for kaffe siger vi bare.     

Palle Banks Jørgensen

Ingen ventetid - 200 m fra Nørreport.
Moderne tværfaglig klinik med 5 kiropraktorer , 4 massører,

1 zoneterapeut, 1 akupunktør og 1 personlig træner.
Tilskud ydes via sygesikringen og sygesikringen danmark.

Vi behandler ondt i ryg, nakke, hofter, knæ, fødder, skuldre, albuer og håndled 
samt hovedpine - uanset om det er opstået på fodboldbanen eller ej.

Vores mission er at forbedre vores patienters livskvalitet ved at forebygge skader,
yde hjælp, hvis skaden er sket og ved at begrænse skadens omfang.

Se mere på www.kiropraktikicentrum.dk

Åbningstider: 8:00 - 18:00 ∙ Nørre Farimagsgade 71 ∙ 1364 København K ∙ Tlf. 3312 3920  
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Ungdomsfodbold foråret 2011.
Vinteren er historie, forår og forårstur-
neringen står for døren.  Hvor godt ká  
det være. Vinterens kulde og længde 
in mente har entusiasmen hos børn, 
unge og ikke mindst trænerne været 
meget imponerende . Nedenfor en 
kort introduktion til klubbens ung-
domshold, der kan ses live in reel DBU/
KBU combat fra 1. april.

U19  (årg. 92-93) : 1. Division. Trænere Thomas 
Petersen og Morten Nielsen. 
Holdet ligger placeret midt i den landsdækkende 
1. division og/men har potentiale til mere. Slipper 
holdet for skader hos de bærende spillere lig-
ger der mange points og venter i foråret kampe. 
Assistenttræner, Mads D, er skiftet til Brøndby IF 
og erstattet af den fysiske træner Morten Nielsen. 

U19 2 : 3. Division. Træner Mohamed Khayat. 
Mohamed Khayat og Co. vandt efterårets mester-
række og avancerede dermed til den betydeligt 
skarpere 3.division med deltagelse af en række 
stærke sjællandske mandskaber. Det bliver spæn-
dende at se, om holdet kan matche niveauet. Hol-
det drager i påsken til Barcelona for at spille og 
lære endnu mere.

U19 3 : Række 2. Træner Keld Olsen. 
Keld Olsen og Co. blev nummer to i efterårets U17 
række og har i foråret valgt at rykke en vægtklasse 
op og spille i U19 rækken. Målet er at blive fast in-
ventar i 3. division de kommende sæsoner. Holdet 
er blandt klubbens mest trænende mandskaber, 
og der er store forventninger til forårets kampfor-
løb. Også Team Keld drager til Barcelona i påsken.

U17 (årg. 94-95): 1 Division. Trænere Niels Mad-
sen og Bashkim Ziberi.
Holdet ligger placeret midt i den landsdækkende 
1. division, og det er helt efter målsætning og for-
ventning. Gode træningsresultater mod diverse 
superligaklubber lover godt for foråret.
Assistenttræner Jacob Pedersen er skiftet til AB i 
vinterpausen.

U17 2 : Mesterrækken. Træner Mauricio Vega.
Team Mauricio er et rent U16 hold, og for de fleste 
af spillerne er det første gang de skal prøve kræf-
ter med Mesterrækken. Målet er at udvikle trup-
pen til at kunne spille med i 3. division om et år. 

U15 årgang 96: Elite Øst. Trænere Lasse Nielsen 
og Jakob Jensen
Holdet havde et svært efterår i den stærkt besatte 
Elite Øst række og fornyede først licensen til ræk-
ken i den afgørende kval.kamp, hvor Frem blev 
besejret 1-0. Det er historie, og drengene har
præsteret fornemt i træningskampene, hvor ikke 
mindst en sejr over Brøndby IF gav genlyd.
Assistenttræner Kim Trier er skiftet til Brøndby IF 
og erstattet af Jakob Jensen.

U14 årgang 97: Mesterrækken. Trænere Ala 
Mohamed, Morten Mathiassen og Rasmus 
Hansen.
Holdet skal i foråret kvalificere sig til efterårets 15 
Elite Øst række. Det ser lovende ud, truppen er
stærk og træningsresultaterne mod stærke dan-
ske og svenske hold har været over forventning. 
Ala Mohamed, der er startet på A-træneruddan-
nelsen, er ny cheftræner og også assistenttræner 
og holdleder Rasmus Hansen er ny, mens Morten 
Mathiassen er genganger fra efteråret.

U14 2 har trænet stabilt hele vinteren med Alper 
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Ügur ved roret ligesom U14 3 med Johnny Kure og 
Fabio Pitruzella knokler på. Begge hold deltager i 
KBUs vinterturnering for U14 hold.

U13 årgang 98: Mesterrækken/række 2. Trænere 
Ivan, Pernille, Lars, Morten og Kristian, Bjarne.
Meget stor og seriøst arbejde trup , der sammen 
med U14 1 har haft Ryparken Idrætsanlæg som 
vigtigste træningsbase. Morten Jacobsen og Kri-
stian Hertz er nye i trænerteamet.
U13 Per vandt rækken sidste år og tripper for at 
vise talenterne frem i den nye og højere division.

Velkommen til de nye trænere og rigtig god sæson til 
alle unge og voksne.

Slotsnyt
Hjertestarter i klubhuset.

Trygfonden har meget venligst sponseret en hjer-
testarter til B.93, så vi kan yde den bedst mulige 
førstehjælp, hvis der skulle opstå en alvorlig 
ulykke på eller udenfor banen. Hjertestarteren er 
placeret i stuen lige indenfor døren med tydelig 
brugsvejledning. Klubbens ansatte (Gitte, Niels , 
Jesper m.fl.) har alle været på hjertestarterkursus 
og fortæller gerne trænere og andre VIPs om bru-
gen af hjertestarteren og øvrig førstehjælp.

Hjælpes ad – nu med postkasse.

Mangler der en pære, er bruseren i stykker eller 
…, så skriv en lille seddel og læg det i postkassen, 
der hænger over for kontoret. 

Klubhuset er netop blevet gennemgået af Kø-
benhavns Kommune, der pointerede, at al indven-
dig vedligeholdelse er B.93s ansvar. Vi har hverken 
millioner eller syv driftsmedarbejdere, så i foråret
bliver der ekstra fokus på klubhuset. Alle skal be-
handle huset ordentligt, og alle skal medvirke til 
at løfte nogle af de opgaver, der er i forbindelse 

med at drive sådan et stort hus.

Max Buus maxbuus@live.dk er frivillig medarbej-
der i klubben. Max er snedker, har været medlem 
af klubben i mange år og har valgt at bruge tid og 
kræfter på at få klubhuset til at fungere bedre. 
Sammen med Jens Carl og Søren Hattens har de 
allerede nået gode resultater. Det er en kæmpe-
opgave, som Max og hans støtter skal have hjælp 
til, hvis det skal lykkes. Den passive hjælp er at 
efterleve spillereglerne i klubhuset (ingen støvler, 
ingen smøger , ingen hærg her eller der, træner-
tilsyn med omklædningsrum og vægtlokale mm.  
Den aktive hjælp er at gå med i arbejdet eller være 
klar til at løfte opgaver, som Max ikke kan eller skal 
løfte selv. Max har et hjerte af guld og en vision 
som alle fra bestyrelse til U5 kan og skal bakke op 
om. Et rart, rent, hyggeligt klubhus, hvor alle er 
ansvarlige og mange hjælper til. Skulle Max blive 
hidsig og sige F… eller F.. F….. er det kun fordi U7 
piger igen ryger smøger med én støvle på, mens 
de banker mudder af den anden på væggen i det 
nymalede omklædningsrum. Og det må de jo hel-
ler ikke hjemme hos mor.  

Giacomo og Annette i caféen bidrager til forårets 
gode stemning i klubhuset med god mad, fleksi-
ble muligheder for holdspisninger til ude og 
hjemmehold, Champions League på skærmen og 
Svenne og Lotta på grammofonen. Du kan altid 
følge med på hjemmesiden, hvor månedens me-
nuer og muligheder står og blinker. 

Jesper Nielsen 

Herrmann & Fischer A/S, Fjeldhammervej 9, 2610 Rødovre, Telefon 44 84 36 66, www.hogf.dk
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Dameholdet atter i Københavnsserien.
2011 er vores damehold igen kommet i Køben-
havnsserien, og fodboldbladets udsendte mødte 
op en træningsonsdag for at få en samtale med 
trænerne bag holdet og holdets anfører om frem-
tidsudsigterne. Erik Mortensen, Michael Zola og 
Katrine Norberg fortalte om målet med damehol-
det. 

Det handler om at blive i Københavnsserien og at 
skabe en god stamme på holdet, som senere kan 
udvides til noget større. Damerne på seniorholdet 
er mellem 18 – 29 år og flere af disse piger har 
spillet i andre klubber. 

Men nu B.93 blevet deres klub og pt. er der et sted 
mellem 120 – 150 piger som spiller her. Der kan 
snart stilles alle mulige hold.. 8 piger har været 
udtaget til juniorlandsholdet., så den gamle klub 
er ved at blive en kendt klub for kvinderne i Kø-
benhavn. 

Træningen bestod af en times træning med bold, 
efterfulgt af  en time i kondirummet ovre i klub-
huset. Der var en super optimistisk stemning, og 
der blev virkelig gået til sagen.  Katrine Norborg 
– holdets anfører fortalte om holdets træning og 
hendes egen fodboldkarriere i Rødovre og FB in-
den hun kom til B.93. Hun er særdeles godt tilfreds 
med forholdene i den gamle klub, og hun håber 
og tror på, at holdet nok skal blive i Københavns-
serien

Fodboldbladet ønsker pigerne en god sæson, der 
starter  i begyndelsen af april.

Ole Helding
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Nu hedder vi BackOp
100 mandsforeningen fik nyt navn
På foreningens årlige generalforsamling tilkende-
gav tolv ud af de fremmødte nitten medlemmer, 
at de var enige i, at foreningen skulle have det nye 
navn, som bestyrelsen anbefalede.

100-mandsforeningen hedder derefter BackOp, 
der er en konstruktion af engelsk og dansk. En 
konstruktion, der er med til at skærpe opmærk-
somheden. Logoet er under udarbejdelse – O`et 
vil blive formet som en fodbold, og inde i fodbol-
den vil B.93 logoet tage plads i flotte farver.

Forslaget blev stillet af Hans Hesselberg, der 
dermed også blev den heldige vinder af en mid-
dag for to, som Kokkens Gourmet så generøst 
havde stillet til foreningens disposition

Foreningen har i dag 36 medlemmer og et 
fremmøde på over 50 % af medlemmerne må si-
ges at være et pænt fremmøde.

Formanden Torben Klarskovs første beretning 
blev godkendt af forsamlingen. Han konstate-
rede, at målsætningen for den nye bestyrelse var 
nået. Medlemstallet var stabiliseret, der var blevet 
givet lige så mange penge ud i tilskud, som der 
var kommet ind i kontingent. Foreningen var ble-
vet klart mere synlig gennem B.93 fodboldblad, 
opslagstavle, hjemmeside, og ikke mindst ekspo-
neringen gennem støtten til førsteholdspilleren 
Mads Nielsen. Året 2011 vil medføre en massiv 
indsats for at øge medlemstallet markant i en si-
tuation, hvor klubben, som alle andre er ramt af 
den økonomiske smalhals. 

Kassereren Henrik Dreiager kunne fremlægge 
et fint regnskab. Der var afsat samme midler til 
afholdelse af generalforsamlingen, men de ind-

komne kontingenter var brugt til at støtte to ung-
domsholds rejser til udlandet – indkøb af en vi-
deooptager til B.93 TV, der skulle medføre større 
fokus på klubbens ungdomsarbejde og til støtte 
for den unge lovende førstehold spiller Mads Niel-
sen, der nu har tegnet en to-årig kontrakt med 
klubben. Foreningen havde et solidt fundament 
for at fortsætte den økonomiske støtte også i 
2011.

Hele bestyrelsen havde meddelt, at de gerne vil 
fortsætte og der var derfor genvalg til formanden 
Torben Klarskov, Næstformand Peter Jensen, Kas-
serer Henrik Dreiager og sekretær Hans Hessel-
berg. Ole Axboe der var forhindret i at møde op, 
ville gerne fortsætte arbejdet som suppleant. Det 
er ham, der forsyninger foreningen med adgangs-
kortene til førsteholdets hjemmekampe. Johan-
nes Jønsson tilkendegav ligeledes, at han var pa-
rat til endnu en sæson som foreningens revisor.

På vanlig myndig vis ledede dirigenten Freddie 
Birtø mødet, der blev gennemført på lige godt tre 
kvarter.

Generalforsamlingen blev afsluttet med en for-
nem tre retters menu med tilhørende gode vine, 
komponeret af Kokkens Gourmet. 

Vi har også plads til dig.  Det koster 1.000 kr. om 
året at være medlem af foreningen. Beløbet kan 
indbetales på foreningens bankkonto 1551 
40011273671. Udover at deltage i næste års gene-
ralforsamling får du tilsendt et adgangskort, der 
giver adgang til alle klubbens 15 hjemmekampe i 
sæsonen 2011. 

TK

 



40



Ældste medlemmer og længst medlemskab
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Ældste medlemmere (fodbold og tennis)
Nr. Navn Født Alder ult.  2010 Indmeldt* Status
1 Erik Brenting 09.06.1918 92 år 01.01.1928 passiv
2 Ove Jensen 07.11.1919 91 år 20.01.1933 passiv
3 Erik Friis 06.01.1920 90 år 21.03.1932 passiv
4 Thor Juul 29.11.1922 88 år 27.03.1936 passiv
5 Eyvind Berger 28.07.1923 87 år 01.10.1933 passiv
6 Ingemann Petersen 15.12.1923 87 år 04.05.1936 passiv
7 Leif Bergqvist 17.05.1926 84 år 01.01.1942 passiv
8 Børge Richter 23.11.1926 84 år 16.01.1995 passiv
9 Kaj Sode-Pedersen 14.02.1927 83 år 22.05.1951 aktiv
10 Johannes Jønsson 18.09.1927 83 år 09.02.1993 passiv

*Indmeldelsesdatoen er den dato man sidst er blevet indmeldt
   

Ældste aktive medlemmere (kun fodbold)
Nr. Navn Født Alder ult. 2010 Indmeldt*
1 Kaj Boll Christensen 14.05.1934 76 år 27.08.1959
2 Bent Mortensen 05.08.1935 75 år 01.02.1983
3 Flemming Mathiesen 28.06.1941 69 år 01.04.1954
4 Finn Jacobsen 30.07.1942 68 år 31.01.1973
5 Finn Lomholt 30.10.1942 68 år 18.11.2009
6 Per Jürgensen 28.04.1943 67 år 20.01.1957
7 Peter OB Jensen 18.01.1944 66 år 07.05.1997
8 Bent Ole Lind 21.04.1944 66 år 27.02.1991
9 Fritz Juhl Jensen 23.03.1945 65 år 22.03.1955
10 Torben Henriksen 08.10.1945 65 år 05.07.1965

*Indmeldelsesdatoen er den dato man sidst er blevet indmeldt

    
Medlem i længst tid (fodbold og tennis)

Nr. Navn Indmeldt* Varighed Født Status
1 Erik Brenting 01.01.1928 82 år 09.06.1918 passiv
2 Erik Friis 21.03.1932 78 år 06.01.1920 passiv
3 Ove Jensen 20.01.1933 77 år 07.11.1919 passiv
4 Eyvind Berger 01.10.1933 77 år 28.07.1923 passiv
5 Thor Juul 27.03.1936 74 år 29.11.1922 passiv
6 Ingemann Petersen 04.05.1936 74 år 15.12.1923 passiv
7 Leif Bergqvist 01.01.1942 68 år 17.05.1926 passiv
8 Leif Rønnow 12.05.1944 66 år 05.07.1932 passiv
9 Kurt Arnskov 05.04.1944 66 år 04.08.1933 passiv
10 Erik Holm Larsen 01.01.1946 64 år 23.04.1935 passiv

*Indmeldelsesdatoen er den dato man sidst er blevet indmeldt
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Dato Fylder Navn

03.04. 40 år Morten Frandsen

09.05. 40 år Johnny Hansen

11.05. 60 år Jørgen Ost Jensen

13.05. 40 år Inder Sapru

17.05. 85 år Leif Bergqvist

24.05. 60 år Jan Nummer Petersen

28.06. 70 år Flemming Mathiesen

23.07. 40 år Thomas Rasmussen

30.07. 40 år Anders Marko Juhl

05.08. 40 år Tommy Lind

15.08. 50 år Janne Hjulmand

26.08. 50 år Henrik Galster

01.09. 70 år Eugen Pedersen

01.09. 75 år Børge Rasmussen

19.09. 40 år Niels Wegener

Profilteksten på separat wordark

Blad 36, side 45

Runde fødselsdage i 2011 

2. kvartal

3. kvartal
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Morten Frandsen (40 år) – blev først medlem af 
klubben sidste år, så han har endnu ikke nået at 
gøre sig bemærket. Spiller vist nok på et af klub-
bens mange lukkede hold.

Johnny Hansen (40 år) – og det er ikke klubbens 
formand. Johnny var i tidernes morgen ungdoms-
træner. Det gjorde han så godt, at han i 1996 mod-
tog Børge Christensens ungdomslegat. Hvis du 
brænder efter, at se et billede af Johnny, findes det 
på hjemmesiden, fodbold, ungdomslegat.

Jørgen Jensen (60 år) 
Navnet er rimeligt 
anonymt, men hvis vi 
tilføjer hans kaldenavn 
’Ost’, så er anonymite-
ten ophævet. Jørgen 
findes i to udgaver, på 
og udenfor banen. 
Fodboldbladet har tidligere bragt et langt inter-
view med denne gudbenådede boldspiller, der 
aldrig brokker sig over en skæv aflevering. Som 
Elkjær har Osten også brændt et straffespark (mod 
B1903 0-1), hvor bolden aldrig blev fundet. 

Inder Sapru (40 år) – mest kendt fra opbygningen 
af klubbens hjemmeside, samt bestyrelsesmed-
lem i  Østerbro Idrætshaller. Er også ungdomstræ-
ner for nogle af de små piger. Inder, som er inder, 
har fast arbejde i Danske Bank (kilde, Tommy Vin-
holt).

Leif Bergqvist (85 år) – en af klubbens gamle 1. 
holdsspiller, var bl.a. med i den historiske kamp 
B93-Juventus 1-2 i 1953 (41.800 tilskuere). Leif kan 
du hilse på hver tirsdag, når de gamle afvikler de-
res ugentlige rafleturnering. Flittig gæst til 1. hol-
dets kampe, også selvom det er rigtig mange år 
siden, at han sad i udtagelseskomiteen. 

Jan Petersen (60 år) – det anonyme navn skal 
have tilføjet ’Nummer’, så ved alle hvem det er. 
Selvom han – og Lisbeth – er flyttet til Holeby 
(Danmark), er Nummer stadig, at finde på gam-
melmandsholdet, med mindre vejen er spærret 
eller han møder op på hjemmebane, når holdet 
spiller på udebane. Man får god mad på Lolland.

Flemming Mathiesen (70 år) – tidligere 1. holds-
spiller (58 kampe). This har spillet i B93, siden han 
var lilleput, og altid været en fighter. Der er vist 
ikke mange modstandere, der ikke har slået sig på 
ham. Stadig en meget værdifuld spiller på Grand 
Old Masters. Han tackler også igennem, når der 
skal laves noget håndværksmæssigt på anlægget.  

Thomas W. Rasmussen (40 år) – en af stjernespil-
lerne på oldboysholdet, hvor han er en flittig mål-
scorer. Thomas er en del af klubbens hjemmeside, 
med speciale indenfor WEB-TV. Er på vej til et for-
rygende comeback efter forældreorlov (James, 1 
år). Thomas er lærer på døveskolen.

Anders Marko Juhl (40 år) – havde en kort karri-
ere i fodboldbestyrelsen i 1999/00. Stabil højre 
back på oldboys, der ikke arbejder med lange skift 
til modsatte fløj. Gift med Rikke og far til to.  Fami-
lierådgiver i Gladsaxe Kommune.

Tommy Lind (40 år) – målmand på klubbens lo-
vende oldboyshold, hvor han bærer øgenavnet 
’Shaka Hislop’. Hans største sportslige triumfer i 
klubben har han høstet til five-a-siden. Hvis han 
ikke er på facebook, arbejder han i Københavns 
Havn.  

Forsættes næste side

Miniprofiler runde fødselsdage
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Janne Hjulmand (50 år) – kan det nu passe, mu-
ligt det kun skal være 40 år. Janne er mor til tre, 
hvis man regner Jens Kolding med. Derudover er 
Janne speaker til divisi-
onsholdets kampe på 
Østerbro Stadion, et job 
hun for snart mange år 
siden overtog efter sin 
far Jørgen ’Skolelærer’. 

Henrik Galster (50 år) – er først blevet medlem i 
december 2009. Fint navn til at ’google’. Henrik 
har gået på Bernadotteskolen  og Øregaard Gym-
nasium, arbejder som aktuar hos Topdanmark. 
Henrik har en stor familie, oldefaderen Carl Johan 
var agent og privilegeret købmand. 

Eugen Pedersen (70 år) – bedre kendt som ’Sme-
den’, et navn han ikke fik pga. sin muskulatur eller 
civile job. Det blev til enkelte kampe på divisions-
holdet. Da Smeden havde fået ’årets mundkurv’ 
fem år i træk, afskaffede oldboysafdelingen hæ-
derstegnet. Eugen spiller på SGOM med mindre 
han er forkølet - skal på ferie indenfor de næste 
seks måneder, hvis det ikke er for koldt eller det 
blæser.

Børge Rasmussen (75 år) – tidligere divisionsspil-
ler i B1903 (190 kampe/50 mål), som kom til klub-
ben i forbindelse med B93 og B1903 dannede 
fælleshold for de ældste årgange. Børge er en 
vigtig del af SGOM (+65), 
han kan stadig sparke til 
bolden og der er adresse 
på afleveringerne.  Må-
ske blevet en anelse 
langsommere, end da 
han dannede halfback-
kæde med Bent Hansen og Vagn Vesterlund for 
B1903.

Niels Wegener (40 år) – en vigtig del af betalt 
fodbold i B93. Niels kom ind i klubben sidste forår, 
da hans advokatfirma ’a4’ blev medejer af ApS’et 
bag betalt fodbold. Niels er formand for sponsor-
udvalget, og hans søde assistent Mari-Anne Jes-
persen er også hans assistent på hjemmefronten. 
Niels har sit eget syvmandshold i oldboysræk-
kerne, resultaterne i 2010 har vi glemt, det er Fod-
boldbladets fødselsdagsgave.

Palle Banks Jørgensen
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sommerturneringen 2010 er for længst afsluttet. 
Det blev til førstepladser til Superveteranerne og 
Supermasters. De øvrige 11-mandshold var alle 
med i topstriden. I forlængelse af sommerturne-
ringen går alle holdene i gang med Vinterturne-
ringen, som blev startet i 1973. Der spilles frem til 
april måned, hvor det denne gang er BK Frem, der 
står for selve afslutningen. Frem er valgt pga. 
klubbens 125 års jubilæum. I skrivende stund (1. 
februar) burde halvdelen af kampene været afvik-
let. Situationen er dog den samme som sidste år, 
det kraftige snefald har gjort, at mange kampe 
ikke har kunnet afvikles. Nedennævnte status er 
derfor på et spinkelt grundlag. Husk du kan følge 
med på www.vinterturneringen.dk

Oldboys (33 år), holdleder Mads Kusk, har kun 
spillet to ud af 10 kampe. Til gengæld er begge 
kampe vundet, 3-1 over AB Tårnby og 2-0 over 
FA2000, så optimismen er i behold.       

Veteran (40 år), holdleder Lars Arnskov, holdet 
har maksimumpoint, desværre har de kun spillet 
en kamp (ud af otte).  Og så skal de i DBU-pokal-
turneringen spille en svær udekamp mod Lyngby 
i april måned.  

Superveteraner (45 år), holdleder Johnny Horn, 
har spillet hele fem kampe (ud af 11). Til gengæld 
har resultaterne været en mindre katastrofe. Vi 
husker lige, at Horns drenge vandt KBU-turnerin-
gen i overlegen stil. Tilsyneladende har de ikke 
fået armene ned, for i vinterturneringen har de 
tabt til Kastrup, Dragør og Union. Hvad sker der 
Horn?

Masters (50 år), holdleder Jens Borregaard, har 
spillet to kampe (ud af syv). Begge kampe har gi-
vet sejr, nemlig over Frem (7-1) og Rødovre (4-0). 
Det bliver en kamp mod Brønshøj om vintergul-
det. 

Supermasters (55 år), holdleder Ole Petersen, har 
kun spillet en enkelt kamp (1-1 mod Rødovre). 
Klubbens stolthed mangler endnu seks kampe, og 
det ligner en kamp om 1. pladsen mod de sæd-
vanlige rivaler fra B1903.
 
Grand Old Masters (60 år), holdledere Kaj Boll 
(B93) og Gert Jensen (B1903), har allerede spillet 
fem kampe (ud af 12), og det har givet tilfredsstil-
lende 10 point. Men KB og AB Tårnby er favoritter 
til at æde guldet.   

Super Grand Old Masters (65 år), holdledere Kaj 
Boll (B93) og Gert Jensen (B1903), uha for de gamle 
drenge. Der er afviklet fire kampe (ud af 10), og 
der har kun sneget sig et enkelt point ind på kon-
toen. Målscoren vil holdlederne ikke frigive. Det 
oplyses fra lejren, at holdet har været ramt af ska-
der, og så har dynamoen Erling Thrane været på 
forlænget weekend i Thailand. 

Palle Banks Jørgensen

GAMMELMANDSRÆKKERNE

 Peer O. Appel
 registreret revisor

 statsautoriseret revisorfirma
 stationspladsen 3, 1. og 2. sal
 3000 Helsingør
 Tlf. 4921 8700
 Tlf. 4921 8750
 pa@kallermann.dk
 www.kallermann.dk
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BESTyRELSEN FOR B.93 
KONTRAKTFODBOLD 
APS 
Formand: 
Jørgen Wenshøj
mobil:21 68 60 90

Hans Drachmann
Mobil:35 42 52 54
dra@b93.dk

Henrik Lindholm
39629365
lindholm_h@mail.tele.dk

Niels Wegener
Mobil:26 80 99 55
nsw@b93.dk

Christian Bangsgaard Pedersen
Mobil:29 28 83 36
cbp@b93.dk

Jørgen Ritnagel
Mobil:22 73 08 85

Jon Bremerskov
Mobil:29 70 29 70
jonbremerskov@mac.com
 

FODBOLDBESTyRELSEN

Formand
Hans Drachmann
dra@b93.dk
Økonomi, kommunikation, B.93 Kontraktfodbold 
APS, Sport 2100
Telefon: 35 42 52 54

 næstformand, ungdomsformand 
Nicolai Bo Hjeds
hjeds@b93.dk
Ungdom generelt, talentskolen, eliteidrætsaka-
demiet
Telefon: 24 27 87 93
J
onas Koch Erichsen
jonaslyd@hotmail.com
Børnefodbold, projekter
Telefon: 27 30 04 08  

Anders Levinsen
anders@ccpa.dk
Pigeprojekt
Mobil 27 11 15 19

Tommy Møller
tommy@b93.dk
Disciplinærudvalg (fmd.) medlemskontrol, stadi-
ongruppen    
Mobil: 20 24 61 12

Medi Nezeri
medi.17@hotmail.com
Partnerskabsarbejde, medlemskontrol
Mobil 51 26 79 51

Alex Rasmussen
alex.rasmussen@logica.com
Seniorfodbold, projekter, fundraising
Telefon: 25 18 86 91
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Er du sikkert forsikret?
Spar dig for ærgrelser, før skaden sker,  
og lad os gi’ dig et forsikringstjek.  
Vi rådgiver dig, så du får netop de  
forsikringer, der dækker dine behov.

Kontakt os og få et godt tilbud. 

Ring 39 10 11 50 eller tjek gf-k.dk



I  SPARBAN K StøtteR vI  
SPoRteNS BAgmæN d
Vi ved, hvor vigtigt det er, at børn og unge har et fristed, hvor de kan røre sig og knytte  
venskaber.  Derfor støtter SPARBANK foreninger og klubber, som skaber gode rammer,  
hvor børn og unge kan udfolde og udvikle sig. Og hvem ved, måske er der også nogle af 
fremtidens store stjerner i blandt?

I SPARBANK lægger vi vægt på personlig og individuel rådgivning. Derfor er vi også sikre  
på at kunne tilbyde dig og din familie en attraktiv pakke. 

Hvis du vil høre nærmere om, hvad du kan opnå sammen med SPARBANK, så kom ind i  
filialen eller klik ind på sparbank.dk.

sparbank a/s
ÅbenrÅ 18 - 1004 københavn k
T 9616 2240 - F 3391 6068
www.sparbank.dk
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