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En spøgelseshistorie
Der går et spøgelse rundt på Østerbro Stadion.
Mange medlemmer har set det cirkle rundt på
atletikbanerne og frygtet, at spøgelset vil genere
det, der foregår, når vort mandskab optræder på
stadion.
Nogle spøgelser kan være ondskabsfulde og
bringe alverdens ulykker med sig, andre kan blot
være et varsel om, at man skal stå sammen for at
skræmme det væk.
Frygten for spøgelset kan tit være nok til at
underpræstere. Man mister troen på, at man kan
løse den opgave, man er sat til, og tit kan blot
snakken og hvisken i krogene være nok til at spøgelset får overtaget.
Skal dette spøgelse jages på flugt, så kræver
det, at vi alle er med til at give vore spillere al den
opbakning, de har brug for og indgyde dem tro
på, at de vil være i stand til at løse den opgave,
der nu venter dem.

Vor klubs historie har mange beviser på, at
spøgelser kan fordrives.
Velkommen til en spændende forårssæson på
Østerbro Stadion.
/Redaktøren

Torben Klarskov
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Ét point fra nedrykningsstregen:

Nu skal slaget vendes…
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ningsrum på første sal. Problemet med lokalerne
på anden sal var, at der var to omklædningsrum,
hvilket var medvirkende til klikkedannelse. Omklædningsrummet på første sal kan forhåbentlig
befordre bedre kammeratskab og større holdånd.
Det er alles håb at ovenstående initiativer
vil styrke kollektivet og få truppen til at rykke
tættere sammen. Forhåbentlig vil det medføre
et bedre fodfæste og mere stabilitet, og i sidste
ende vende skuden og rykke B.93 langt væk fra
nedrykningsstregen. 2012 må ikke blive året,
hvor B.93 mister sin divisionsstatus for første
gang i klubbens historie!
/Christian Winther

en verden
af muligheder
Er du vild med naturvidenskab? Eller drømmer du
om at arbejde med træ, metal, mursten, brosten,
foto, film, tv, teater, bolig, farver, grafik, sikkerhed,
service, teknik eller tænder? Så har vi et tilbud
til dig.
LÆS MERE på kts.dk
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Efteråret 2011 var lidt af en resultatmæssig fuser.
B.93 ligger efter 15 kampe kun eet sølle point fra
degradering til Danmarksserien. Alle har været
enige om, at der måtte forandringer til inden foråret sparkes i gang 1. april.
Den sportslige ledelse har derfor taget en række
initiativer til at vende skuden. Først og fremmest
er divisionstruppen reduceret fra 30 til 20 mand.
Ambitionen er at højne kvaliteten til træning og
gøre truppen til en langt mere sammentømret enhed. Henrik Engel, direktør i B.93 Kontraktfodbold
Aps, udtaler: „Vi har fået tyndet ud i truppen. Det
betyder, at der nu bliver lagt mere ansvar på de
tilbageværende spillere og forhåbentligt vil det
betyde, at vi styrker sammenholdet“.
Derudover er den unge trup blevet forstærket
af et par rutinerede kræfter, Thomas Høegh og Jakob Thomsen. Også Marco Holst og Jonas Lorentzen er hentet til truppen. Henrik Engel udtaler:
„De rutinerede spillere skal gerne svejse holdet
lidt bedre sammen, og være dem der går forrest,
når der er behov for at tage ansvar“.
På trænersiden er der også sket forandringer.
Legendariske Erling Bøje fungerer nu som manager og assisterende træner. Udover at fortsætte
sit arbejde med sammensætningen af truppen,
bidrager han nu med sin store trænererfaring i det
daglige arbejde med spillerne. Ifølge direktøren
er det meget positivt, at Erling Bøje kommer mere
ind over og kan støtte op om Thomas Petersen,
da han nok har stået lidt for alene med tingene
i efteråret.
Trænerteamet har ingen planer om at ændre
på spillestilen med 4-3-3 systemet. I træningskampen mod Avarta eksperimenterede man dog
med en 4-4-2-opstilling, men kun for en kort bemærkning.
Et andet tiltag har været at udskifte 1. seniors
hidtidige lokaler på anden sal med et omklæd-

Nyt fra fodboldbestyrelsen
Nu varer det ikke længe, før græsset er grønt,
og vi er klar til en ny sæson. Sæson nummer 120
i B.93.
Og lad os gå lige til sagen. Der er en række
opgaver, vi skal løse i fællesskab, og en række
mål, vi gerne skulle nå i 2012:
Vi skal have klubbens flagskib, 1. senior, tilbage
på sporet med kurs mod 1. division. Vi vil ikke
længere ligge og rode i bunden af 2. division. Til
alle klubbens medlemmer: Kom og hjælp til. Bak
holdet op. Mød op på stadion og giv en hånd
med. Der er brug for alle, der vil. Og til spillerne:
Husk, at det forpligter at være udtaget til 1. holdet
i B.93. Der er ingen fribilletter.
På den sportslige front skal vi fortsætte det
hårde arbejde i både senior- og ungdomsafdelingen. Vi er medlemsmæssigt den næststørste
klub efter KB i DBU Københavns område. Vi er,
når det gælder børnefodbolden, blandt de aller-

bedste i Danmark. Ambitionen er, at vi skal have
alle andre hold med i top også. I B.93 har vi altid
været gode til at spille teknisk fodbold. 2012 skal
være året, hvor det kommer til at stå klart for alle,
at det ikke er nok at have spillet godt hver især.
Holdet skal også vinde kampene. Skabelsen af
vindermentalitet i B.93 er en hovedopgave.
På pige- og kvindesiden sagde den ekstraordinære generalforsamling den 14. februar ja til en
aftale om at sammenlægge alle pige- og kvindehold med HIK og Skjold fra den 1. juli. En aftale,
der har været arbejdet med siden juni sidste år.
Det er nu og i de kommende år, der spidses til
på kvinde- og pigesiden, og om nogle år kan 3Fligaen meget vel være en lukket klub for dem, der
nåede med i tide og får solide tilskud fra DBU og
Divisionsforeningen. B.93, HIK og Skjold har sat
som mål, at vi skal være med her. Det er en stor
chance, vi har, men der skal både hårdt arbejde
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og held til, for at det hele lykkes. Med aftalen,
der skal godkendes af DBU, har vi et godt afsæt.
Og så har det i øvrigt været en fornøjelse at tage
mod de mange friske piger og kvinder i klubben.
Vi har i de senere år arbejdet målrettet og med
en vis succes på at få forbedret baner og anlæg.
Det fortsætter vi i 2012. Men næsten 1.500 medlemmer er pladsen ved at blive trang på banerne.
Vi kan dårligt være der, og vi kan endnu dårligere
tage flere aktive ind, som vi gerne vil. Om vinteren
har vi en kunstgræsbane til 1.500 aktive fodboldmedlemmer. Det må være Danmarks bedst og
hårdest udnyttede. Efter i flere år at have afsat
penge til kunstgræsbaner i København – tak for
det skal jeg hilse og sige fra alle byens klubber
– valgte politikerne på Københavns Rådhus sidste
år at stoppe den udvikling. Vi håber og opfordrer
til, at de finder tilbage til den gode stil. Og vi kan
hurtigt pege på, at gasværksgrunden vil være
byens bedste sted til en ny kunstgræsbane.
Vi fik desværre afslag på vores ansøgning til
Københavns Kommunes klubhuspulje om tilskud
til en ny pavillon til styrketræning. Men vi forsøger igen i år. På et tidspunkt vil det lykkes for os
og dermed skabe mulighed for nye spændende
aktiviteter i klubhuset.
Vi skal i 2012 også arbejde med at forbedre
tilbuddene til børn og unge i klubben. Tilbud,
der ligger ud over selve fodbolden. Det er nødvendigt, for det gør de fire superligaklubber, der
ligger omkring hovedstadsområdet, og de vil i de
kommende år uden blusel og uden hæmninger

- Støtter ungdommen i
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forsøge at lokke vores unge talenter over til sig.
Det skal de ikke have held til. B.93 skal være så
godt et tilbud, at det er uinteressant for spillerne
at gå andre steder hen. Mere om det senere.
Og så skal den kommende sæson også være
den, hvor vi alle sammen erkender, at vi kun kan
løfte klubben, hvis alle gør deres pligt, før de
kræver deres ret. Det betyder: 2012 skal være
året, hvor alle, der er aktive på banerne, er meldt
ind og betaler deres kontingent. Trænerne har
ansvaret, og må ikke bruge spillere, der ikke er
meldt ind og betaler.
2012 skal også være året, hvor vi alle passer
bedre på klubbens anlæg, hvor hærværk er noget, man læser om i avisen, og hvor alle hjælper
vores nye inspektør Søren Hattens Rasmussen
med at få anlægget og klubhuset til at skinne.
Hvis alle lever op til de enkle regler, vil vi i løbet af et par år have råd til at købe vores egen
kunstgræsbane, og vi vil stå endnu stærkere i
arbejdet med at skabe fremgang og gode sportslige resultater.
God sæson til alle
Hans Drachmann
Fodboldformand

B.93 fodbold -

3. Du arbejder ikke bare for klubben på Svanemøllen, men forstår at skabe fokus om andre
udviklingsmuligheder som fx Nordhavn, hvor
du har fået samlet en række andre idrætsklubber i et idrætssamarbejde, og sideløbende har
du været en vigtig samarbejdspartner i DBU
Københavns formandsklub.

B.93`ere i fokus
Hans Drachmann blev årets leder og Bettina Falk
nyvalgt til DBU Københavns bestyrelse.
DBU København afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde mandag den 30. januar i Bevægelseshuset i Valby. To B.93`ere kom i fokus denne
aften. Hans Drachmann blev valgt til årets leder,
en pris der er indstiftet i 1966, men som han er
den første B.93`er der modtager.
DBU Københavns formand Henrik Ravnild begrundede udnævnelsen således:
1. Du er valgt grundet dit store engagement i
B.93 og i lokalområdet i særdeleshed. Du er
51 år gammel, barnefødt på Østerbro, hvor du
fortsat bor, har spillet i B.93 siden du var dreng,
og kan nu opleves i Politikens spalter, hvor du
er journalist.
2. Du trådte til i klubben i 2003, da B.93 var i
tovene efter et mislykket ophold i Superligaen
og har været medvirkende til, at klubben i dag
fremstår som en moderne klub med fine samarbejdsrelationer til kommune, andre klubber,
Team Copenhagen og DBU København. Du er
også en væsentlig brik i, at B.93 fortsat kan
eksistere som en tostrenget klub med såvel
fodbold som tennis.

4. Jeg har oplevet dig som flittig, iderig, tålmodig, målrettet, handlingsorienteret og som en
stærk kommunikator i såvel tale som på skrift.
Du har stor passion for din fodboldklub, men
magter samtidig at se nødvendigheden i gode
og tætte samarbejdsrelationer både lokalt og
regionalt.
5. Jeg er stolt af at kunne udnævne dig som årets
idrætsleder 2011.

Senere på aftenen blev Bettina Falk valgt ind i
DBU Københavns bestyrelse. Til B.93 fodbold
udtaler Bettina, at hun håber, at hun kan være
med til at præge udviklingen inden for breddefodbolden i København. Hun ønsker at være
med til at nytænke eksisterende tilbud til især
de københavnske unge. Gøre tilbuddene så attraktive at endnu flere unge får lyst og mod på
at spille fodbold i foreningsregi, men også justere
tilbuddene til de i forvejen foreningsaktive unge,
så færre dropper ud. Herunder vil hun arbejde
for at styrke og skabe mere synlighed om den
merværdi fodbolddeltagelsen har for spillernes
trivsel uden for banen.
Så brænder hun naturligvis også for at styrke
forholdene for pige- og kvindefodbolden i København såvel som på landsplan.
B.93 fodbold ønsker begge lykke og held med
deres fortsatte arbejd for fodbolden.
/TK
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Kaj Hansen (1917/87)
202 kampe/114 mål (1934/46), 27 A-landskampe/12 mål
Kulturudvalget har fået doneret Kaj Hansens
scrapbog, som dækker perioden 1934/47. Bogen,
der er en guldgruppe, er doneret af sønnen Jan
Hansen, der er bosat i Odense. Mellemmand på
transaktionen er Kajs meget lillebror, Jørgen Arthur Hansen (årgang 1939), der for mange, rigtig
mange, år siden, var en talentfuld brillebærende
højre wing på klubbens ungdomshold.
Da Jørgen Arthur var indehaver af Restaurant
Snaren, som pudsigt nok lå i Snaresgade i den indre by, sammen med fru Ann ikke at forglemme,
var ægteparret en flittig annoncør i Fodboldbladet. Undertegnede mødte ved et tilfælde Jørgen
Arthur på Hviids Vinstue for tre år siden, hvor vi
begge havde taget ophold i rygesalonen. Derved kan det modbevises, at rygning er roden til
alt ondt.
Kaj Hansen, der pga. af sin beskedne størrelse
altid blev kaldt ’Lille Kaj’, var en brillant spiller, han
kunne drible som ingen anden. Som man kan se
på den karikaturtegning, der hænger i klublokalet, kunne han gøre modstanderne godt rundtossede. Han var med til at vinde DM med B.93 hele
fem gange (1934, 35, 39, 42 og 46).
Da Kaj Hansen, sammen med Arne Sørensen,
forlod B.93 (efteråret 1946) efter den såkaldte ’Salamander sag’, var det slut med DM-titler til klubben. Kaj og Arne havde indgået en pengeaftale
med Skovshoved, hvorefter DBU erklærede dem
begge professionelle. De fortsatte deres karrieres
efterår i Frankrig.
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Da de vendte hjem efter nogle år, blev de
begge nogle af de mest anerkendte trænere i
Danmark. Kaj blev træner for Randers Freja, Vejle,
OB og B.1909. Arne (1917/77) blev træner for Esbjerg, KB og Hvidovre (som alle vandt DM). Han
var landstræner, da Danmark vandt OL-sølv i Rom
i 1960.
Da Danmark i 1940 i en udsolgt Idrætsparken
(40.600 tilskuere) spillede 3-3 mod arvefjenden
Sverige, scorede Kaj alle tre danske mål, da han
ændrede stillingen fra 0-1 til 3-1.
I scrapbogen er en masse spændende pressefotos, som kommer til at ligge på hjemmesiden
(historieafsnittene). En artikel i 1938 fra Idrætsbladet, der levede i perioden 1916/56, viser resultatet
af årets læserafstemning om ’årets idrætsmænd’.
Øverst finder vi Kaj Hansen (6153 stemmer)
efterfulgt af svømmeren Ragnhild Hveger (5014
stemmer) og tennisspilleren Anker Jacobsen fra
KB (3676 stemmer). Længere nede finder vi fodboldspilleren Oscar Jørgensen fra KB (2179 stemmer), svømmeren, lille henrivende Inge Sørensen
og løberen Holger Hansen.
Kulturudvalget takker Hansen-dynastiet for
den fremragende aflevering.
Kort før deadline fik Kulturudvalget endnu en
fornem gave. Leif Rønnow med 246 kampe/3 mål
(1951/63) afleverede sine fem scrapbøger og alle
sine pokaler til klubben. Gaven omtales nærmere
i næste Fodboldblad.
/Palle „Banks“ Jørgensen
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Herrmann & Fischer A/S, Fjeldhammervej 9, 2610 Rødovre, Telefon 44 84 36 66, www.hogf.dk

Kan du huske ?
Marts - juni:

100 år siden
1912: De baneejende
klubber og KBU havde
nu lagt stridsøksen fra
sig og KBU-turneringen
blev genoptaget med
start marts 1912. B.93
opnåede en andenplads
i en turnering, der kun omfattede en halvsæson.
Sejre over Velo (2-1), Frem 2-1, AB (7-1) og B.1903
(6-0) Et enkelt afgørende nederlag til KB (1-3)
Topscorer Axel Thufason med ni scoringer ud
af klubbens i alt 15 mål. Thufason opnåede i alt
2 landskampe. Sammen med Anton Olsen, Harald
Hansen og Emil Jørgensen repræsenterede de
klubben på fornemste vis ved at erobre sølvmedaljer ved de olympiske lege i Stockholm, hvor
holdet i finalen blev besejret af England med 4-2.
Anton Olsen scorede over halvdelen af de danske
mål (7) ved den lejlighed, og den engelske sportspresse var ovenud begejstret og forlangte, at de
engelske klubber skulle hente Anton til landet.
Det blev imidlertid Nils Middelboe forundt at få
en karriere i det engelske, hvor han med stor succes optrådte for Chelsea dog som amatør.

75 år siden
1937: Første Danmarksmesterskab med dobbeltkampe
endte med en bronzemedalje til klubben. Holdet i den
sidste kamp mod Helsingør
(5-2) var Svend Jensen, Poul
L. Hansen, Børge Holmfred,
Leo Nielsen, Henry Nielsen,
Erik Sørensen, Kaj Hansen,
Kaj Uldaler, Carl-Helge Lar-
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sen, Poul O. Hansen og Poul Thomasen. Holdet
havde igennem sæsonen tilknyttet Poul „Pølse”
Jensen som træner. Et trist nederlag på 0-4 til
Frem i næstsidste runde kostede klubben sølvmedaljerne. Svend Jensen – lange Svend – havde
den tvivlsomme ære at vogte buret for Danmark
i landsholdets største nederlag gennem tiderne
– „Katastrofen i Breslau” et nederlag til Tyskland
i den nuværende polske by Wroclaw på 0-8
– se forsidebilledet. Kaj Uldaler, Paul L. Hansen
og Henry Nielsen var de andre 93`ere, der var
med til at skrive historie ved den lejlighed. Syv
spillere fik efter kampen silkesnoren efter det
famøse nederlag. Kaj Uldaler og Svend Jensen
opnåede genvalg, så det var tilsyneladende ikke
på målmandsposten, at det gik galt. Klubbens
første formand Gottfred Klint afgik ved døden
den 7. juni 1937. Han er den eneste der har været
formand i to omgange (1893/02 og 1923/29).

50 år siden
1962: B.93 lå efter forårssæsonen på en skuffende
ottende plads. Klubben kom
rigtig skidt ud af starthullerne med kun et point efter
de første fire kampe (0-0 med
Frem Sakskøbing). Arvid Christensen brød forbandelsen
og blev matchvinder med
sin scoring mod AIA i femte
runde. Men først i forårets to
sidste kampe kom der igen
sejre ind på point tavlen ( 3-1
over Odense KFUM og 2-1 over Frem) Holdet kom
derved væk fra sidste pladsen i rækken. Bernhard
Deneke og Finn Pedersen stod for B.93 scoringer i de to vigtige kampe. Træner Halvor Larsen
kastede håndklædet, som Poul Zølck så tog om
halsen fra efterårets start. Jørgen Jacobsen, Leif
Rønnow og Arvid Christensen var med på KBU
holdet, der pulveriserede de jyske favoritter med
hele 6-0. Poul Petersen (Europa Poul) var blevet

ny landstræner efter Arne Sørensen. Landskampåret indledtes med et nederlag på 1-4 mod DDR
og to sejre på 6-1 over henholdsvis Norge og
Malta. Sidste nævnte var et opgør i Nations Cup
(senere EM) og returkampen så ud til at være en
simpel walk-over.
Det stod i bladet: Det var småt med annonceindtægter i klubbens medlemsblad, og det blev
besluttet kun at udkomme fire gange årligt. Tennishallens 50 års fødselsdag blev blandt andet
fejret med en herredouble opvisningskamp mellem klubbens æresmedlem Harald Waagepetersen og Victor Hansen der dystede mod KB`erne
Nils Middelboe og Svend Olsen – De fire herrer
var tilsammen over 300 år gamle.

25 år siden
1987: Førsteholdet
og træner Allan Steen
lagde ud med at spille
uafgjort mod Svendborg hjemme på
Østerbro Stadion (11). Det blev i foråret til
sejre i fem opgør (Slagelse 1-0, Greve 2-0,
Køge 4-2, Esbjerg 4-2,
og Viborg 3-2) sejren
over Greve var dog en
skrivebordssejr, idet holdet i efteråret 1987 fik frataget alle sine point på grund af rod med kontrakterne. Tom Jensen, Jean Jensen, Rene Johansson, Thomas Olsen og Jesper Christiansen var
nye i truppen. Henrik Nielsen og Claus Munkedal
var frontangribere i foråret. Henrik Nielsen blev i
sommeren solgt til AEK Athen og Claus Munkedal
valgte at satse ensidigt på håndbolden. Holdet
lå efter forårssæsonen på en skuffende niende
plads. Landsholdet havde en gylden periode i
foråret 1987. Sejre over Grækenland og Rumænien for vores OL hold og en flot målscore på
13-0 i de to opgør. Træner for holdet var et fynsk

bøgetræ fra Over Holluf, Richard Møller Nielsen
og mange af hans spillere skulle senere i 1992
opnå en endnu større triumf. OL holdets skæbne
afsløres i næste nummer.
Det stod i bladet: Jens Kampmann var trådt
tilbage som formand og han blev på klubbens
årlige generalforsamling afløst af Jon Bremerskov. Tegneseriehelten Quark blev sideordnet
sponsor sammen med No Name – Regningen
for dette sponsorat er dog endnu ikke afregnet
med klubben.

10 år siden
2002: Det blev en nervepirrende sæsonafslutning. Efter tre sejre i træk over Horsens (3-1) Hvidovre (2-1) og Skive (2-0) i april måned gik det helt
skævt i maj måned, hvor holdet kun fik point
mod B.1913. Holdet fortsatte uden at sejre indtil
næstsidste runde, hvor Niels Madsen med sin
enlige scoring på straffespark tændte håbet om
at undgå nedrykning med sejren over allerede
oprykkede Farum Boldklub. I sæsonens sidste
opgør kunne både Brønshøj og B.93 i deres indbyrdes opgør nøjes med uafgjort for at forblive
i rækken på bekostning af Kolding FC. I en TV
- transmitteret kamp kunne man så ved selvsyn
konstatere, at resultatet blev det eftertragtede.
De sidste femten minutter kunne dommeren såmænd godt have fløjtet opgøret af, da ingen af
de to mandskaber vovede sig over midterlinjen.
Klubben havde fortsat ikke noget medlemsblad,
men noget var i gæring. Ved VM i Syd Korea vinder Danmark sensationelt sin pulje med en 2-0
sejr over de franske verdensmestre (Rommedahl
og Tomasson). I kvartfinalen blive England stopklods for videre deltagelse (0-3)
/TK

Kilde: Palle „Banks“ Jørgensen: B.93`s fodboldhistorie
og Landsholdet i medgang og modgang.
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Wall of Fame
Kulturudvalget har udpeget yderligere fem spillere til, at komme i Wall of Fame,
hvis teknikken har virket pryder væggen allerede de fem nye

Find Juhl Jensen (1952)
Med 251 kampe/24
mål (1971/83) ligger
Find Juhl som nummer syv på listen over
flest kampe på 1. holdet. Derudover opnåede han 96 kampe på
2. holdet. Find Juhl,
kaldet ’Fjulle’, var en
stor og fysisk stærk
spiller, god teknik,
suveræn i hovedspillet. Som den eneste
sammenlignede han sig selv med den tyske stjernespiller Günther Netzer. Find Juhl blev rykket i
front i nødstilfælde, for det meste med succes.
Det blev til fire kampe på U19-landsholdet. Find
Juhl var med til at vinde pokalfinalen i 1982.

Leif Rønnow (1932)
Leif var en af de bedste
forsvarsspiller klubben
har haft. Han er utvivlsomt den spiller, der
har reddet flest gange
på stregen (se billedet
i restaurationen). Det
blev til 246 kampe/3
mål i perioden 1951/63.
Leif fik kampe på
Ungdomslandsholdet,
Stævnets hold og KBUholdet, hvor han var
med, da København i
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Aalborg sensationelt slog det stjernespækkede
hold fra Jylland med 6-0. Leif var med i kampen
mod Juventus (1-2) i Idrætsparken i 1953.

Flemming Nielsen (1934)
Flemming var en temperamentsfuld
fløjhalf, der allerede som
ungdomsspiller gjorde
opmærksom på sit
talent. Han kom da
også på ynglinge- og
ungdomslandsholdet.
Det blev til 26 A-landskampe/4 mål, heraf de
10 for B.93, resten for
AB. Efter skiftet til akademikerne og efter OL
i Rom (1960) blev Flemming professionel i Atlanta
og FC Morton. Han vendte tilbage til sin barndomsklub (B.93) i 1967 efter fem år i udlandet. I
alt spillede han 113 kampe/22 mål for B.93. Flemming var kendt og berygtet for sine langskud,
der brækkede mere en nyudsprungen student.

Arvid Christensen (1939)
Arvid var en frygtet
frontangriber i 60’erne.
Han scorede 85 mål i
203 kampe (1960/70).
Den pågående forward
skød på alt der rørte
sig, og han var en kilde
til evig uro for mod-

standerne. Efter en kamp i Vanløse Idrætspark
mod B1901 døbte B.T. ham til ’cyklonen’. Arvid var
eminent til indendørsfodbold, hvor han scorede
et utal af mål, først for B.93, senere for Standard
Electrics, Birk Sko og De gamles By. Arvid blev
ramt af en hjerneblødning i 1990. Han begrænsede skaderne med sin ukuelige vilje.

Jan Høiland (1952)
Jan Høiland var midtbanedynamoen på det
talentfulde ’72-hold’.
Han var teknisk stærk,
og så skød han, som en
hest sparker. På grund
af sin enestående fysik
blev Høiland rykket
op som senior et år før
tiden. Høiland spillede
192 kampe/56 mål i
perioden 1970/74 og
1979/81. Ind i mellem

var Nielsen, som han blev kaldt, professionel i
tyske 1860 München. Høiland opnåede fem Alandskampe; den første for B.93 i 1974.
/Palle „Banks“ Jørgensen

Foråret, der ikke må forsømmes
Den delvis fusion, der nu er endelig på plads mellem kvindefodboldspillere i
B.93, HIK og Skjold har store opgaver foran sig
Forude ligger en meget spændende sæson, hvor
holdet i den næstbedste række, skal forsøge at
sikre sig en plads i 3 F Ligaen. Før sæsonstart er
holdet placeret på en anden plads i 1. division
syv point efter førerholdet, B.1913, men to hold
rykker op.
Vi startede allerede træningen op den 9. januar og der arbejdes for fuld skrue fortæller cheftræner Brian Levi Clemmensen. Vi har en solid
trup på 20 spillere, der her i vinterpausen er blevet forstærket på fire pladser. To unge er hentet
op fra egne rækker. Andrea Skjold og Wilhelmina
Hauch-Fausbøll fra HIK. Norske Kine Solbjerg, der
kan spille forsvar og kant er kommet hertil via
Skovlunden og fra AaB`s divisionshold har vi fået
Simone Kristensen ligeledes midtbane og kant.
Holdet indledte træningskampene med en
storsejr på 8-0 over FC Egedal. Senere er der
træningskamp i Malmø mod LB 70, der også kommer en tur over broen. De øvrige modstandere i
træningskampene er Tåstrup, OB fra 3 F Ligaen
og Frederiksværk fra 1. Division. Den 30. marts
drager holdet på træningslejr til Antalya i Tyrkiet.
Turneringen indledes 2. påskedag, hvor holdet
lægger ud med en topkamp mod topholdet
B.1913 – kampen spilles kl. 13.00 på Kunstgræsbanen på Fælleden.

Men sæsonens højdepunkt finder sted onsdag
den 25. april kl. 19.00 på Kunstgræsbanen hvor
holdet i pokalturneringens semifinale skal op
mod Viborg fra 3 F ligaen. Første opgør er afviklet
ugen forinden i Viborg, så afgørelsen skal findes
på B.93 anlæg. Der er gratis entre til opgøret, så
der er ingen undskyldning for ikke at møde op
og støtte pigerne.
Vi føler os enormt privilegerede så hurtigt at
få etableret os, efter at samarbejdet mellem de
tre klubber faldt på plads, fortæller Brian Levi
Clemmensen videre. Selv om fusionen først bliver
en realitet, når denne sæson er overstået. Men vi
har gode muligheder for avancement til landets
bedste kvindelige fodboldrække. Vi går ydmygt
til opgaven – vi ved at der skal arbejdes stenhårdt
for at resultaterne kommer i hus.
Brian Levi Clemmensen har fortsat Rene Andersen som assistent og Seref Aras som sportschef. Trænerstaben er udvidet med Nadja HauchFausbøll, der har B2-træner licens.
B.93 fodbold håber, at rigtig mange vil møde
op og støtte holdet ikke bare i pokalsemifinalen,
men også i de afgørende kampe om oprykningen
til 3-F ligaen
/TK

Pokalsemifinale
B.93/HIK/Skjold – Viborg FF
Onsdag den 25. april Kl. 19.00 på B.93`s anlæg
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Lørdags Brunch
Fra kl. 10.00-13.00 den 1. Lørdag
hver måned
Kokkens Gourmets platte med
hjemmebagt brød, kun ved forud
bestilling

98,00

88,00

Holdspisninger
Til og med u14, ring på 24 44 79 19
eller skriv på kok@kokkensgourmet.dk

50,00

Fra U15, ring på 24 44 79 19
eller skriv på kok@kokkensgourmet.dk

65,00
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B.93 er godt repræsenteret i DR’s store tv-arkiv:

Jagten på fortiden
Et arbejdende udvalg (Palle /Palle „Banks“, Torben Klarskov og Christian Winther) har været en
tur i Danmarks Radios arkiver for at spore interessant B.93 tv-materiale. Der var i den grad noget
at komme efter. Efter fire timers søgning i gamle
kartotekskort, indscannede kort og fire elektroniske databaser stod det klart, at der ligger en
skattekiste af B.93-guld og samler støv i arkivet.
De ældste klip tæller velgørenhedskampen B.93
– KB fra 1915 og pokalfinalen fra 1935, B.93 – HIK.
Blandt de øvrige 116 klip kan nævnes Real Madrid
– B.93 fra 1951, jubilæumskampen B.93 – Juventus
fra 1953, pokalfinalen B.93 – B.1903 fra 1982 samt
det efterfølgende europa cup-opgør B.93 – Dynamo Dredsen, hvor B.93 hentede en flot 2-1 sejr.
En række divisionskampe er ligeledes repræsenteret, bl.a. 6-2 sejren over Randers Freja i 1963,
4-2 sejren over B1901 i 1964 (hvor Stive Svend
blev tredobbelt målscorer). Også Ole Petersens
debut-kamp mod Aabenrå i 1973 er repræsenteret (B.93 vandt 5-1). Fra nyere tid finder vi blandt
andet B.93s superliga-debut mod Brøndby fra
1998. En kamp der blev overværet af 5.660 tilskuere på Østerbro Stadion.
I alt 116 interessante B.93 tv-indslag er bestemt ikke gratis at skaffe klubben til evigt eje.

Ikke mindst fordi langt de fleste indslag ikke er
digitaliseret, men opbevares på 16 mm film, betamax, vhs T-8 bånd osv. Det arbejdende udvalg
satte sig sammen og udarbejdede en prioriteringsliste som indeholdt de 56 mest interessante
og spektakulære indslag. Danmarks Radio sendte
efterfølgende et tilbud på de 56 indslag. Det lød
på 27.000 kr + moms. Det kan umiddelbart lyde af
mange penge, men er faktisk et ganske generøst
tilbud. Danmarks Radio tager som udgangspunkt
1.500 kroner pr. indslag.
Det arbejdende udvalg er nu gået i tænkeboks i forhold til at fremskaffe den økonomi,
der skal til for at erhverve tv-guldet til klubben.
I skrivende stund er der sendt en ansøgning til
Tuborg-fonden. En anden måde at fremskaffe finansiering kunne være at inddrage interesserede
medlemmer.
Ideen med at erhverve de unikke tv-indslag
opstod i forbindelse med det store igangværende historiske projekt. Et projekt, der er under
konstant udvikling, og som til dato har medført
bunkevis af billeder og arkivmateriale til klubben.
Projektet styres med hård, men kyndig hånd, af
Palle „Banks“ fra førerbunkeren i Smørum.
/Christian Winther

Oversigter over klip med B.93 fra DR-arkivet
ÅR
Dato
Begivenhed
1915
12.12.
B.93-KB (velgørenhed) og andre kampe
1935 10.11.
B.93-HIK 1-2 (pokalfinale)
1950
året
Helte med bl.a. Kaj Hansen, Bronée, Lechley
1951 året/nr. 73 Real Madrid-B93 2-2 (resultat passer ikke)
1951 året/nr. 88 AB-B.93 1-0 (pokalfinale)
1953 18.06
B.93-Juventus 1-2 (Jub.kampen)
1963 10.08. B.93-OB 2-0 (to mål af Stive Svend)
1963 11.11.
B.93-Rds. Freja 6-2 (fantastisk kamp)
1964 23.08. B.93-B1901 4-2 (Stive Svend 3, Jørgen Jacobsen 1)
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Min. Sek.
5 14
2 57
5 klip
0 45
0 42
3 25
2 gæt
3 gæt
2 gæt

Prio
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1964 30.08. B.93-Brønshøj 5-2 (Deneke 3, Svend 1, selvmål 1)
1965
jan.
Indendørs KB-Hallen (måske med B.93)
1965 11.04. B.93-Esbjerg 3-1 (Idrætsparken, Fuggers kamp)
1965 19.04. Frem-B.93 3-0 (plakat i restaurationen)
1968 16.05. B.93's 75 års jub. med Mich. Rohde og Anthon Olsen
1971 04.09. B.93-B1903 2-1 (pokalkvartfinale i Vanløse)
1972 29.03. Før pokalsemi mod Fremad A. (Erl. Bøje)
1972 30.03. Fremad A.-B.93 3-1 (semifinale)
1972 21.10.
B.93-Helsingør 1-0 + Erik Denung, interview
1973 19.05. B.93-Aabenraa 5-1 (80 år + debut Ole P.)
1973 15.09. B.93-Fremad A. 4-0 (Østerbro Stadion)
1974 31.08. B.93-AB 5-1 (Kolding/3, Kronholm, Bent A.)
1974 05.10. B.93-Aabenraa 6-0 (Bent A./3, Paulander, Bøje, Kolding)
1974
03.11.
Esbjerg-B.93 0-2 (Jens Kolding/2)
1975 25.04. B.93-Vejle 3-1 (Kolding, Bent A., Ejgil)
1975
01.11.
B.93-KB 1-0 (Find Juhl), Østerbro Stadion
1976 04.09. B.93-Næstved 3-1 (Frank R., Ole J., Leo C.) Idrætsparken
1977 22.10. B.93-OB 2-2 (Ole Jensen, Kenn Hansen), Idrætsparken
1977 15.11.
B.93-Fr.havn 3-0 (Ole Jensen, Finn og Jan Ilsø), redning
1978 01.04. B.93-AGF 3-1, første kamp med betalt fodbold
1978 13.05. Esbjerg-B.93 1-3 (Frank Olsen, Finn Ilsø, selvmål)
1979 13.10.
B.93-Vejle 2-1 (Henrik Thomsen, Højland), Østerbro St.
1980 16.08. B.93-Fremad A. 3-1 (Tonny M./2, Johnny P.), Idrætspk.
1981 04.04. B.93-B1903 1-0 (Keld Kristensen), Østerbro Stadion
1981 24.04. B.93-Vejle 0-3, alle mål af John Sivebæk, Østerbro St.
1982 20.05. B.93-B1903 3-3, Pokalfinalen
1982 30.09. B.93-Dynamo Dresden 2-1 (Kim L., Tonny M.) i IP
1982 14.11.
B.93-AGF 2-2 (Kolding, Keld K.), berømt kamp i IP
1983 17.09.
B.93-Vejle 4-1 (Jens Kolding/3, Keld C./1)
1984 11.11.
B.93-Kolding 1-0 (Steen J.), oprykning
1985 11.08. B.93-Brønshøj 1-1 (Søren P.), interv. med Ole P+Francker
1985 08.09. B1903-B.93 0-0 (fokus på Søren P., rødt kort, groggy)
1986 16.11.
B1909-B.93 1-3, nedrykningsdramaet i Odense
1994 06.12. Sportsnyt B.93 i nye omgivelser, Kramer klipper snoren
1996 16.06. Holstebro-B.93 1-0 (Thomas Høy), undgik nedrykning
1997 29.10. B.93-FCK 0-2 (pokalkamp), Øterbro Stadion
1998 12.02. Træningskamp Brøndby-B.93 6-1 med interv.
1998 25.04. Frem-B.93 1-3 (Høy, Clifford, Kenneth), intv. E. Bøje
1998 16.05. B.93-Køge 3-1 (Daniel, Høy, Ketil Klorius)
1998 26.07. B.93-Brøndby 1-5 (første kamp i Superligaen)
1998 20.09. Lyngby-B.93 2-1 (Thomas Maale)
1999 15.07.
Træningskamp med fokus på Chr. Andersen
2000 06.03. Sponsoraftale med Fujitsu, Chr. A. + Danny Jung
2002 12.03. Intv. med Preben Elkjær
2003 12.11.
Peter Nielsen, pressemøde Loungen
2005 05.06. B.93-HIK 0-5, intv. med Ole Mørk, nedrykning
			

2 gæt
2 gæt
2 gæt
2 gæt
8
3
4
7
3
7
6 15
5 31
2 35
2 38
2 57
1 46
2 23
2 49
1 34
2 43
3 38
3 11
2 26
3
7
2 15
1 33
0 57
2 24
17 56
4 12
2 18
2 14
5
3
3 27
0 25
4 24
1 44
2 33
1 28
1 20
1 27
0 47
8 37
2 48
1 27
1 28
1 24
1
9
1 33
144 1366

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ca 6 timer
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Gittes jubelår
Meget at fejre for klubbens populære sekretær

Gitte Arnsskov

For B.93`s sekretær, Gitte Arnskov bliver 2012 et
særligt begivenhedsrigt år. Den 1. april bliver den
første mærkedag. Den dag har Gitte været ansat
i 25 år på klubbens kontor.
Selv om Gitte havde den klare opfattelse. at
hun aldrig skulle arbejde på et kontor. Det var
da alt for kedeligt, mente hun, så blev det ikke
desto mindre en realitet, da hendes mor, Aase

• Født: 15. september 1962
• Indmeldt i B.93: 1. marts 1981
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●

Ansat i B.93 d. 1. april 1987

●

Har arbejdet som pædagog og tjener

●



Bor sammen på 16. år med Rene Andersen, der har datteren Isabella

Arnskov pludselig befandt sig alene på klubbens
kontor, da hendes medarbejder skulle på barsel.
Gitte blev kaldt til undsætning, og det endte med
en permanent ansættelse, som hun ikke siden
har fortrudt. Kontorverdenen viste sig at være en
ganske anden, end den hun havde forestillet sig.
Gitte har altid villet arbejde med mennesker, og
det ønske fik hun til fulde opfyldt på B.93`s kontor,
hvor der til stadighed er et mylder af mennesker,
der vandrer ind og ud af døren.
Hver dag kan man ikke forberede, der sker hele
tiden noget nyt og uventet, og det er en udfordring, jeg godt kan lide, fortæller hun.
De fleste mennesker hun møder på kontoret
er glade positive mennesker. Det er jo en fritidsorganisation, og folk er glade, når de kommer.
For Gitte var det en stor hjælp, i begyndelsen
at skulle arbejde sammen med sin mor, da hun
gav sig mere tid til at sætte Gitte ind i alle de nye
funktioner. Men B.93 var og er jo for familien et
sandt familieforetagende. Far Kurt var på samme
tid inspektør i klubben og lillebror Lars slappede
af fra murerarbejdet ved at trille fodbold på DS og
Københavnsserieholdet. Farfar, skorstensfejeren
Arno Arnskov var den person, der introducerede
familien for vores fodboldklub.
Gitte har tjent under 5 formænd. Jon Bremerskov, Jørgen Norsker, Axel Bech, Niels Peter Hahnemann og Johnny W. Hansen. Tiden i 90`erne hvor
økonomien var stram, husker Gitte som den sværeste tid.
Allerede dagen efter er der ny festivitas i familien. Gittes samlever gennem 16 år, Rene Andersen, der er assistenttræner for klubbens overbygningshold på spindesiden, B.93-HIK og Skjold
fylder 50 år. Samme alder når Gitte selv senere
på året den 15. september.
B.93 fodbold ønsker tillykke med alle festdagene.
/TK

Spillerportræt:

Thomas Høegh
Fodboldbladet møder Thomas Høegh, som
efter et lille eventyr i Hvidovre og Roskilde, nu
er tilbage på Østerbro. Til en snak om tiden i
B.93, de forskellige klubskift og ambitionerne
der lever i bedste velgående. Med sine 26 år
og 95 kampe i B.93-trøjen er Høegh`en en af
truppens mest erfarne spillere.
Hvornår startede din interesse for fodbold?
Den startede tidligt, men jeg var 10 år da jeg
begyndte at træne i klub. Vi boede i Gladsaxe,
så AB var det naturlige valg. Jeg blev placeret
på andetholdet, men efter en uge kom jeg på
førsteholdet. Jeg var i AB de næste syv år.
Du skifter så AB ud med Silkeborg?
Ja, som 17-årig skiftede jeg til Silkeborg. Jeg blev
optaget på Silkeborg Fodbold College, hvor man
kombinerer uddannelse med sportslige ambitioner. Uddannelsen indeholdt en Højere Handelseksamen (HHX). Ved siden af uddannelsen fik jeg

mulighed for at teste mine fodboldegenskaber
optimalt, fordi træningen foregår på fuldtidsprofessionelt niveau.
Jeg opnåede mange kampe på Silkeborgs andethold (danmarksserien). Efter tre år og endt uddannelse returnerede jeg til AB. Christian Andersen
gav mig dog ikke megen spilletid. Derfor valgte
jeg at skifte fra AB, via Værløse Boldklub, til B.93.
Hvordan var det at komme til B.93?
Jeg kendte ikke meget til klubben, udover at jeg
selvfølgelig vidste hvem Michael Schäfer var. Min
gamle barndomsven, Morten Sørensen (3 kampe
for B.93, red), skiftede samtidig med mig, så det
var en god timing. I det hele taget fik jeg en fin
modtagelse og en god start i min nye klub.
Kan du huske din debut?
Ja, jeg debuterede i hjemmekampen mod
Greve (5. august 2006, red.). En kamp vi vandt
med tenniscifrene 6-1. Hele atmosfæren om-
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Thomas Høegh

tage en placering på den centrale midtbane. Jeg
føler også at det er her jeg kan bidrage med mest.

• Alder: 26 år
• Bopæl: Østerbro
●

Civilt erhverv: Lærervikar og tøjmodel
hos A&F

●

Kampe for B.93: 95

●



Mål for B.93: 6

kring kampen var speciel. Grønsværen var i
fantastisk lækker stand. Der var mange tilskuere, og vi spillede godt. I Greve-kampen var
jeg venstre back, men allerede ugen efter blev
jeg flyttet ud på kanten. Og efter fem-seks
kampe kom jeg ind på den centrale midtbane.
Det var da mange forskellige placeringer?
Ja, men jeg tror at Schäfer eksperimenterede lidt
med os nye spillere, der også talte Mark Strøm,
Kristian Nielsen og Claus Nielsen. For mit eget
vedkommende har jeg jo den force, at jeg skyder
lige godt med begge ben. Vores træningskampe
her i vinteren 2012 lægger op til at jeg skal ind-
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Efter 40 kampe og seks mål i 93-trøjen
drager du til FC. Amager – hvorfor?
Det var sportschef Michael Madsen der henvendte sig til mig. Jeg var på Amager i et år og
var med til at spille klubben op i 1. division. Desværre gik klubben økonomisk konkurs midt i sæsonen og alle spillere var pludselig klubløse. Jeg
fik lov til at holde min fodbold ved lige i B.93, hvor
jeg deltog i træningen. Efter en snak med Erling
og Frank fik jeg kontrakt igen. Så fra 2009 – 2010
spillede jeg 55 kampe for B.93. I træningskampene forud for opstarten scorede jeg 10 mål i fire
kampe. I divisionskampene valgte jeg at overlade
scoringerne til mine holdkammerater (ha ha).
Du var med i de skæbnesvangre
playoff-kampe mod Brabrand og Hobro.
Hvordan husker du dem?
I 2009 var B.93 det klart bedste hold i 2. division, og vi havde fortjent at rykke op i 1. division.
Marginaler gjorde at vi missede den direkte oprykning og måtte ud i playoff mod Brabrand. At
vi tabte 2-3 i Brabrand, efter at være foran 2-0 i
pausen, skyldtes en forkert indstilling, da vi gik
ud til 2. halvleg. Det var som om Champagneproppen allerede var sprunget i pausen, og det
holder slet ikke. Året efter mødte vi så Hobro i
playoff. Her tabte vi sammenlagt 1-5 til et hold
der bare var bedre end os. Ekstra ærgerligt fordi
foråret var én lang optur med 12 sejre på stribe.
Din bedste oplevelse i B.93-trøjen?
Jamen det må være foråret 2010 samlet set, hvor
vi gik fra sejr til sejr og vandrede fra en midterplacering til playoff-kampene. Stemningen i og
omkring truppen var i top.
Du sagde farvel til B.93 og prøvede lykken i
Hvidovre?
Ja, skiftet til Hvidovre handlede om at få spilletid
i 1. division. Jeg fik også en del tid, og selvom vi
rykkede ned, fortryder jeg ikke skiftet. Jeg sy-

nes at det var en fed oplevelse og jeg mødte
mange nye mennesker. Efter nedrykningen fik
jeg en henvendelse fra Roskilde FC, og skiftede
kort tid efter.
Du sås ofte på B.93-lægterne mens du var i
Hvidovre og Roskilde.
Det er godt set! Ja, jeg fulgte interesseret med i
hvordan B.93 og gutterne klarede sig. Så jeg og
sønnike (15 måneder) i barnevognen troppede
op til kampene når muligheden bød sig.
Du blev far som 25-årig. Gav det nye tanker i
forhold til sportslige ambitioner?
Ambitionerne er der bestemt stadig. Avancement med B.93 op i 1. division er en ambition.
Personlige ambitioner involverer spilletid højere
oppe i rækkerne. Men det er klart at 1. divisionsspillere bruger langt mere tid på træning og
transport til fx jyske hjemmebaner. Tid der går fra
familien og fritiden.
Hvordan har du det med at være en af
truppens mest rutinerede spillere?
Det forventes af os rutinerede kræfter, at vi tager
mere ansvar end før. Det har jeg det fint med og er
enig i. Vi er stadig et ungt hold med mange gode
spillere lige omkring 20 år, og det er naturligt at
de i nogle tilfælde læner sig op af rutinen. Det
handler om at have den rigtige attitude, på og
uden for banen. Derfor håber jeg også at det vil
være til inspiration for vores unge spillere når de
eksempelvis ser at jeg og andre møder ind før
træning for at styrketræne. Jeg ser styrketræning
som en vigtig del af det at være fodboldspiller.

Det er ingen hemmelighed at du er stor Real
Madrid fan. Hvorfor lige kongeklubben?
Jamen det har jeg altid været. Er vel blevet smittet
lidt af brødre, men siden Michael Laudrup spillede i klubben har jeg haft stor interesse for Real
Madrid. Og det kører jo ganske godt for Ronaldo
og co. i år.
Hvem er dine forbilleder på fodboldbanen?
Zinedine Zidane og Raul Gonzales. Zidane fordi
han spillede en fantastisk central midtbane, hans
teknik, boldbehandling og overblik. Han løftede
tilmed sine medspilleres niveau. Og så må man jo
sige at han lavede nogle temmelig spektakulære
mål i sin karriere. Raul, dels fordi han er dette
sympatiske og udadvendte menneske, dels fordi
han altid er parat til at arbejde for hele holdet. En
god fodbold-ambassadør og en helt rigtig anfører. Endelig skal Ronaldo også nævnes, da han om
nogen er en fodboldspiller der har hele pakken.
Thomas Høegh pakker sit grej sammen og begiver sig ud til holdkammeraterne på træningsbanen. Kontrakten med B.93 lyder foreløbig på
1½ år, så der bliver masser af muligheder for at se
Høeghen i aktion i den kommende tid.

/Christian Winther

Hvad laver du ved siden af fodbolden?
Jeg er lærervikar på Kildegaards privatskole i Hellerup. Her har jeg arbejdet siden 2006. Først var
jeg i SFO’en, derefter i skolen. Lærergerningen
tiltaler mig, og til sommer søger jeg ind på lærerseminariet. Jeg synes at det er dejligt at arbejde
med børn og unge. Og hverdagen på en skole
er fyldt med spændende udfordringer. Ikke to
dage er ens.
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Fokus på U 19
B.93 har længe været kendt i vide kredse for sit
dygtige talentudviklingsarbejde. B.93 fodbold
har derfor indbudt en af talentfabrikkens medarbejdere, Niels Madsen til en samtale på anlægget for at høre nærmere om, hvad vi kan forvente
os af fremtidens spillere. Niels fungerer i dag ud
over at være chef for Fodboldakademiet også
som cheftræner for klubbens næsthøjest rangerende mandskab, U 19 holdet, der befinder sig
i U 19 divisionen med modstanderne HB Køge,
SønderjyskE, Silkeborg, Viborg, FC Fyn, Thisted,
AB, AC Horsens, Næsby/OKS, Hvidovre, Næstved,
FC Nordvest og FC Roskilde.
Holdet er efter første halvdel af turneringen
placeret på en lidt skuffende niende plads med
17 point for 13 kampe og en målscore på 22-24.
Placeringen er nok ikke særlig imponerende,
fortæller Niels Madsen, men man skal tage i
betragtning af at hovedparten af spillerne er
årgang 1994, og dertil kommer, at vi har været
hårdt plaget af skader. Flere af vore profiler var
i efterårssæsonen bænket med skader, og vi var
ofte tvunget til at hente spillere op fra vores U
17 mandskab. Vi har evalueret efterårssæsonen
og opstillet individuelle mål for hver enkelt spiller, fortæller Niels Madsen videre. Modstanderne
kom i alt for mange tilfælde til for lette scoringer i de defensive standardsituationer. Vi var for
sårbare i omstillingsspillet, som mange af vore
modstandere forstod at udnytte. Derfor har vi
arbejder med at forsvare bedre på hjørnespark
og frispark, og samtidig sat ekstra ind på at blive
bedre til hurtige at komme i balance i defensiven.
Holdet har i skrivende stund afviklet to træningskampe. Man indledte mod klubbens 2.
senior, som man på kunstgræsbanen besejrede
med 1-0. Den følgende weekend havde man besøg af Esbjergs U 19 hold, der spiller i U19 Ligaen.
Her blev det også til en sejr på 3-0. Lørdag d.

22

Niels Madsen

B.93 fodbold tager pulsen på næste generation

• Født: 1. september 1979
• Indmeldt i B.93 2001
●

●

●

58 første-holdskampe, 1 mål
Spillerkarriere: Nykøbing Falster Allian
cen, Næstved, B.93
Læser Idræt på Københavns Universitet


4.febbruar mødte man så Lyngbys U19 Liga hold
og tabte knebent med 3-2. De resterende træningskampe er mod FC Roskilde d.18.februar, FC
Nordvest d.25.februar, FC Vestsjælland 4.marts,
samt HIK 11.marts.
At holde nullet i de to første kampe mod stærke
modstandere giver basis for optimisme frem mod
den kommende sæson, som vi indleder allerede
den 18. marts ude mod FC Fyn, fortæller Niels
Madsen med glød i stemmen.

Holdet er stadig med i Pokalturneringen, hvor
modstanderen i kvartfinalen bliver Hvidovre på
hjemmebane den 19. april. Et hold som B.93 besejrede med 2-1 i en af de sene kampe i efterårsturneringen. Noter allerede nu datoen i kalenderen og mød op og støt holdet. Der arbejdes
desuden på en rejse til en stor ungdomsturnering
i enten Holland eller Tyskland i pinsen.
U 19 mandskabet træner fire gange om ugen.
Tirsdag står menuen på fysisk træning, mens
holdet råder over kunstbanen mandag, torsdag
og fredag.
Niels er ofte i dialog med klubbens førsteholdstræner, Thomas Petersen og et par af spillerne deltager 1-2 gange om ugen i træningen
med førstesenior.
-Vi skal udvikle vores talenter, ved at udfordre
dem på højere niveau, siger Niels Madsen. Resultaterne er naturligvis vigtige, men den enkelte
spillers udvikling har vi allermest fokus på.
Niels Madsen har Michael Mathiassen som assistent, Nicolas Nielsen fungerer som målmandstræner for holdet, Morten Nielsen er ansvarlig for
holdets fysiske træningsstilstand, Mark Strøm og
Villads ??? er de travle fysioterapeuter, der har
bakset med holdets mange skader. Bjørn Rasmussen og Frank Nielsen holder et vågent øje
med talenterne.
Truppen består i dag af tre målmænd: Valbon
Idrizi, Rasmus Bentsen og Mads Jørgensen. Forsvarsspillere er Nicklas Jensen (kontraktspiller),
Philip Rasmussen, Jason Svensson, Kevin Nielsen, Maciej Portasinski og Philip Oslev. Midtbanespillerne: Simon Carstensen, Markus Leding,
Morten Levinsen, Tobias Barbosa, Ilir Memeti,
Nicolai Basic, Asger Ubbesen og Souheib Dhaflaoui. Angrebsspillere: Sonny Lorentsen, Conrad
Johansson, Omar Roshani (Kontraktspiller) og
Usama Poulsen.
Niels Madsen har efterhånden fungeret som
ungdomstræner i B.93 igennem ni sæsoner. Han
er netop ved at færdiggøre sin idrætsuddannelse
på KU. Han er glad for at være i B.93 og håber,
at han kan fortsætte i klubben. Han er ikke afvi-

sende over for at forsøge sig som seniortræner
– i første omgang som assistenttræner. Niels er
i besiddelse af den nødvendige A-licens. B.93
fodbold ønsker U 19 holdet og folkene omkring
holdet masser af succes i fremtiden.
/TK

Gunnar Madsen

Gunnar Madsen Vinhandel,
Holmbladsgade 7, 2300 S.
Tlf: 32 95 18 09
Mail: event@vinhandel.dk
Gunnar Madsen Vinhandel,
Østerbrogade 156, 2100 Ø.
Tlf: 39 18 05 38
Mail: event@vinhandel.dk

23

Marco Holst
24 år
Forsvarsspiller

Jonas Lorentzen
22 år
Forsvarsspiller

Nye ansigter i divisionstruppen
Når foråret sparkes i gang 1. april på Espelundens
Idrætsanlæg (Avarta – B.93), er det en B.93-trup
med markante ændringer i forhold til efteråret.
Mest iøjnefaldende er det, at truppen er reduceret
fra 30 til 20 mand. Det sker efter solide overvejelser i den sportslige ledelse. Hensigten er at styrke
intensiteten til såvel træning som kamp.
I forsvaret finder vi to nye profiler, Marco Holst og
Jonas Lorentzen.Marco Holst har fået en stor del af
sin fodboldopdragelse i Lyngby. Senere kom han
til BSV, Avarta og Skjold. Marco er 24 år og dækker
primært det centrale forsvar. Hans store force er
de tekniske evner, spilforståelsen og den elitære
indstilling. Jonas Lorentzen er 22 år og kommer
fra Vanløse. Inden da var han i BGA på Vestegnen,
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hvor han - trods sin unge alder - var anfører. Jonas har fået sin fodboldopdragelse i Brøndby. Han
spiller primært på kanten og er tiltænkt venstre
back-pladsen. Derudover er han en stærk en-til-en
spiller, både defensivt og offensivt, teknisk god og
har en fantastisk fighter indstilling.
Midtbanen forstærkes af Thomas Høegh, som
med sine 26 år og 95 kampe i B.93-trøjen bliver
et spændende gensyn. Høegh`en spillede i efteråret for FC Roskilde, men har nu lavet en 1½-årig
kontrakt med B.93, hvor han kan dække flere pladser på banen. Såvel venstre back som centralt på
midtbanen. Vi kender Høegh`en som en spiller
med en fantastisk løbevillighed og med et farligt
og fremragende venstreben.
I angrebet styrkes B.93 af den færøske landsholdspiller Røgvi Poulsen. Han trænede allerede

Thomas Høegh
26 år
Midtbanespiller

Jakob Thomsen
33 år
Målmand

med i efteråret, men var plaget af skader. Nu er
han fit for fight, toptunet, klar til sin debut og til
at give den en skalle i foråret.
På målmandsposten er der et glædeligt gensyn med Jakob Thomsen, som står noteret for 81
kampe for B.93. Thomsen har holdt en pause fra
fodbolden i 2011. Med sine 33 år bliver han truppens alderspræsident.

Angrebet ser ud som følger: Emil Dyre (28 år),
Nico Jørgensen (19 år), Bassel Jradi (18 år), Sadulla
Elezi (20 år) og Mohamed Azaquoun (19 år).
Emil Dyre er med 142 kampe truppens mest
erfarne spiller. Martin Heisterberg og Thomas
Høegh kan skrive henholdsvis 96 og 95 kampe
på CV’et.
I vinterpausen har B.93 sagt farvel til Mikkel London, Mads Heisterberg, Jesper Grønborg, Martin
Johnsen og Jacob Abildgaard.

Truppen i foråret ser herefter således ud
(pr. 20.februar):
På målmandsposten har vi Jakob Thomsen (33
år) og reservemålmand Simon Jørgensen (19 år).
Forsvaret udgøres af Wissam Nielsen (21 år),
Marco Holst (24 år), Martin Heisterberg (24 år)
Jonas Lorentzen (22 år), Sean Christoffersen (22
år) og Mads Nielsen (20 år).
På midtbanen finder vi Mourad El Bariaki (20 år),
Thomas Høegh (26 år), Valon Ljuti (21 år), Danny
Mirabel (24 år), Røgvi Poulsen (21 år) og Jannik
Zimling (20 år).

Fodboldbladet ønsker de afgående held og
lykke fremover og siger tak for gode oplevelser på banen.
/Christian Winther
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Talentfabrikken i B.93
B.93 er kendt for at udvikle talenter, som så på et tidspunkt bliver købt af en større dansk
eller måske af udenlandsk klub. Fodboldbladet har sat tre unge fodboldspillere stævne
en kold dag i februar ude på B.93. De tre spillere er Souhieb Dhafllaoui 16 år, Nicklas
Jensen 17 år og Omar Roshani 18 år.

Fælles for de 3 spillere er, at de træner 6 gange
om ugen. Souhieb og Nicklas går i henholdsvis
9. og 10.klasse. Mens Omar går på Handelsskolen
Niels Brock, hvor han bliver færdig til sommer.
Han er den af de tre, som har været tættest på
en udtagelse til U -19 landsholet. På et tidspunkt
er han blevet iagttaget af landsholdstræner Per
Andersen – desværre blev det ikke til mere.
Omar startede i Brønshøj og skiftede som drengespiller til B.93. Nicklas kom fra Østerbro Idrætsforening, mens Souhieb altid har spillet i B.93.
De har alle 3 en ungdomskontrakt med B.93,
hvilket betyder, at de har bundet sig til at være i
klubben nogle år. På et tidspunkt kan det være,
at andre danske klubber kan bruge de unge spillere. Det skete jo med Mathias ”Zanka” Jørgensen
og Bashkim Kadrii, som nu spiller i FCK og OB.
Zanka er nu blevet købt af den hollandske klub
PSV Eindhoven.
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At være spiller på kontrakt er et godt supplement
til studierne. De store penge kommer først, hvis
de kommer til en superliga klub eller til udlandet.
I alle tilfælde får B.93 en andel af pengene, som
kan bruges til klubbens videre ungdomsarbejde.
Både Omar, Souhieb og Nicklas vil på lang sigt
gerne til udlandet, første prioritet er Holland eller Italien. Men inden da, kommer der mange års
hård træning og mange kampe, fortæller talentchefen Bjørn Rasmussen, som fornemmer et stort
gåpåmod hos de unge. Samtidig fortæller han, at
der en super god stemning i klubben, også selv
om det lige for tiden er vældig koldt udenfor. Alle
møder op til træning og kampe.
B.93 Fodbold ønsker held og lykke til de unge
og deres hold – turneringen nærmer sig, men
der ligger først mange træningstimer og venter
på dem…
/Ole Helding
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Min årgang:

Fjulle fra Fanø
Find Juhl Jensen

B.93 fodbold tegner denne gang et portræt af Find Juhl Jensen

• Født: 6. marts 1952
• Indmeldt i B.93 1961
●

●

●

●

251 kampe og 24 mål (1971/83) 4 Y
landskampe i 1970. Pokalvinder i 1982
Uddannet: Elektriker arbejder med ka
librering hos Lundbeck i København
Har siden 1990 boet i Nordby på Fanø


Gift med Pernille - sammen har de
- Julia (30) Johan (28) og Fredrik (21)

Vi møder Find Juhl en tirsdag aften på B.93.
Mandag til torsdag arbejder han hos Lundbeck
med kalibrering – den må han lige forklare lidt
nærmere til en uvidende, forhenværende skolelærer – bestemmelse af et måleinstruments
visningsfejl.
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Selv viser han sig at være ganske frisk. Dagen
før havde han været med til på ny at besejre
B.1903 i Keld Kristensens testimonial. Selv scorede han kampens første mål og i hele kampen
demonstrerede han en fantastisk god form, stort
løbepensum og stadig nærkampstærk som en
bjørn, nøjagtig som vi husker ham for de 251
kampe han i alt opnåede på klubbens førstehold
i perioden 1971-1983. Det er lige før, man skulle
tro, at han cyklede til arbejde fra Fanø, for at holde
formen ved lige, men det melder historien nu
ikke noget om.
Find fik på grund af sin statur lov til at blive
indmeldt som 9-årig i 1961. Her tog navnkundige Poul Zølck imod. Han kunne jo godt se, at
der bankede et fighterhjerte i den unge knægt,
nøjagtigt som det i sin tid havde banket i bagerens bryst. Find startede ude på fløjen som venstre wing og blandt holdkammeraterne fandt
han sammen med navne som Jens Kolding,
Gunnar Aagesen og Allan Møller. Jens Kramer
Mikkelsen var også med til træningen, men i tide
fandt han et andet felt, hvor hans muligheder
var betydeligt større. Fremad Amager, B.1903,
Vanløse og HIK var de klubber, der stod mest i
vejen for det gode talentfulde kuld, som Zølck
fik lov til at forme.
Amagerkanerne kunne diske op med Erik Ryde,
Jørgen Salomonsen og Arne Nielsen. B.1903 rummede Keld Kristensen og John Andersen. HIK var
et godt homogent hold uden de store profiler
og Vanløse var fødekæde for de senere pokalvindere i 1974 (5-2 over OB). Stig Kargaard tog
over som drengetræner med en østriger, som
Find kun kan huske fornavnet Helmuth på. Når
han har svært ved at huske det, så var det fordi,
de trænede så hårdt fysisk at hjernen var helt
brændt ud bagefter.

Kell Hansen blev hentet ind fra ØB som juniortræner. Han tog en formidabel spiller, som Jan
Høiland Nielsen med sig, og nu var holdet ved
at være komplet – vel en af de bedste årgange
klubben nogensinde har haft.
Som Ynglinge spiller opnåede Find 4 Y landskampe. Holdet deltog i en fire-nationers turnering i Schweitz, hvor holdet i første kamp besejrede Europamestrene fra Holland med 4-0.
Holdet spillede i næste kamp uafgjort mod
værtsnationen, for i den sidste match at tabe
beskedent 1-0 til Norge. I efteråret 1971 blev det
yderligere til den sidste landskamp på Ynglingeholdet. Holdet tabte til Vest Tyskland med 1-0. På
holdet genkendte man Allan Simonsen, Keld Kristensen, Niels Tune, Arne Rastad og Erik Ryde, og
naturligvis B.93`erne Jens Kolding og Find Juhl.
Men den begivenhed, der står stærkest i Finds
erindring var nok turen til Lissabon, hvor man
på Benficas hjemmebane, Estadio da Luz tabte
med 2-3 til Benfica (18.000 tilskuere). Holdet
havde tabt til Sevilla med 2-0 i den første kamp
i turneringen, og da spillerne var helt nede på
falde fødder blev det til et nederlag på 5-1 mod
Bayern München. Jens Kolding blev kåret til turneringens bedste spiller, og det forlyder, at flere
officials fra Sevilla, bookede en plads i flyet på
vej hjem til Købehavn for at sikre sig en kontrakt
med Jens.
Husk på, siger Find – for mange af os var det
første gang vi var oppe at flyve. Tænk at skulle
stå ansigt til ansigt med navne som Eusebio, Torres og Coluna, spillere som vi kun havde set på

TV i sort hvid i korte uddrag fra diverse Europa
Cup kampe.
Allerede som første års senior gik Find lige direkte ind på klubbens første hold som venstre
back. Klubben befandt sig i 3. Division Øst, og
den dag i dag kan det ærgre Find, at holdet med
det materiale ikke for længst var rykket op i 2.
Division. Da holdet siden kom i første division
havde mange af spillerne allerede toppet, og udskiftningerne havde ikke samme format.
Det blev dog til pokaltriumfen i 1982 med
efterfølgende deltagelse i Europa Cup`en for
Pokalvindere. Selv om Find Juhl i perioden 19711983 har placeret sig på en syvende plads blandt
spillere med flest spillede kampe. Blev det også
til 96 kampe på klubbens andethold, der i 1971
vandt DS rækken.
Find og hustruen Pernille flyttede i 1990 til
Fanø. Pernilles søster boede på øen og Find og
Pernille fandt, at det var et rigtigt godt sted for
deres børn at vokse op. Find er meget glad for
at bo på øen, hvor der er et fantastisk sammenhold, og øen oser af kreativitet og musikalitet.
Find får også tid til at træne med i Fanø Boldklub
om søndagen. Her kan han slappe af og nyde
tilværelsen inden det om mandagen går tilbage
til arbejdet i København og de hårde kampe på
klubbens Masterhold.
Find Juhl Jensen fyldte 60 år den 6. marts – B.93
ønsker et forsinket tillykke og håber fortsat at
kunne have glæde af denne festlige fyr i mange
år fremover.
/TK
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Velkommen Søren
B.93 har atter fået en inspektør
Bendix Christensen, H. Johnsen, Thøgersen, Keld
Hjorth, Finn Pedersen, Kurt Arnskov og Finn Jacobsen – Navne på klubbens tidligere inspektører. Fra den 1. februar 2012 har klubben så atter
en inspektør. Hans navn vil ikke være ukendt for
mange. B.93 Fodbold havde en nærmere præsentation af ham i nummer 37. Søren Rasmussen
hedder han – de fleste kender ham som Hattens.
Hattens skal primært tage sig af vedligeholdelsen af Slottes indre. Sporene efter ham er allerede
tydelige. Der er kommet nyt gulv i køkkenet, der
er styr på bruserne i omklædningsrummene og
baderummene har fået en kraftig overhaling. Inspektøren skal også være budgetansvarlig over
for alt indkøb af spilletøj gennem Sportmaster fra
2. Senior og nedefter.
Søren er uddannet speditør, men hænderne er
skruet godt sammen på ham. Hans far var uddannet smed og Søren har lært alle fiduserne fra ham,

og han har været i
erhvervspraktik
som tømrer. Han er
ansat 37 timer om
ugen, men kan selv
flexe tiden, som
han finder det mest
passende. Der indgår enkelte vagter
om lørdagen.
Inspektørjobbet
er et ønskejob for
Søren og han har
lagt ud med stor entusiasme. Derudover er han
meget vellidt blandt klubbens medlemmer. Vi
ønsker Søren Hattens Rasmussen al mulig held
og lykke med jobbet fremover.

Sæt kryds i kalenderen den 19. maj 2012!!!
Vi holder kæmpe fødselsdagsfest på Slottet
og ser Champions League-finalen!
Den 19. maj 2012 fylder B.93 119 år. Og UEFA har af samme grund valgt at afvikle finalen i
Champions League samme dag, alene for vores skyld!
DERFOR
Har seniorafdelingen og Back’Op-foreningen besluttet, at dette nødvendigvis må fejres med en
megafest på Slottet. Hold øje fremover med opslag i klubben og på klubbens hjemmeside – og
sørg for, at du ikke går glip af denne storslåede aften. Noter allerede nu datoen i din kalender.
Hilsen festudvalget.

30

/TK

Hjemme/Udebanesæt
m. lange ærmer
(Hvid el. blå overdel)
Børn:

425,450,-

Voksen:

Hjemme/Udebanesæt
(Hvid el. blå overdel)
Børn:

375,400,-

Voksen:

Nike CTR360 Libretto AG

B.93 Hoody

Børnestøvle til kunstgræs

Børn:

400,-

400,450,-

Voksen:
– B.93 pris:

325,Nike Mercurial Victory AG
Letvægtstøvle til kunstgræs

450,Voksen: 600,Børn:
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Ole Andersen blev gulddreng
Således kunne man læse i Medlemsbladet fra
april/maj 1975. Ved årsskiftet 2012 offentliggjorde Danske Bank, at bestyrelsesformanden
Eivind Kolling skulle afløse førstedirektøren Peter
Straarup, og nok så interessant, at gulddrengen
Ole Andersen var udpeget som ny bestyrelsesformand i landets største bank.
Årsagen til overskriften var ikke, at redaktøren
kunne se langt ud i fremtiden. Forklaringen var,
at Ole Andersen som den syvende i B.93 havde
bestået DBU’s teknikmærke til guld.
Det var et teknikmærke DBU havde indført i
1958. Den første der erhvervede guldmærket,
var Nils Erik Rasmussen fra B1901, der som 17årig bestod prøven i 1958. Fra den dag hængte
øgenavnet ’gulddrengen’ ved ’Niller’ fra 1’erne.
Den første der bestod guldprøven i KBU var
Allan Møller fra B.93, der som 17-årig erhvervede
mærket den 21. juni 1970. Det var ungdomslederen Leif Holm, der stod bag alle prøverne i B.93.
Sammen blev de to indkaldt til bestyrelsen, som
under stor festivitas overrakte Allan et sæt spilletøj og Leif Holm et stopur!
Ole Andersen skulle blive den sidste i klubben
der fik guldmærket. Det kneb med plads på banerne og langsomt døde interessen. Da der blev
gjort status i 1975 var der uddelt 7/guldmærker,
43/sølvmærker og 120/bronzemærker. Og B.93
var den eneste KBU-klub, der havde kunnet uddele guldmærket.
De øvrige fem guldrenge var: Ole Petersen
(1972), Jørgen Møller (1972), Ivan Rasmussen
(1972), Steen Krogh Hansen (1973) og Ole Rojas
(1974). Et forsinket tillykke til gulddrengene fra
Fodboldbladet.
Tilbage til Ole Andersen. Han fik ikke nogen
stor karriere i klubben. Ole ’And’ markerede sig
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mest som træner for de unge. Ole fik et job som
portør på Rigshospitalet, hvor der i forvejen arbejdede en del fra klubben. Allerede efter kort
tid meddelte Ole, at han ikke forventede at fejre
25 års jubilæum i det job.
Det kom til at holde stik. Ole skabte sig en pæn
formue via ejerskabet i den svenske kapitalfond
EQT. Han har markeret sig som bestyrelsesformand i bl.a. Bang og Olufsen og rengøringsgiganten ISS.
Det var eventyret om gulddrengen Ole Andersen.
/Palle „Banks“ Jørgensen
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På sponsorbesøg

Tarp – et navn der forpligter
B.93 fodbold har haft en snak med René Rüssell Tarp
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gruppen 4-10 år, gjorde, at Renè måtte udsætte
sin fodboldkarriere til han var helbredt. I august
1972 kunne han så snøre sine støvler på B.93`s
anlæg, hvor populære Ejnar Petersen tog i mod
ham. Det blev til en række gode år i B.93, hvor
holdkammeraterne hed Jan Jacobsen, Michael
Ruhwald, Per Petersen, Lars Arnskov, Claus Nielsen, Lars Mortensen, Peter Svendsen med flere.
Konflikten mellem lektier og seriøs fodboldtræning blev dog for omfattende, og Rene indstillede karrieren midlertidigt som 2. års senior. Han
vendte dog tilbage i 1988, hvor han var en del

René Rüssell Tarp

Tarp Boghandel, Tarp Kontorstole, Tarp Kontorforsyning. Gennem mere end 25 år har familien
sponseret B.93. Rene er indehaver af tre butikker,
der er placeret centralt på den driftige handelsgade Nordre Frihavnsgade på Østerbro.
René s forældre Lis og Mogens Tarp overtog
boghandelen i 1976, der var oprettet allerede
i 1937 under navnet Greiser`s Boghandel. Mogens der døde i 2010 havde en farbror, hvis navn
klinger godt i de fleste ører på ældre B.93`ere.
Navnkundige Fritz Tarp, teknisk velfunderet højre
back og anfører på såvel klubholdet, som på
landsholdet. I mange år indehaver af en fornem
landskamprekord. 44 landskampe vel og mærke
i en periode, hvor de årlige landskampe kunne
tælles på en hånd.
Statuen af legendariske Fritz Tarp kan ses i Fælledparken og uden for stadion i Aarhus.
"Men det var min far, der måtte gøre opmærksom på, at det var Fritz Tarp, der var modellen for
Jean Gauguins fodboldspiller fra 1939", fortæller
René.
Omkring år 2000 overtog Rene de tre forretninger. Men det stod ikke i kortene, at Renè
skulle føre forretningen videre. Efter matematisk studentereksamen var det planen at læse til
dyrlæge. Sin senere beslutning om at indtræde i
firmaet, har han dog ikke fortrudt.
"Vi har en rigtig god placering og en stor trofast
kundekreds, som vi har et næsten personligt forhold til. Vi gør meget for at bevare det image, vi
har opbygget, selv om det naturligvis også er min
agt, at føre firmaet ind i det 21. århundrede. Vi gik
for nogle år siden over til at være on-line – og det
har betydet en væsentlig omsætningsforøgelse",
fortæller Rene med glød i stemmen.
Tilknytningen til B.93 fik han allerede i vuggegave. Men en alvorlig sygdom, Calvé-Perthes –
en sygdom der primært rammer drenge i alders-

●

Født: 7. juli 1964

●

Medlem af B.93 siden august 1972

●
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Har sponseret B.93 gennem mere end
25 år
Gift med Anne - sammen har de tvillingerne Adam og Daniel

af et frygtet angreb på klubbens 5. seniorhold,
der slog den ene klubrekord efter den anden,
præstationer, som ikke mindst, Claus Vandborg,
sørgede for kom ud til en bredere offentlighed.
Alderen begyndte at sætte sine spor og fibersprængningerne blev hyppigere og hyppigere
og Renè måtte som mange andre nå til den erkendelse, at fodbold var for farlig en sport. Badminton blev herefter den foretrukne idrætsgren.
Tvillingerne Adam og Daniel er nu næste generation. De blev allerede indmeldt, mens de
endnu lå i vuggen og her i år er de så trådt ind
på anlægget.
Hvis tiden tillod det, så ville Renè gerne ofre
mere tid på sin gamle klub, men arbejdet kræver
meget af ham. Men han følger godt med, og har
også mange gode konstruktive meninger om,
hvordan B.93 skal drives i frem tiden.
/TK
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Ny B.93 triumf i pokalen
B.1903 fik ikke den revanche holdet tørstede efter
Mandag den 16. januar fyldte Keld Kristensen 60
år. Som søn af den tidligere inspektør på B.1903`s
anlæg på Lyngbyvejen var det naturligt at han
valgte B.1903 som sin klub, men Erik Dennung fik
ham overtalt til at spille et par sæsoner for B.93,
hvilket han ikke har fortrudt, især ikke, da han
sammen med klubben i 1982 vandt den danske
pokalfinale med B.93 over netop B.1903.
Fødselsdagen skulle fejres med et revanche
opgør på Lyngbyvejen. Kampen blev afviklet på
kunstgræsbanen i et pragtfuldt mildt vejr, der
sagtens kunne måle sig med den kolde junidag
i 82, hvor Jens Nørager med sin scoring sikrede
B.93 pokaltriumfen.
B.93 gentog sejren i en meget velspillet kamp,
hvor flere af aktørerne afslørede, at de har holdt
formen ved lige. B.93 dominerede kampen og
havde flere nærgående forsøg før Find Juhl kunne
bringe østerbroholdet foran 1-0. B.1903 fik udlignet på et straffespark begået af Bo Skovbjerg .
Keld Kristensen, der optrådte i B.93 trøje i første
halvleg, skulle naturligvis eksekvere sparket fra
pletten. Det gjorde han solidt og derved blev
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han den første spiller i verden, der har scoret selvmål på straffespark. 1-1 var stillingen ved halvleg
og de to trænere, Niels Christian Holmstrøm for
B.1903 og Leif Kronholm sammenkaldte spillerne
for at give dem de afgørende dessiner.
B.93 kom bedst ud til 2. halvleg og fuldt fortjent bragte Tonny Madsen holdet på 2-1. efter
at Jens Kolding med et par snævre proptrækker
finter havde sat sin modstander af for senere at
slå den perfekte aflevering ind til Tonny Madsen.
Madsen gjorde Jens Kolding kunsten efter, inde
foran mål headede Jan Kreibke bolden ind bag
Per Poulsen til 3-1, inden Bent Kristiansen kort før
tid reducerede for B.1903.
Kampen blev overværet af en pæn skare tilskuere og B.93 TV var også til stede for at forevige
det gyldne øjeblik, hvor håneretten fortsat tilhører B.93.
B.93 startede med følgende holdopstilling: Bo
Skovbjerg; Kim Rasmussen, Ole Petersen, Find
Juhl og Lars Dalsborg; Jan Kreibke, Keld Kristensen, Jens Kolding, Lars Francker, Tonny Madsen
og Jens Nørager. På banen i 2. halvleg så man

Bagerst fra venstre: Leif Kronholm (Holdleder) Søren Hattens Rasmussen, Keld Kristensen, Find Juhl, Bo Skovbjerg, Jan
Kreibke, Jens Kolding, Jean Jensen, Lars Francker, Bjarne Pettersson (Holdleder)
Forrest fra venstre: Ole Petersen, Jens Nørager, Lars Dalsborg, Tonny Madsen, Kim Rasmussen, Ole Rojas, Wlady Jatczak,
Claus Mor tensen, Frank Rasmussen.

Ole Rojas, Wlady Jatczak, Frank Rasmussen, Claus
Mortensen og Jean Jensen. Til at assistere Leif
Kronholm som holdleder virkede Jørgen Finkelstein, Bjarne Pettersson og Søren Rasmussen.
John Verner var fysioterapeut, der til alt held
ikke kom i aktion.
Hos B.1903 kunne man nikke genkendende
til Per Poulsen, Henrik Nielsen, Peter Garly, Jens
Sass Hansen, Niels Haarbye, Bent Kristiansen,
Allan Michaelsen, Thomas Larsen, Niels Jørgen-

sen, Carsten Jønsson, Svend Andresen, Carsten
Nielsen, Pierre Larsen og Torben Olsen. Benny
Johansen assisterede Niels Christian Holmstrøm,
der må tage plads i historien blandt de trænere,
der ikke har formået at vinde en pokalfinale i en
periode på tredive år.
B.1903 fik ikke slukket hævntørsten. En ganske
anden tørst blev sikkert slukket efter kampen.
/TK

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

GF Kom muna l® · Stra ndvejen 59 · 2100 K øben hav n Ø
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Småpluk
Off-side

OL

Reglen blev indført i 1866. Der skulle være hele
tre modstandere tættere på målet. I 1907 blev
reglerne ændret, så man ikke længere kunne
være offside på egen banehalvdel. Næste ændring kom i 1922, så man ikke længere kunne
være offside ved indkast. Den største ændring
kom i 1925. Antallet af modstandere blev ændret
fra tre mand til kun at være to mand (som det
stadig er).

Verdens største sportsbegivenhed finder som
bekendt sted i London i august i år. Du vidste
formentlig ikke, at B.93 har været repræsenteret
af 20 personer til OL, fordelt på 15 fodboldspillere
og fem tennisspillere. De sidste der har deltaget
er Morten Christensen i tennis (1988) og Poul Andersen og Svend ’Boston’ Nielsen i fodbold (1952).
På klubbens hjemmeside, historie (punkt 16) kan
du læse meget mere om OL.

Kiropraktor

TV-klip fra DR

Hvis du har været ude og se klubbens ældste hold
Super Grand Old Masters (plus 65 år) spille, har
du formentlig undret dig over hvor bevægelig
Per Jürgensen er, og hvor smidig Palle "banks" i
kassen er. Forklaringen er, at de begge har konsulteret den forholdsvise nye annoncør i bladet
’kiropraktik i centrum’. Så hvis du har ondt i et eller
andet (dog ikke røven, red.) henviser vi til annoncen. Husk generelt, at støt bladets annoncører.

Med Christian Winther som bannerfører har DR
gennemrodet deres arkiv for klip med B.93. Efter
en sortering har vi opstillet en liste i prioriteringsorden. Øverst på ønskesedlen står bl.a. klip fra
udekampen mod Real Madrid (1951), Juventuskampen i 1953, den fantastiske kamp mod Randers Freja i 1963, pokalsemifinalen mod Fremad
A. i 1972, kampen i Idrætsparken mod AGF i 1982
og premierekampen i superligaen mod Brøndby i
1998. I alt er der 55 klip. Prisen for hele herligheden, der brutto varer seks timer, har DR oplyst til
kr. 33.750 (incl. moms). Vi har søgt Tuborgfonden
om støtte til projektet. Hvis vi får afslag, bedes
du indbetale beløbet. For vi skal have disse film
i hus (Slottet).

Nostalgifest
Kulturudvalget har besluttet, at invitere tidligere
førsteholdsspillere til en sammenkomst, fredag
den 27. april. Udvalget der består af Jens Kolding, Torben Klarskov, Finn Ludo Jensen og Palle
"banks" har besluttet at invitere 125 gamle spillere. Det er tanken, at gøre begivenheden til en

»
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årlig tradition hver den sidste fredag i april måned. Fodboldbladet vil i næste nummer bringe
billeder og referat fra premieren.

«

/Palle „Banks“ Jørgensen

Hvad blev der af…

Ole Rojas
Da kampen B.93 – Vejle fløjtedes af den 17.
november 1985 var det samtidig Ole Rojas’
kamp nummer 130 og den uigenkaldeligt
sidste i 93-trøjen. Minutter forinden havde
han bragt B.93 foran 3-0 på et drøn af et
langskud der strøg op i målhjørnet. En
afslutning med manér! Efter to årtier i
klubben takkede Ole Rojas af. Her 27 år efter
møder vi Rojas til en snak om tiden i B.93 - på
og uden for banen.
Du kom til B.93 som 10-årig. Hvorfor
havnede du netop her?
Mine forældre var flyttet fra Farum til Østerbro
og jeg fik så valget mellem B.93 og ØB. En god
kammerat anbefalede mig B.93. Det råd lyttede
jeg til, og fortrød det aldrig senere.
Spillede du i andre klubber inden tiden i
B.93?
Ja, som miniput spillede jeg i Husum Boldklub. Da
mine forældre så flyttede til Farum skiftede jeg
Husum ud med Farum Boldklub. I det hele taget
kan jeg huske, at vi flyttede meget rundt i mine
første ti leveår. Vi boede også to år på Island, fordi
min far havde fået job deroppe.
Hvordan var det at komme til B.93?
Det var en meget god oplevelse. Dengang lå B.93
jo mellem Brumleby og Idrætsparken. Klubhuset lå under Østerbro Stadions hovedtribune. Det
var super hyggeligt. Jeg brugte al min fritid i og
omkring klubbens anlæg. For når jeg ikke spillede fodbold var jeg at finde på tennisbanerne.
Fodbold og tennis var mit liv. Jeg var ikke ueffen
på tennisbanen. Således deltog jeg ved DM for
juniorer tre eller fire gange. Jeg deltog også i træ-

ningslejre under kyndig ledelse af tennislegenden Kurt Nielsen og DM-mester Tom Kristensen
(KB). Men tidspunktet kom, hvor valget mellem
fodbold og tennis skulle træffes. Her var det trods
alt fodbolden, der trak mest.
Husker du din debut på 1. holdet?
Tydeligt. Jeg debuterede 15. oktober 1978 i udekampen mod Frederikshavn. Jeg blev skiftet ind
da der manglede et kvarters tid. Min allerførste
handling var at begå et kæmpe frispark. Jeg
husker tydeligt, hvordan jeg lå på græsset efter
frisparket og kiggede op på en meget høj mand
som pludselig stod foran mig. Det var Henning
Munk Jensen. Hans øjne var rasende og hans hoved virkede helt firkantet; ”Hallo kammerat, det
er sgu ikke derfor, at du er kommet på banen!”
sagde han med dyb stemme. Kampen endte i
øvrigt med en 2-0 sejr til B.93 på to mål af Ole
Petersen.
Du blev hurtig fast mand på holdet?
Ja, for selvom min primære plads var i forsvarets
venstre side, så var jeg en allround spiller. Jeg
blev også brugt som højre back, midtbane, angriber, forstopper og sweeper. Jeg kunne med
andre ord bruges overalt, og det udløste derfor
mange udtagelser.
Jeg husker dig som en spiller der blev lagt
mærke til. Blandt andet som en god dribler.
Tak skal du have. Ja, det med at drible vil jeg
også fremhæve som en af mine styrker. Jeg var
en teknisk hurtig spiller. Og jeg var ret god til
at pille bolden fra modstanderen når han skulle
forbi mig på vej mod feltet. Til gengæld var mit
hovedstødsspil langt fra prangende.
Du var tilknyttet divisionsholdet i perioden
1978 – 1981. Men så tager du til udlandet?
I årene 1982 og 1983 var jeg udstationeret i Belgien via mit virke som speditør i Dannebrog rederi. For at holde fodbolden ved lige undersøgte
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Du fik også et tilbud fra Brøndby i den
periode?
Jeg blev kontaktet af Per Bjerregaard dagen inden turen gik til Belgien. Brøndby havde solgt Kim
Christofte til Lokeren og stod derfor og manglede
en venstre back til at danne forsvarsmakker med
Peter Hertz (som var kommet fra B.93). Så det var
lidt sjovt at tilbuddene væltede ind, netop som
jeg havde valgt at neddrosle fodbolden.
Kom du tilbage til B.93 efter din
udstationering?
Hjemvendt fra Belgien spillede jeg først en kort
periode i fælledklubben Viktoria. Men fra sæsonen 1984 var jeg igen i startopstillingen på B.93’s
1. divisionshold. Den periode bød på mange
gode oplevelser, både på og uden for banen. En
af de allerstørste oplevelser var turen til Sydyemen i juni 1985. Her spillede vi to kampe mod
Sydyemens landshold. I lufthavnen blev vi budt
velkommen af sportsministeren og hele hans
følge. Derefter blev vi i bus kørt ud til en bak-
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Ole Rojas

jeg mulighederne for at træne i en lokal belgisk
klub. Til alt held viste det sig, at en på kontoret
havde en god ven, som var fodboldtræner i den
lokale klub Berchem FC. Han havde året før været træner i Lokeren, hvor en vis Preben Elkjær
spillede. Min ven satte et møde i stand med træneren. Men da jeg mødte op, blev jeg henvist til
bestyrelseslokalet. Her sad fem mand høj i deres
stiveste puds klar til at forhandle løn. De havde
undersøgt min baggrund, og foran dem lå nu en
kontrakt, hvori der kun manglede underskrifter.
Der var simpelthen sket en misforståelse for jeg
ønskede jo blot at træne med et par gange om
ugen. Klubben havde tilmed nået at orienteret
pressen om min ankomst. Så mit portrætbillede
prydede forsiden af den lokale avis dagen derpå:
”Ole Rojas – den nye spiller i Berchem FC”. Lidt
af en oplevelse, men vi fik reddet trådene ud.
og jeg holdt min fodbold ved lige i de år. Fra tid
til anden spillede jeg nogle kampe på Berchems
andethold.

●

Alder: 56 år

●

Bopæl: Dragør

●



●

Kampe for B.93: 130

●



Beskæftigelse: Projektchef hos Airland
Projects.

Antal mål: 5 (To af målene blev sat ind
i løbet af de første 122 kampe. De øvrige tre scoringer faldt i de sidste otte
kampe).

ketop, hvor vi blev sat af. I to stive timer stod vi
og ventede på bakketoppen uden at ane, hvorfor
vi var blevet sat af. Men da de to timer var gået
blev vi hentet igen. Virkelig mystisk. Vores base
lå mellem stadion og en militær-lejr. Så der var en
ejendommelig kombination af fodboldspillere
og maskingeværer. Men vi var helt trygge, og
det var nærmest som om at soldaterne passede
på os. At gå rundt i lokalområdet var som at blive
ført tilbage til middelalderen.

Hvordan gik kampene mod Syd Yemen?
Vi vandt den ene kamp 2-0 og spillede den anden uafgjort 0-0. Kampene blev gennemført i 40
graders varme. I det hele taget var varmen en
kolossal udfordring. Derfor blev træningen også
henlagt til klokken halv syv om morgenen. I Ole
Petersens fravær var jeg anfører på turen. Jeg
tror det hang sammen med, at engelsk var mit
andet modersmål. Derved kunne jeg hjælpe ved
sprogbarrierer, udtalelser til pressen osv.
Hvilken kamp husker du allerbedst i
B.93-trøjen?
Udover min debut mod Frederikshavn vil jeg
nævne den kamp vi spillede mod KB den 29. maj
1980. I Idrætsparken vandt vi 3-1 og KB’erne fik
ikke et ben til jorden. Det skal siges at 1980 var
året hvor KB var suveræne og blev danmarksmestre. Jeg snakkede med flere KB’ere bagefter,
som ikke fattede, hvad der lige var sket. Vi kørte
simpelthen rundt med dem.
Efter 1985-sæsonen stoppede du i så B.93,
hvorfor?
En af mine gode venner var nogle år forinden
blevet sportschef i Kastrup Boldklub og spurgte
mig flere gange, om ikke jeg kom ud til ham. Efter
’85-sæsonen gjorde jeg alvor af det. Også Søren
Petersen skiftede til Kastrup det år. Det første
år i Kastrup var ingen dans på roser, da jeg var
skadet det meste af sæsonen. Men ellers havde
jeg nogle fine år i Amagerklubben, hvor jeg i
1991 indstillede min karriere. Jeg spiller stadig
old boys i klubben.
Ser du nogle af dine gamle
B.93-holdkammerater i dag?
Når der er anledninger ses vi gamle gutter, men
privat er det faktisk kun Claus Vandborg jeg ser.
I 2003 lavede vi en CD sammen. Vandborg er,
ligesom jeg, en stor musiknørd, og vi havde skrevet en række sange med henblik på udgivelse.
Så vi lånte både studie og musikere. Det var en
sjov periode.

Er der nogle personer fra din tid i B.93 du vil
fremhæve?
Mine to trænere, John Sinding og Erik Dennung.
Meget forskellige, men begge med store kvaliteter. Sinding var fantastisk til at gejle os spillere op
forud for kampene. Det var hele hans fremtoning
og hans dundertaler til os, der gjorde indtryk. Så
hvis vi ikke var oppe på mærkerne skal jeg love for
at vi kom det! Dennung var en eminent taktiker
som evnede at læse sine spillere perfekt. Han troede fuldt og fast på sin taktik omkring angrebsback’erne. Når den ene af de to angrebsback’er
gik med frem blev den anden tilbage. Udover
angrebsback’erne spillede han med yderligere 2
eller 3 spillere i forsvaret.
Spillere du vil fremhæve?
Jeg har altid beundret Ole Petersen. Hans ro på
banen og hans rolige måde at sige ting til sine
medspillere under kampen. Han dirigerede folk
rundt med en velafbalanceret myndighed. Han
var vores oplagte og respekterede anfører. Også
Jens Kolding skal nævnes for bl.a. sine dribleevner. Jens og jeg spillede begge i venstre side,
men han burde nok have afleveret noget mere til
mig, slutter Ole Rojas med et glimt i øjet.

Efter halvanden times tid hæver vi mødet
med sympatiske Ole Rojas. Han skal hjem og
pakke kuffert inden turen går til Afrika, hvor
han som projektchef hos Airland Projects står
i spidsen for et spændende mine-projekt. Vi
ønsker ham en god tur og glæder os til at se
ham på Østerbro Stadions tribune i løbet af
foråret.

/Christian Winther
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Nekrologer
Siden sidste Fodboldblad udkom, er klubben
blevet ramt af tre dødsfald, nemlig den tidligere
førsteholdsspiller Jørgen Petersen (HG) og de to
tidligere bestyrelsesmedlemmer Kurt Henriksen
og Kaj Sode-Pedersen. Der henvises til de respektive nekrologer.
Det er ikke kun B.93 der er ramt af dødsfald.
Den 19. november døde en af dansk fodbolds
store spillere, angriberen Carl Aage Præst fra ØB.
Siden Ove Jensens død i april samme år, var Carl
Aage den ældste nulevende A-landsholdsspiller.
Nu er Erik Køppen, backen fra KB, der er far til
den tidligere badmintonstjerne Lene Køppen,
den ældste. Køppen fyldte 89 år den 7. marts.
I slutningen af januar måned mistede Frem en
af deres største profiler i nyere tid, da 65-årige
Jørn Jeppesen tabte kampen mod kræften.
Jeppe, som var hans naturlige kaldenavn, spillede
261 kampe/101 mål for Frem (1965/80). Jeppe
fortsatte med, at spille for Frem, også efter han
blev syg. Han var en fornem repræsentant for
Frem. Sønnen Martin overtog faderens øgenavn,
målnæse og loyalitet overfor Frem.
Kurt Henriksen – født 29.07.1950
– død 15.12.2011 (61 år)
Kurt blev medlem af B.93 da
han var 13 år.
Nogen
medlemmer er vellidte, Kurt var
ualmindelig vellidt. Da det for
kort siden kom
frem, at han var
blevet ramt af
en uhelbredelig
kræftsygdom, gav det uhyre triste miner blandt
os gamle.
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Kurt var en habil fodboldspiller, der trivedes
fint på diverse sekundahold. Efter flere skader
stoppede han for 10 år siden som masterspiller.
Han havde netop været med til at vinde rækken.
Hans bidrag til titlen var et solidt backspil og sit
altid gode humør.
Det normale ville være, at man så lige ringede
til Gitte på kontoret, og blev flyttet over som
passivt medlem. Men sådan var Kurt ikke skruet
sammen, han fortsatte sit aktive medlemskab af
B.93. Kurt opnåede således 48 års medlemskab.
En af årsagerne til at Kurt stoppede med fodbolden var, at han for alvor havde fået smag for
golfspillet. Og det kunne han dyrke sammen med
ægtefællen Vinnie.
Kurt var oprindelig uddannet skolelærer, angiveligt et job han var født til. Men han skiftede
efter fem år pegepinden ud med speditionsbranchen, hvor han havde forskellige lederjobs i bl.a.
DHL og TNT.
Kurt havde haft glæde af sin ungdomstid i
B.93 Sammen med Hans Christian Boserup, Birger Rohde Hansen, Steffen Hansen og Max Buus
fra samme årgang, startede de en kortklub, der
en gang om måneden – uden kvindfolk – spillede
jydewhist. Bortset fra Max Buus, var kortklubben
intakt, da Kurt døde.
Kurt sad i B.93’s bestyrelse i 1989. Det var forventet, at her skulle han sidde i mange år. Men
Kurt trak sig året efter, officielt pga. manglende
tid; arbejdet som speditør tog for meget af hans
fritid. Forklaringen var nok nærmere, at der var
meninger han ikke kunne acceptere. Kurt var ikke
god til at smile ovalt. Han var en bestemt mand,
der holdt meget af en god gang sort humor.
Påstanden om at Kurt var vellidt blev bekræftet ved bisættelsen i Grøndals Vænge Kirke, hvor
fremmødet var helt enormt. Der var sågar ikke
siddeplads til alle.
Kurt efterlader sig hustruen Vinnie samt deres
to voksne børn Lars og Trine.

Jørgen Petersen – født 15.11.1944
– død 17-11-2011 (67 år).
Det blev kun til en enkelt førsteholdskamp
til Jørgen. Det havde
sin helt naturlige årsag,
idet Jørgen valgte at
bruge sin tid på håndbold, og det er svært at
kritisere ham for.
Jørgen, der var lillebror til Svend Petersen
(110 kampe/56 mål),
startede med at spille i B.93 som junior. Jørgen,
som blev kaldt Jønner, opnåede sin enlige førsteholdskamp i 1969, hvor han kom på banen
i stedet for sin storebror, der fik (eller rettere
sagt, fingerede, red.) en skade. Jørgens force på
fodboldbanen var hans enorme arbejdsområde.
Han var ikke den store tekniker, men til gengæld
kunne han løbe solen sort – uanset vejret.
Jørgen fik en enorm succes som håndboldspiller, hvor han med HG vandt DM i fem år i træk
(1966/70). Det var på et hold med bl.a. Bent Mortensen, Gunnar Jürgens, Verner Gaard, Carsten
Lund, Palle ’Vildmand’ Nielsen og Gert Andersen. Når HG spillede, var der altid røde lygter i
KB-Hallen.
Jørgen på 180 cm/76 kg. begejstrede publikum
med sin specielle flyverkringle, som blev udført
i sine Kawasaki-sko uden strømper. Jørgen, der
spillede højre wing, opererede over hele banen.
Hans teknik og eksplosive venstrehånd var unik.
Han var en fantastisk håndboldspiller og blev i
sin storhedstid i 60’erne betegnet som verdens
bedste.
Jørgen meldte i flere omgang fra til landsholdet. Han spillede derfor kun 68 A-landskampe/268
mål i perioden 1963/71. Da Ekstrabladet i julen

2006 bragte en liste over de bedste danske håndboldspillere gennem tiden, var det med Jørgen
Petersen på førstepladsen. Pladsen var lige så sikker som Anja Andersens hos damerne.
Jørgen var også på landsholdet i Militær Femkamp, medens han aftjente sin værnepligt som
løjtnant på Cypern. Jørgen var den eneste, der
ikke havde rødder i Jægerkorpset.
Jørgen sluttede overraskende sin håndboldkarriere oppe i Helsingør. Nogle mente han fik en
bil for ulejligheden. Nu kan det være lige meget.
For flere år siden fik Jørgen konstateret en
svulst i hjernen. Han kæmpede videre og fortsatte som aktiv golfspiller lige til det sidste.
Kaj Sode-Pedersen – født 14.02.1927
– død 11.01.2012 (84 år).
Kort før den tidligere
lektor Kaj Sode-Pedersen ville være fyldt
85 år, måtte han give
op overfor en ondartet kræft i halsen.
I sidste nummer af
Fodboldbladet stod
der en omtale af
Sode. Anledningen
var hans kommende
halvrunde
fødselsdag. Fodboldbladet
havde set bort fra, at Sode var tennisspiller. Sode
kvitterede for tiltaget ved, at sende redaktionen
et brev, hvor han takkede for omtalen, som var
et lyspunkt i de mørke tider.
Klubben har mistet et af sine mest trofaste
medlemmer. Ved generalforsamlingen i 2011
modtog Sode yderst berettiget klubbens fortjenstnål (guldnålen), den næsthøjeste hædersbevisning.
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Sode har spillet tennis i klubben en menneskealder. Trods sin høje alder var Sode stadig aktiv.
En gang om ugen spillede han en formiddagsdouble med vennerne Jørgen Norsker, Thomas
Wiinstedt og Paul Rømert.
Sode var i mange år en yderst respekteret træner for de unge tennisspillere. Han sad i hovedbestyrelsen i tre år (1962/65), som repræsentant for
tennisafdelingen. Da Sode i 1958 afløste Viggo
Baunøe som ungdomsleder kunne man læse i
medlemsbladet:
”Sode Pedersen, som har virket i sit embede
gennem nogle måneder, synes at have det rette
format. Det er en fornøjelse at se ham i arbejdet
blandt de unge. Lune, friskhed og venlighed er
egenskaber, der gør ham afholdt – ikke alene

blandt de unge, men også hos os gamle. Vi ønsker dig held og lykke med dit arbejde for vor
gamle klub”.
Sode var også i mange år en flittig kortspiller
i klubbens bridgeafdeling. Han var formand for
klubben indtil for et par år siden.
Sode var interesseret i alt hvad der foregik i
klubben. Han var en flittig gæst til divisionsholdets kampe på Østerbro Stadion. Han mødte op
efter han var blevet syg, også selvom sygdommen gav ham talebesvær.
Sode var en ualmindelig venlig person. Han
var vellidt overalt, hvor han kom. Vi er mange
der vil savne, at få en hyggesnak med den lille
sympatiske lektor.
/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 ∙ Linnésgade 25, 3. sal ∙ 1361 København K ∙ Tlf. 3312 3920
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GAMMELMANDSRÆKKERNE
Som det fremgår af udetemperaturen er det tid for
Vinterturneringen. Ligesom de tidligere år er B.93
repræsenteret i samtlige rækker. I skrivende stund
burde holdene have afviklet omkring halvdelen af
kampene. Der er vist nogle der får travlt. Afslutningsfesten den 31. marts afholdes – efter afbud
– af AB Tårnby. Kampene i sidste runde skal denne
gang afholdes hos de respektive hjemmehold.
Med udgangspunkt i stillingerne pr. 10. februar
er status:
Oldboys (33 år), holdleder Mads Kusk, spillet 3
kampe, 7 point (9-7). Mangler 7 kampe. Skal nok
slås med FA2000 om førstepladsen.
Veteran (40 år), har haft store problemer med at
komme i gang, idet de ikke havde nogen holdleder. De første tre kampe har ikke givet point. Der
mangler syv kampe.
Superveteraner (45 år), holdleder Johnny Horn,
spillet 4 kampe, 4 point (12-9). Mangler 5 kampe.
Superdrengene tabte hjemmekampen mod
Dragør 4-5, og derved forduftede drømmen om
førstepladsen.

Supermasters (55 år), holdleder Ole Petersen,
spillet 5 kampe, 15 point (29-1). Mangler kun 2
kampe, hvoraf den ene er den sædvanlige guldkamp mod B1903, hvor B.93 kan klare sig med
uafgjort efter disse resultater: Frem (4-0), HIK (90), KB (6-1), FA2000/Rødovre (5-0) og AIK (5-0).
SM er i superform.
Grand Old Masters (60 år), holdledere Kaj Boll
(B.93) og Gert Jensen (B1903), 6 kampe, 10 point
(15-9). Mangler 6 kampe. GOM skal vinde de sidste
seks kampe, hvis de vil have guld. I løbet af 2012
(marts og juli) skal Find Juhl Jensen og Jens Kolding se om de kan spille sig på holdet.
Super Grand Old Masters (65 år), holdledere
samme som GOM, 3 kampe og 6 point (6-7).
Mangler 3 kampe. Hvis SGOM vinder de tre sidste
kampe og SIF/HIK sætter point til mod Brønshøj
er titlen i hus. Begge forudsætningerne giver
pæne odds i Danske Vinterspil.
Vinterturneringen 2010/11 resulterede i to titler
til B.93. Målsætningen er den samme i indeværende sæson.
/Palle „Banks“ Jørgensen

Masters (50 år), holdleder Jens Borregaard, spillet
4 kampe, 10 point (14-3). Mangler 4 kampe. Skal
nok slås med Fremad Amager om førstepladsen.
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Miniprofiler runde fødselsdage
2. kvartal 2012
René Andersen (50 år – 2. april)
Søndag den 1. april kan Gitte på kontoret Arnskov
fejre 25 års jubilæum. Dagen efter fylder René så
50 år. Som det kan ses i interviewet med Gitte
på side 18, deler hun, avis, udgifter og glæder
med fødselaren. René er assistenttræner for dame
eliteholdet Skjold-HIK-B93. Det betyder, at han er
på træningslejr med damerne på sin fødselsdag.
I skrivende stund er René på vej til Vietnam med
damen.

Christian Winther (40 år – 11. april)
Christian, som er skolelærer, er en af nøglepersonerne i klubbens
WEB-redaktion. Det er
ham der står bag optagelserne fra divisionsholdets kampe. Nu er
hans primære opgave
ved divisionskampene
at være speaker. Christian er også manden
bag hovedparten af de
mange billeder, der ligger under historiesiderne
på hjemmesiden. Siden 2009 har CW været med i
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redaktionen af Fodboldbladet, hvor han primært
– med succes – koncentrerer sig om divisionsholdet.

Ole Gade Lorentzen (70 år – 8. juni)
Ole var i sin ungdomstid i klubben en fremragende målmand, så fremragende at han kom på
KBU’s udvalgte juniorhold. Hans seniorkarriere
blev til at overse, idet han kom på lærerseminarium i Jylland. Ole var også en ivrig cricketspiller.
Oles far Georg Alexander Lorentzen (1887/68) var
klubbens uundværlige statistikker. Uden Georg
havde det set sort ud med fortidens tal.

Bent Nielsen (60 år – 14. juni)
Bent, bedre kendt som Røde Bent, var som ungdomsspiller back på den stærke 52-årgang med
bl.a. Jens Kolding og Find Juhl Jensen. Her markerede Bent sig som en særdeles nærkampsstærk
forsvarsspiller. Ikke mange kom levende forbi
Røde Bent. Civilt var Røde Bent mangeårig medarbejder i Arbejdernes Landsbank, hvor der blev
tacklet igennem i Arbitrageafdelingen.
/Palle „Banks“ Jørgensen

Fodbold-bestyrelsen Aps-bestyrelsen
Hans Drachmann (formand)
Telefon: 35 42 52 54
dra@b93.dk
Max Riis Christensen (næstformand,
ungdomsformand)
Telefon: 30 17 39 50
max@riischristensen.dk
Nicolai Bo Hjeds
Telefon: 24 27 87 93
hjeds@b93.dk
Jonas Koch Erichsen
Telefon: 27 30 04 48
jonaslyd@hotmail.com
Tommy Møller
Telefon: 32 53 87 17
Mobil: 20 24 61 12
tommy@b93.dk
Peter Vest
peter.vest@mail.dk
Berit Johansen
Mobil: 51 60 35 39
berit@navigent.dk
Dion Madsen
dion@noid.dk
Tilknyttet fodboldbestyrelsen
Jørgen Ritnagel
Telefon: 35 42 32 93
Arbejde: 44 44 08 85
Mobil: 22 73 08 85
ritnagel@mail.tele.dk
jori@p-klitgaard.dk

Bestyrelsesformand Jørgen Wenshøj
Amagerbrogade 16, 3th
2300 København S
Tlf : 46 78 60 90
Mobil: 21 68 60 90
jw@pj.dk
Steen Jakobsen
Telefon: 51 54 50 00
Mail: jakobsst@googlemail.com
Henrik Lindholm
Tlf.: 39 62 93 65
lindholm_h@mail.tele.dk
Jørgen Ritnagel
Østerbrogade 88
2100 København Ø
Privat: 35 42 32 93
Arbejde: 44 44 08 85
Mobil: 22 73 08 85
ritnagel@mail.tele.dk
Jon Bremerskov
Margrethevej 4
2900 Hellerup
Privat: 39 62 69 20
Mobil: 29 70 29 70
jonbremerskov@mac.com
Hans Drachmann
Wiedeweltsgade 20
2100 København Ø
Privat: 35 42 52 54
dra@b93.dk
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I SPA R BA N K St øtteR v I
SPoRte N S BAgm æ N 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.

02783

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

