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DEN GAMLE KLUB ER STADIG LEVENDE
Selvom efteråret har været en skuffelse omkring Divisionsholdet, hvor det var forventet,
at holdet kunne være med i toppen, viser
bl.a. en række artikler i dette blad, at der stadig er megen liv i den gamle klub, og hvad
der er meget væsentligt: Økonomien er igen
under kontrol i B.93.
Et meget stort problem er dog Kommunens
projekt: Nordhavnsvej. Det er den meget omtalte vej (beskrevet i sidste blad), som skal gå
fra Helsingørmotorvejen/Lyngbyvej til Nordhavn. Vejen skal anlægges i perioden 20102014 efter aftale mellem Staten og Kommu-
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nen. Imidlertid er den vejføring, der ikke vil
berøre B.93s anlæg, være langt den billigste,
selvom den vil koste to milliarder og derfor
kan man håbe, den vil nyde fremme.
Københavns Borgerrepræsentation skal indenfor den nærmeste tid beslutte vejføringen, og før den beslutning kan B.93 ikke påbegynde opførelse af B.93-hallen , som er
planlagt med tre tennisbaner, motionslokale
og diverse andre rum ligesom klubben ikke
kan føle sig tryg med størrelsen af det nuværende fodboldanlæg. Det bliver en spændende beslutning.
fb.

ÅRSMØDET 2007
Formanden for fodboldbestyrelsen, Jørgen
Ritnagel, kunne på årsmødet 20. november
fastslå, at det havde været et godt fodboldår for B.93 med generelt gode resultater.
Seniorafdelingen havde haft det vanskeligt
med de gode resultater.

UNGDOMSAFDELINGEN
Vore ynglinge var kommet i den bedste række i Danmark, men havde haft det vanskeligt,
da ﬂere af spillerne var rykket op i Divisionstruppen og Zanka solgt til FCK. Juniorerne
havde opnået en god midterplacering i 1. division. Både 2. ynglinge og 2. junior var i efteråret i 3. division og klarede sig ﬁnt. Også 1.
Drenge havde klaret sig ﬁnt, skønt otte spillere var forsvundet til Lyngby sammen med
deres trænere. 1. miniput forblev ubesejret i
KBU-turneringen. Dame/pigeafdelingen er i
stadig udvikling med Michel og Majken som
de store drivkræfter.
Det lykkedes 2. senior at forblive i Københavnsserien og bliver i 2008 en del af Divisionstruppen med en cheftræner og to assistenttrænere. På den måde håber klubben at
kunne bevare ynglingene i klubben.

UNGDOMSKONSULENTEN
I sommer ﬁk B.93 en ny ungdomskonsulent,
Jesper Nielsen. Han har ydet en fortræffelig
indsats og er blevet en kæmpegevinst for
klubben. Lederuddannelsen har været i samarbejde med Team Copenhagen (læs i nr. 21
herom). Mads Kusk fra fodboldbestyrelsen
og Klaus Bjørn Johansen (fra hjemmesiden)
har været primus motor og gjort det godt.
Der har været ros fra Team Copenhagen.
Formanden takkede i sin beretning en række
personer og organisationer, der havde ydet
klubben stor hjælp. Der var vingaver til
Lasse (Drengeafdelingen), Mehdi (assistent)

og Freddie (fodboldbladet). Old Boys-afdelingen gav vingaver til et arbejdshold, der
havde hjulpet med megen arbejde i klubhuset: Kaj Boll, Flemming Mathiesen, Finn Jacobsen og Bent Olsen (se Ildsjæle side 45).

KONTINGENT
Opkrævningen ændres til 1. februar og
1. august. PBS kan anvendes. Ungdomskontingentet forhøjes med 25 kr. pr. halvår.

VALG
Der var genvalg af Jørgen Ritnagel og Kim
Milwertz samt nyvalg af Anders Levinsen, der
skal tage sig af børnefodbolden i klubben.
Jasin og Nicolaj blev valgt som suppleanter.
Hans Drachmann er fodboldafdelingens repræsentant i Hovedbestyrelsen sammen med
formanden. Under Eventuelt blev restaurationsforholdene diskuteret livligt og heftigt.
Klubhuset fungerer ikke optimalt, når disse
forhold ikke er i orden. Hovedbestyrelsen arbejder med den fremførte kritik.
fb
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DEN NYE FODBOLDBESTYRELSE

Den nye fodboldbestyrelse (fra venstre): Jasin Christensen, Anders Levinsen, Kim Milwertz,
Mads Kusk, Jørgen Ritnagel, Majken Gilmartin og Tommy Møller. Nicolaj Beuschel var ikke til
stede

BØRGE STØYER CHRISTENSENS MINDELAGAT

OLE PETERSEN (I MIDTEN) SAMMEN MED PRISMODTAGERNE

På årsmødet 20. november uddeltes mindelegatet af Ole Petersen, der er formand for den
3-mands komite, der blev nedsat ved Mindelegatets start i 1993. I år tildeltes Legatet til Michael
og Morten Mathiasen, der udover at være trænere i Drengeafdelingen også udfører en række
andre jobs i klubben. Legatet er på 1893 kr. samt en hæderspokal.
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Fejlfri

praktisk og forførerne

Det tyske blad “AutoBild” har igen i år gennemført europas største test af
bilers totalkvalitet. For andet år i træk blev Mazda den meste fejlfrie bil.
Mazda5 er endvidere kåret som årets VAN, hvor det gennemtænkte
design med de store skydedøre hurtigt lagde afstand til konkurrenterne.
Mazda5 fås nu med plads op til 7 personer.
Mazda yder 3 år/100.000 km mekanisk garanti

Mazda – den holder bare!

EBBE ELMER
Jagtvej 157 • 2200 København N • Tlf: 35 83 70 00
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ÅRETS SPILLERE
Før årsmødet blev Årets spillere i de enkelte afdelinger kåret og hyldet med pokaler og trøjer.
De ﬂeste blev hyldet som gode kammerater og som både ved træning og i kampe bevarer et
godt humør.

I PIGE/DAMEAFDELINGEN
Miniputpiger: Melisa
Lilleputpiger: Cathrine
Pige: Soﬁe og Ina
Pigejunior: Cecilie
Damesenior: Maria

å rets spiller 2007
I DRENGEAFDELINGEN
Miniput: Mikkel Jensen
Lilleput: Andreas Bredsdorff
Drenge: Markus Leding
Junior: Marko Jørgensen
Ynglinge: Emil Farver

å rets spiller 2007

I SENIORAFDELINGEN
Jan Hansen

TAILER
v/ Jan Andersen
Ø s t e r b r o g a d e 12 8
Østerbrogades Midtpunkt

Tlf. 35 38 13 01
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1. HOLDET SLUTTEDE PÆNT AF
En placering midt i rækken på en syvende
plads med 22 point i 2. division Øst er kendsgerningerne efter efterårets kampe. Der er
således 10 point op til Roskilde på den 2.
plads, som giver adgang til en play off kamp
med nr. to i 2. divison Vest og 8 point ned til
KB næstsidstepladsen, som betyder nedrykning. Der er ingen tvivl om, at vi troede på at
vores 1. hold var godt nok til at at skulle spille
med i toppen af rækken, og selvom vi har været uheldsramt med mange skader, så må vi
alligevel konstatere, at vi ikke har været gode
nok. Vi har spillet nogle udemærkede kampe
imod f.eks. de to tophold, Roskilde og Fremad Amager, hvor vi burde have vundet men
kun spillede uafgjort, og vi har tabt kampe til
rækkens dårligste hold. Ikke mindst var nederlaget på hjemmebane til rækkens absolutte bundhold Glostrup bare slet ikke godt
nok – i hvert fald ikke hvis vi synes, vi har kvalitet til at rykke op i 1. division. I turneringens
sidste tre kampe får vi så alligevel sat syv
point ind på kontoen, som luner godt hen
over vinteren. Og ikke mindst sejren over vores naboklub Skjold havde stor psykologisk
betydning, om end det var en af de sejre, hvor
vi må sige, at vi var heldige. Men held og uheld
opvejer nok hinanden over en hel sæson.

1. HOLDET SKAL VÆRE B.93´ERE
Nu har vi så en vinterperiode til at fordøje
den virkelighed vi står i. Vi har selvfølgelig
stadig en målsætning om at komme tilbage
til 1. division så hurtigt som muligt, men vi må
også være realistiske med hensyn til den økonomi vi har. Vi har ikke midler til at købe os til
væsentlige forstærkninger udefra, men det
mener jeg heller ikke er den rigtige vej at gå
på lang sigt. I Aps bestyrelsen er det besluttet, at vi skal forfølge en langsigtet mere
holdbar strategi som betyder, at vores 1. hold
på sigt i højere grad skal baseres på vores
egne talenter. Den strategi betyder, at vi for

en stund skal lade være med entydigt at fokusere på oprykning, men derimod give de
unge, der kommer op fra ynglingeholdet, ro
til at ﬁnde deres ben på seniorniveau. Vi må
dog heller ikke komme i nedrykningsfare, og
derfor er vi godt klar over, at vi stadig skal
have erfarende spillere på holdet til at støtte
de unge i deres udvikling. Men de erfarende
spillere skal være indstillet på, at det er den
strategi vi arbejder efter.
At vi fremover vil satse endnu mere på vores
egne unge skyldes ﬂere forhold. For det første tror vi, at vi kan tiltrække ﬂere ungdomstalenter, hvis de kan se, at vejen til divisionsfodbold i B.93 er kort. For det andet har vi
ikke økonomi til at lønne et fuldt hold af erfarende divisionsspillere. For det tredje så viser
vi jævnligt, at B.93 talenter relativt ofte når
meget langt i deres udvikling i såvel Superligaen som i de store europæiske ligaer. Det
medfører såvel transferbetalinger som efterfølgende solidaritetsbetalinger til klubben.
For det fjerde tror vi på, at såfremt vi på sigt
lykkes med at have et slagkraftigt 1. divsionshold bestående af mange ungdomstalenter,
så bliver vi mere attraktive for sponsorer, vi vil
kunne opnå større tilskud fra f.eks. Team Copenhagen og DBU og vi vil ikke mindst få
endnu ﬂere topklubber til at rette fokus på os
– og med alt dette kommer der også ﬂere
indtægter. Og til dem der stadig drømmer op
at få B.93 i Superligaen må vi sige, at den snak
tager vi, når vi har fået fodfæste i 1. division,
hvor lang tid der end må gå. Hanrik Engel

ØSTERBRO STADION
Den længe bebudede renovering af Østerbro stadion er fastsat til at starte lige efter
forårsturneringen er slut 14. juni. Københavns komme har afsat 39,4 mio kr. til ændringerne på stadion. Det er endnu ikke besluttet, hvor B.93s hjemmekampe skal spilles
i efteråret. Der vil være mulighed for både
Tingbjerg stadion i Brønshøj eller i
Vanløse Idrætspark.
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EFTERÅRETS KAMPE
SKOVLUNDE (H)
1-0 Målscorer: Kristian Nielsen
STENLØSE (U)
1-3 Målscorere: Jan Isaksen,
Carl Bjarke Petersen, Kr. Nielsen
SLAGELSE (H)
1-1 Målscorer: Emil Farver (st.)
FREMAD A.(U)
1-1 Målscorer: Thomas Høegh (st)
GLOSTRUP (H)
1-2 Målscorer: Ronnie B.Petersen
VÆRLØSE(U)
2-4 Målscorere: Ths.Høegh,Mark Strøm,
Ronnie B. Petersen, Kr.Nielsen
HOLBÆK(H)
2-0 Målscorere: Kr.Nielsen, Venhar Sabani
BRØNDBY(U)
5-1 Målscorer: Kr. Nielsen
FC ROSKILDE(H)
1-1 Målscorer: Glen Marcher
BRØNSHØJ(U)
2-1 Målscorer: Venhar Sabani
B.1908(H)
1-3 Målscorer: Thomas Høegh
SØLLERØD(U)
2-1 Målscorer: Venhar Sabani
KB(H)
1-0 Målscorer: Martin Drescher
SKJOLD(U)
1-2 Målscorer: Kr.Nielsen, Newros Dogan
GREVE(U)
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REN KASINO
Det er efterhånden ren kasino, hvilket hold
Brøndby to stiller med i 2. division. De hold,
der møder Brøndby to, bør prøve at møde
Brøndby på søndage, da Superligaholdet primært spiller søndag. Brøndby benytter konsekvent den nye regel for superligaklubberne
om, at unge spillere kan benyttes to gange i
samme weekend. Det gik udover B.93 her i
efteråret i 5-1 nederlaget. Eksempelvis spillede Mike Jensen søndagen før i Ålborg i SASligaen, lørdag mod B.93 og igen om søndagen på SAS-ligaholdet mod FCK. Det gjaldt
tillige Martin Spelmann.
Det er jo også sådan, at Danske Spil først sætter odds på kampene mod Brøndby to og KB
(FCK to) fredag.
Fb.
STILLING I 2. DIVISION
Nr. 7 15 kampe 22-22 22 point
(Fremad A. nr. 1 med 35 point).
FØRSTE KAMP I FORÅRET
Skærtorsdag 20. marts Kl. 15
hjemme mod Værløse
SIDSTE KAMP I FORÅRET
Søndag den 14. juni
ude mod Holbæk

DIVISIONSHOLDET
Det er planen, at Fodboldbladet fra næste nummer vil lave portrætter af spillere på 1. holdet.
Som opvarmning gennemgår vi spillerne og deres præstationer i efterårssæsonen, set fra tilskuerpladsen efter hjemmesejren over KB (1-0).

Ulrik Thomsen, 26 år, målmand, kommet
før sæsonen fra Herfølge. Købt som aﬂøser
for Nicolas Nielsen. Har været en rigtig god
ankermand.
Nicolas Nielsen, 36 år, reservemålmand og
målmandstræner. Var med i pokalkampen
mod Herlev (0-1) og er nu på 241 kampe for
B93 og på 10. pladsen over ﬂest 1. holdskampe gennem tiderne. Meget værdifuld træner
for alle elitemålmænd i klubben.
Kenneth Tange, 29 år, højre back, ofte uvenner med bolden, blev også uvenner med trænerstaben, da han blev sat på bænken med
BSV, og meldte sig ud.
Dragan Bakovic, 27 år, midtbane, en lille stor
ﬁghter, stor betydning på midtbanen, kan
også bruges på en af backpladserne. Hold op
med at skyde på mål fra midten af banen.
Mark Strøm, 25 år (tillykke), midtforsvarer,
anfører, har ydet en særdeles solid indsats.
Går altid forrest når der skal ﬁghtes.
Carl Bjarke Petersen, 28 år, midtforsvarer,
blev overraskende aﬂøseren for Jimmy Müller,
og det har „CB“ klaret fremragende – og så
gik han i stykker ude mod Brønshøj (1-2). Det
kostede tre point og en pause til „CB“ – surt.
Emil Farver, 18 år, venstre back, et meget stort
talent. Blev skadet tidligt ude mod Brøndby,
og det kostede resten af efteråret – surt.
Kasper Larsen, 24 år, forsvarsspiller, har været efterårets altmuligmand, er ofte startet
på bænken. Har den helt rigtige indstilling.
Thomas Høgh, 22 år, midtbanespiller, sparker lige godt med begge ben, en teknisk spiller, der spiller med stor „højdeforskel“, nogle
gange fremragende, andre gange er han forsvundet.

Newroz Dogan, 28 år, midtbanespiller, vendt
tilbage til B93 efter fem års udstationering i
Skjold og Ølstykke. Den rutinerede tekniske
spiller har ikke været den mitbanegeneral
man havde forventet – det kommer.
Lars Hjorthøj, 31 år (tillykke), midtbanespiller, kommet fra Hvidovre før sæsonen. Meget
løbestærk. Har ikke været den general man
havde forventet – det kommer. Og så har Lars
brændt nogle alvorlige chancer.
Kristian Nielsen, 28 år, midtbane eller angriber, sikker indestarter, et efterår på godt og
ondt. En af holdets bedste, men et par store
brændte chancer står i den sorte bog.
Glen Marcher, 23 år, højre kant, vendte tilbage efter ophold på Island. Er endnu ikke
kommet helt op i omdrejninger, småskadet.
Venhar Sebani, 21 år, venstre kant, driblestærk og dribleglad, farligste angrebsvåben,
har både scoret og været i oplæggerens rolle.
Ronny B. Petersen, 29 år, frontangriber, har
været skadet en del af sæsonen.
Jan Isaksen, 23 år, angriber, kommet fra Herfølge, viste lovende takter i de første tre kampe, har været skadet lige siden (lysken).
Jonas Schumacher, 22 år, venstre back, kom
ind i varmen da Emil Farver blev skadet, gode
indlæg med venstrebenet. Har underpræsteret.
Martin Drescher, 24 år, midtbane, slidstærk,
ofte på bænken, scorede på et ﬂyvende hovedstød mod KB (1-0).
Martin Heisterberg, 20 år, midtforsvarer,
kommet retur fra HIK, har været en god aﬂøser for „CB“ i dennes skadesfravær.
Og dem med begrænset spilletid: Simon
Nielsen, 19 år, frontangriber (begrænset spilletid), Wissam Nielsen, 17 år, højre back (fornem debut, tre dage senere blev han korsbåndskadet på U-18-lansholdet), Jesper
Kolding, 18 år, midtbane (en del skadet, også
spillet på Y-holdet), Mads Heisterberg, 18 år,
forsvarsspiller (lillebror til Martin) og Yassin
Erdem, 24 år, midtbane (langtidsskadet).
/palle banks jørgensen

9

Melemmer af B.93 Erhvervsklub

D.B.N Malerﬁ rma
v/ Dennis Bo Nielsen

Quasi Capital
Management
Revisionsfirmaet
BRDR. Jensen

Qvist Herman ApS

Soff t Design
So

TELESELSKAB 3

Så er der udkald til årets

STORE FÆLLES
B.93 JULEFROKOST

Det hele foregår i restauranten på B.93
tirsdag den 11. december 2007 kl.
18.00, hvor der klar til den sidste kamp
med alt hvad der hører til på et

RIGTIGT JULEBORD!

Meld jer til nu på listen på opslagstavlen,
til jeres holdleder eller på kontoret senest
tirsdag den 4. december 2007!
Prisen er kun kr. 125,incl. en vand eller en fadøl.
Kom og vær med til en
rigtig B.93 julefrokost!
Med julehilsen B.93 KULTURUDVALGET
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HANS DRACHMANN
FØDT 07.05 1959/FREDERIKSBERG –
FRA 1. HOLDET TIL HOVEDBESTYRELSEN
Denne gang har „ugens rapport“ fundet et
medlem, der med skjoldet på brystet, har
markeret sig både på banen og i særdeleshed
i klubbens ledelse. Den sportslige status: 27
kampe på 1. holdet (1979) og 30 kampe på 2.
holdet (1978/80 + 85). På banen er han(s)
kendt som en lille og spinkel slidstærk midtbanespiller, rimelig boldsikker, holdspiller,
scorer en gang i mellem. Hvor mange kampe
han(s) har kæmpet for klubben på lederniveau, er der ingen statistik for. Men det er
mange. Vi møder Hans Drachmann en tirsdag
aften i Museumslokalet på 2. sal.
Som 9-årig ﬂyttede vi tilbage fra Korsør til
København. Vi skulle bo i Emdrup og min far
havde besluttet, at jeg skulle spille i B.93. Som
ungdomstræner havde jeg bl.a. Jørgen Ritnagel, Ole Helding, Valdemar Pociot, Leif Holm,
Finn Jacobsen og Gert Theil. Min debut på
1. puslinge gav smæk på Rådvadsvej mod
Brønshøj (1-4). Som ynglinge var vi i pokalﬁnalen, hvor vi spillede 2-2 mod Vanløse i Valby. Omkampen på Østerbro Stadion tabte vi
1-4. Vort hold var: Jean Jensen – Flemming
Bentzen, Tim Østerberg, Jørgen Hansen og
Finn Helge Hansen – Boris et eller andet, Hans
Drachmann (anf.), Henrik Petersen, – Ebbe
Larsen, Steen Krog Hansen og René Rolade

HANS DRACHMANN

12

Rylander. Og Ole Ringheim var også med i
truppen.
Du spillede næsten alle sæsonens kampe på
1. holdet i 1979, hvordan gik det til, og hvorfor blev du så af i 1980. Håber du har god tid.
Ja, men den korte version tak. Jeg startede
(1978) som senior på 4. holdet, men kom hurtig på 2. holdet, som blev trænet af John Verner. Min debut på 1. holdet kom i starten af
1979, i udekampen mod AaB. Træneren John
Sinding sagde inden kampen, at jeg ville
komme ind i 2. halvleg, og det gjorde jeg så.
Vi vandt 3-1. Jeg var med fra start, da vi sensationelt vandt 3-0 i Esbjerg (som vandt DM),
på tre frisparksmål af Johnny Petersen hos
Ole Kjær. Jeg havde fået en specielopgave,
nemlig at agere overfrakke for Jens Jørn Bertelsen, og det gik rigtig godt.
Jeg var med i alle 17 kampe i efteråret, hvor vi
startede med en pokalkamp mod Brøndby på
Østerbro Stadion. Jeg var omskolet til højre
back, og spillede fremragende. Det blev en
lang aften, 1-1 efter forlængelse. I straffesparkskonkurrencen brændte Johnny Petersen, Søren Hattens, Ole Petersen og Find Juhl,
men alligevel vandt vi 5-4 efter 18 spark. Det
var kun Carsten Sørensen og jeg som ikke
sparkede. I næste kamp spillede jeg som en
pose nødder, og derved var det op på midtbanen igen (via bænken, red.). Vi sluttede
lige over stregen efter nogle nervepirrende
kampe. Sinding var blevet fyret og Erling Bøje
var trådt til. Ude mod 1901 viste lystavlen 0-1
på mål af Find Juhl, og i næstsidste kamp sikrede vi os ved på Østerbro at vinde med 3-1
over Slagelse. I de sidste fem sæsoner havde
B.93 i 1. division (bedste række) sluttet lige
over stregen ﬁre af gangene – det er klasse
Palle Banks.
I 1980 kom Dennung til som træner, og han
foretrak høje og muskuløse spillere. I 1981
kom jeg til Århus som journalistelev, og spillede en sæson for Skovbakken (2. div.) med

Ronald Stelmer, Lars Lundkvist, Henrik Beckmann og Ole Schouboe. I 1982 var jeg på Fyns
Stiftstidende og spillede i Nyborg (1. holdet,
red.). Jeg har også spillet i AGF og OB i kortere perioder (2. holdet, red.). Som journalist
var jeg i Bruxelles 1992/95. Her opnåede jeg
mit sportslige højdepunkt, da jeg var på et
udvalgt dansk EU-hold med Frank Arnesen,
Kenneth Brylle og Per Frimann. Vi spillede 3-3.
Mit sammenspil med Arnesen var på EU-niveau. Det var stort Palle Banks.
Nu gider vi ikke høre mere om din fodboldkarriere. I 1995 vendte jeg hjem til Politiken,
hvor jeg som journalist siden har arbejdet
med politik og specielle dybdegående opgaver. Nej, jeg har aldrig skrevet om fodbold.
Du skrev en bog om det taktiske politiske spil
omkring Det Kongelige Teater, er den udsolgt? Nej, Du kan købe restoplaget når din
tilbygning er færdig.
Det er kendt for enhver, at du siden 2004 har
gjort et kolossalt arbejde for klubben. Hvordan startede det. Klubben havde ingen hjemmeside, og jeg udarbejde et forslag, men Hovedbestyrelsen gled af på projektet gang på
gang. En dag konstaterede jeg, at en del
ikke-elitehold manglede bolde i den grad,
medens eliteholdene var godt forsynet. Klubben var på vej ud i en katastrofesituation, en
splitning mellem elite og øvrige. Anders Levinsen og jeg stillede uopfordret op til fodboldbestyrelsen (og blev valgt). Den 13. maj
2003 var en markant dato. En gruppe 93’ere
holdt et møde, hvor eneste formål var at samle
klubben. Vi nedfældede en politik for en ny
fodboldbestyrelse. Hvem der var med på mødet. Lad mig se, øjeblik, jo det var Henrik
Lindholm, Niels Frederiksen, Tommy Møller,
Jørgen Ritnagel, Johnny Hansen, Anders Levinsen, og lad mig se Kim Milwertz, Sune
Nielsen, Johan Lange, øhh Jørgen Norsker og
mig selv. Siden er der sket meget positivt, vi
har fået styr på økonomien, aktive fodboldspillere er steget fra 500 til 850, kunststofba-

nen, minibane, ﬂotte
baner, god organisation, god stemning,
tre
ynglingehold
næste sæson og en
masse store talenter
blandt de unge. Vor
største sportslige udfordring havde vi da
Elkjær/Olsen trak sig
lige før sæsonen
2005, vi havde intet
hold, ingen penge,
ingen træner. Det
var hårdt. Nedturen
er nu heldigvis ble- HANS DRACHMANN
vet stoppet efter et stort arbejde af bl.a. Erling Bøje og Frank Nielsen.
Du må undskylde jeg snakker så meget. Det
er fordi jeg på arbejdet kun må stille spørgsmål (dårlig undskyldning, red.). Mit favorithold, og jeg er villig til at begrunde udtagelsen (bliver en anden gang, red.): 1. Nicolas
Nielsen – 2. Carsten Jørgensen, 3. Ole Petersen, 4. Kenn Hansen, 5. Ole Rojas – 6. Jan Højland, 7. Find Juhl, 8. Vlady Jatczak, 9. Daniel
Jensen – 10. Jens Kolding og 11. Danny Jung.
På bænken: Jean Jensen (målmand), Frank
Rasmussen (spiller), Erling Bøje (træner), Max
Buus (holdleder), Jørgen Finkelstein (massør)
og John Verner (fys.).
Familien. Min søn spiller på 2. junior i B.93,
min datter på 18 år spiller håndbold i Østerbroklubben Team København (3. division).
Jeg selv spiller på midtbanen på veteran eller
superveteranholdet. Ja, det er korrekt at jeg
scorede to kasser i samme kamp i foråret. Vi
(B.93, red.) har gang i en masse spændende
ting, men dem må du høre om en anden
gang.
Tak, kom godt hjem og husk cykellygterne.
/palle banks jørgensen
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UNGDOMSFODBOLDEN STYRER
Nedenfor følger en oversigt over de mange
driblende børn og unge og deres trænere i
2008. Der er altid plads til én (træner) til …

DRENGE
Ynglinge,årgang 1990–91 spiller 11-mands
fodbold
U18 1:Thomas Pedersen, Jacob Pedersen.
Velkommen til Thomas, der har trænet
Dragørs 1. seniorer.
U18 2: Gustav Cudjoe, Mahir Lisakovic
U18 3: Robert Nielsen

JESPER NIELSEN
Lækre græsbaner, seje 5-mandsmål til børnefodbolden, kaffedrikkende forældre på tæpper eller under paraply, ihærdige trænere
med kegler og veste og ikke mindst rigtig
mange fodboldglade og -dygtige børn og
unge har præget hverdagen på B.93s nyrenoverede baner her i efteråret. Godt humør og
stor ildhu er det gennemgående indtryk,
uanset om det er elitedrengene fra bane ﬁre,
næsten elitedrengene fra drenge ﬁre eller
ﬁre superpiger fra U14, der jonglerer og dribler med boldene.
Og nix, sæsonen er ikke slut. Drenge og piger
fortsætter leg og træning på kunstbaner, i
sale og haller vinteren igennem. Hvis vi fortsat kan hjælpes med at løfte de mange opgaver på og udenfor banen, står B.93-piger og
drenge overfor en ny, sjov, spændende og
sportslig succesrig sæson.
På trænerfronten vinker klub, børn og forældre farvel til Alexander, Carsten, Martin, Samir, Arturo, Lars, Anders og Rune. Tak for jeres store indsats i årets løb og forhåbentlig på
gensyn.
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Juniorer, årgang 1992–93 spiller 11-mands
fodbold
U16 1: Niels Madsen, Kim Trier
U16 2: Christoffer Jensen,
U16 3: Theis Jensen. Velkommen til Theis,
der er ny træner
Drenge ældste, årgang 1994 spiller 11mands fodbold
U14 1: Lasse Nielsen, Mads Degel
U14 2: Keld Olsen, Mauricio Vega. Velkommen til Mauricio, der er ny træner
U14 3: Auni Topas. Velkommen til Auni, der
er ny træner.
Drenge yngste, årgang 1995 spiller 9-mands
fodbold
U13 1: Morten og Michael Mathiesen
U13 2: Pernille Jørgensen
U13 3: Jesper Sode

NIELS MADSEN

Lilleput ældste, årgang 1996 spiller 9- eller
7- mands fodbold
U12 1: Totte Grønwall,
U12 2: René Kyhlensøe
U12 3: Jesper Nielsen, Sebastian Goos
Lilleput yngste, årgang 1997 spiller 7- mands
fodbold
U 11 1: Kim Hansen
U 11 2: Sunaj Jajovski. Velkommen til Sunaj,
der er ny træner
U 11 3: Mathias Kock
U 11 4: Hans Møller
Miniput ældste, årgang 1998 spiller 5-mands
fodbold
U 10 1: Jesper Nielsen
U 10 2: Jesper Nielsen
U 10 3: Jørgen Olsen
U 10 4: Poul Bjørn,Christian Morgenstjerne
Velkommen til Poul og Christian der
er nye trænere.
Miniput yngste, årgang 1999 spiller 5-mands
fodbold
U 9 1: Søren Henriksen
U 9 2: Poul Fenger
U 9 3: Mohammed Soidik
Mikroput ældste, årgang 2000 spiller 5mands fodbold
U8 1: Nicolai Hjeds
U8 2: Jimmy Alili
Mikroput yngste, årgang 2001 spiller 5mands
U7 1: Torben Svenningsen
U7 2: Kim Mortensen

FOTO: TORBEN MEYER

PIGER
Pige juniorer, årgang 91–92–93. 11 piger på
hvert hold.
U 17 Æ: Erik Mortensen
U 17 Y: Majken Guilmartin og
Jasin Christensen
Piger, årgang 94–95. 11 piger på hvert hold.
U14: Michel Zola
Lilleputpiger, årgang 96–97. 7 piger på hvert
hold.
U 12: Naja Vester
Minipiger, årgang 98-99. 5 piger på hvert
hold.
U10: Naja Vester
Mikropiger, årgang 2000-01. 3 piger på
hvert hold.
U 8: Naja Vester
Af Jesper Nielsen

Mikroput 2002 spiller 3 mandsfodbold
U 6: Kasper V. Hansen
Mikroput 2003 spiller 3 mandsfodbold
U5: Erik Willis
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LANDSHOLDSUDTAGELSER
U/16
I to landskampe her i efteråret mod Tyskland
har Mourad El Bariaki været udtaget.
I to U/16 samlinger i oktober og november
har Frederik Frankmann fra 1. drenge været
udtaget.

U/17

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

Uddannelser der spænder vidt

DANIEL LINDSTEN

Daniel Lindsten (billedet) er udtaget til U/17
landsholdet og scorede mod Norge.

U/18

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

På landsholdet den 24. oktober debuterede
Wissam Nielsen, der lørdagen før havde fået
debut for B.93s divisionstrup. Uheldigvis kom
Wissam til skade (korsbånd) i landskampen
mod Østrig.

U/19

BASHKIM KADRII
JESPER KOLDING

Jesper Kolding, der i efteråret er i klubbens
Divisionstrup, er også udtaget til U/19 landsholdet. Læs iøvrigt om ham på siden om Småpluk.
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I oktober har Bashkim været på Træningsophold i franske Le Havre. Bashkim, der er på
kontrakt i B.93, er klubbens topscorer i juniordivisionen.

USA… ET FABELAGTIGT REJSELAND FOR BØRN
OG VOKSNE MED FODBOLD SOM INTERESSE!
Det hele startede på stranden i Blackpool,
England, i 2005, da hele holdet, den gang 11
og 12 år gamle sammen med syv mødre, var i
England for at se Europamesterskaberne i
kvindefodbold og selv spille med i en ungdomsturnering.
Hver eftermiddag spillede vi, pigerne mod
mødrene kamp på stranden og under en af
de kampe, blev alle enige om at lykken er at
rejse med sit fodbold-hold. Og USA blev valgt
som det næste rejsemål.
Nu har vi været af sted. 17 piger og 10 voksne (denne gang kom fædrene også på banen): Det blev en forrygende tur!
Vi startede i Connecticut, hvor vi boede og
trænede med et amerikansk pigehold. Vi ﬁk
træning af Connecticuts elitetræner for deres
1. hold og det skal nævnes at de er meget
stærke på pigesiden. Efter ﬁre dage der tog
vi ind til New York, hvor vi boede på Chelsea
International Hostel midt på Manhattan og
havde to dage med skønne spisesteder, ingen
fodbold, men shoppegenet blev luftet for
fuld udblæsning! Efter to skønne dage i New
York, ﬂøj vi videre til Minneapolis, hvor vi
skulle bo privat i seks dage hos amerikanske
spillere og spille med i USA Cup 2007; en fodbold-turnering med 900 hold fra hele verden.
Man skulle tro, at der ville gå koks i så stort et
arrangement, men her viste amerikanerne
hvad de er rigtigt gode til: Selv om turneringen var kæmpe stor, var alt super organiseret. Deres „homestaying“-program var også
bare en oplevelse i sig selv. Pigerne boede hos
amerikanske fodbold piger, med forældre,
som var indstillede på at give vores piger en
oplevelse for livet. Der var pool-liv, barbacues, bowling, speedbådssejlads, major shopping m.m. på bedste amerikanske maner.
Amerikanerne er meget fysiske i deres
måde at spille fodbold på. også dygtige, des-

værre var det deprimerende at høre om deres allerede udførte knæoperationer,eller
kommende, helt ned i 14 års alderen og ikke
mærkeligt at alt for mange må stoppe som
17–18 årige.
Vi ﬁk en god snak med amerikanerne om
vores ide med at vores hold dyrker andre
sportsgrene samtidig med fodbolden. (i denne sæson er det Yoga) Det syntes amerikanerne var enormt spændende og forhåbentligt har vi sat nogle tanker igang hos dem,
som på sigt også hjælper dem til at forstå, at
pigerne skal være „langtids-holdbare“ og at
det ikke er iorden, at være færdig med at
dyrke fodbold som 17–18 årig.
Efter de seks dage, med stærkt voksende og
smukke venskaber og minus sprog-generthed, var det en busfuld af afskeds-påvirkede
piger, som tog afsked med deres nye venner.
Heldigvis havde vi besluttet at bruge de sidste to dage sammen, os alene, ude ved en af
de mange søer som denne stat er kendt for,
på et skønt, skønt koloniagtigt sted, med
masser plads og ved den vidunderlige badesø, lå pigerne arm i arm og lod en verdensklasse tur ﬁnde bundfæste.
Snakken gik højt om hvad vores næste rejsemål skulle være. Mange spændende steder
blev kastet op i luften til åben diskussion og
valget faldt på Spanien i sommeren 2008. Pigerne er i gang med at glæde sig og spare
sammen og jeg er gået i gang med planlægningen. I fodboldbestyrelsen er mottoet:
„Lykken er en god fodboldtræner“…den holder, men tror jeg vil tilføje endnu en: „Lykken
er at rejse med sit fodbold-hold“.

Majken Gilmartin,
fodboldtræner og glad rejsearrangør!
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ALMENT OM B93´ PIGE-/DAMEAFDELING
En spændende, men også turbulent sæson
har set sin afslutning og det er tid til at kigge
fremad mod en kommende sæson, som tegner spændende.
U10 Miniput- og U12 Lilleput-pigerne fortsætter deres arbejde med afdelingens yngste
træner Naia, som efter sommerferien pludseligt stod med en masse piger alene. Ikke en
holdbar situation, men hun har på bedste vis,
med hjælp fra bl.a. nogle forældre, fået efterårssæsonen afsluttet med sine tre hold. I
løbet af vinteren skulle der meget gerne
komme yderligere hjælp til de yngste piger
og i skrivende stund, har der åbnet sig nogle
spændende muligheder, som det dog er for
tidligt at sige noget om endnu.
U14 Pigerne er netop rykket op fra Naia´
skørter og da der ikke var en træner, som vi
syntes var fed, endte det med at pigerne måtte trækkes med undertegnede. Ikke en situation som er 100% optimal, da jeg også er
med omkring U17 Pigejuniorne og i skrivende
stund stort set træner alle ugens dage, men
pigerne er så søde, at jeg glæder mig til hver
gang vi skal være sammen. Dagen efter dette
er skrevet, skal de spille deres første 11 mands
kamp mod et australsk hold efter kun ﬁre
træninger, men det skal nu nok gå og pigerne glæder sig. Det er sjovt at se hvordan vi
har kunnet lave en træning, som gør at de fra
træning til træning, kan aﬂæse deres fremskridt og det bliver spændende at se hvor
gode de er om blot et år.
U17 Pigejunior er afdelingens største, da
hele U14 Pige-holdet fra sæsonen 2006/2007
samlet er rykket op og der næsten ikke er
ﬂyttet nogen spillere op til Damesenior. Derfor har vi også valgt at dele U17 Pigejuniorne
op i to trupper, nemlig U17 Pigejunior/Yngste
(årg. 93 med en del årg. 94) og U17 Pigejunior/Ældste (årg. 91-92 med enkelte årg. 93).
De yngste har fortsat fornøjelsen af Majken
med hjælp fra Adam og Jasin, men de ældste
fortsætter med Erik og undertegnede. Begge
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trupper spillede sig i efteråret i Elite Øst og
begge trupper havde det svært. Specielt U17
Pigejunior Elite Øst-holdet ﬁk det sværere
end forventet, da vi havde vores andel af
knæoperationer, kysse-syge, skæve rygge,
forstuvninger og stort set alle andre sygdomme lægevidenskaben kender til! Til ﬂere af
kampene havde vi op til 10 afbud pga. skader
og sygdom og det kan ikke undgå at sætte sit
præg på sæsonen. I vinterens løb er der allerede arrangeret træningskampe mod mange
stærke og spændende hold og kan vi undgå
et skades helvede, som det vi lige er kommet
ud af, bliver det en spændende og udbytterig
sæson.
Dameseniorne med Jørgen ved roret,
kværner bare der-ud-af og afsluttede sæsonen med hele tre 7-mands hold. Fra forårets
start bliver disse hold til et 11-mands og to 7mands hold og med tilgangen af mange
spændende spillere, tror jeg, at de kan gå en
meget spændende sæson i møde. Der går
næsten ikke en uge uden vi får henvendelser
fra piger, som gerne vil spille Damesenior i
B.93 og med 11-mands holdet som en realitet, bliver række af henvendelser nok længere. Jørgen har stået med ansvaret alene,
hjulpet lidt af Gustav, men håbet er at vi kan
tilknytte en spillende assistent til truppen, så
den ikke står på selvtræning, når det ene
hold spiller kamp. Dameseniorne er faldet
godt til i klubben og ﬂere herre-hold rapporterer om at pigerne er festlige til de forskellige arrangementer de har deltaget i allerede.
Michel Zola,
afdelingsleder, U14- og U17-træner

PALLE „ALENE I VERDEN“

SKAL VI HAVE EN NY B93-BOG
– DU BESTEMMER
Som det fremgik af sidste nummer af Fodbold-bladet overvejer Kulturudvalget at udgive en ny B93-bog. I 1999 udkom bogen om
B.93, en stor sag på 271 sider med titlen „En
fodboldkrønnike fra den spæde begyndelse
til Superligaen“. Selvom bogen blev genoptrykt to gange, har den været umulig at skaffe de sidste mange år.
Forfatteren Palle „Banks“ Jørgensen har indvilget igen at stå i spidsen for en ny bog, hvor
sæsonen 2007/08 bliver indeholdt. Bogen vil
udkomme i eftersommeren 2008. For at bogen økonomisk kan blive til noget kræver det
en vis opbakning. Grundlaget for den sidste
bog var 52 private 500-kroners sponsorer.
For at blive bogsponsor skal du indbetale kr.
500,- enten til Palle Banks, på kontoret eller
på konto i Danske Bank: 3001 (reg.), konto
3001359711. Husk dit navn skal fremgå af indbetalingen. Du kan også sende en check/kontanter til Palle Jørgensen, Åkandehaven 166,
2765 Smørum. For sponsoratet får du et eksemplar af bogen, som forventes at komme
til at koste 300 kr., og dit navn bliver nævnt i
bogen. Det koster dig således netto kun kr.

200,- at komme med på
hæderssiden.
Når vi når frem til
1. januar 2008 vil vi
afgøre om bogen
kan blive en realitet.
Det afhænger af antallet af bogsponsorer.
Palle havde forventet en kø bag hans mål.
Det har ikke været tilfældet, kun 14 har betalt til dato (31-10-07), nemlig Freddie Birtø,
Hans-Henrik Holm, Leif Clemens, Jørgen
Brøndberg, Jens Ritnagel, Carl Bjarke Petersen, Bent Plamback, Jørgen Norsker, Per Nielsen, Dennis Høgart, Jon Bremerskov, Nels
Conrad, Torben Henriksen og Hans Drachmann.
Al arbejdet med bogen vil være totalt ulønnet. Hvis bogen ikke bliver til noget vil indbetalingerne blive tilbagebetalt. Det eventuelle
overskud vil blive administreret af B93 Ungdomsfond. Men som det ser ud lige nu, så bliver bogen ikke til noget. Du bestemmer…
B93 Kulturudvalg
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HVORFOR STOPPER
DE 13-18 ÅRIGE?
KBU (v/Jan Kristensen og Søren Østergaard)
har udarbejdet en undersøgelse, der viser at
33% af de adspurgte unge stoppede på
grund af manglende tid, 25% på grund af
dårlige kammerater, 22% var trætte af klubben og 16% syntes ikke om træneren. Også
manglende forældreopbakning blev nævnt
ofte. En speciel situation blev også nævnt:
Det ville have været godt, hvis træneren
„havde talt med mig om mit liv udover fodbolden“ og en yderligere grund kunne også
have været, hvis han/hun i perioder kunne
have fået lov at træne lidt mindre.
Specielt i forbindelse med overgangen til juniorfodbold forekommer det, at en del unge
mangler tryghed. Meget er nyt, trænerne er
nye, mange medspillere er nye og det gælder
også holdlederen. De ofte store kulturforskelle ser ud til at være den enkeltfaktor, som
har størst betydning i frafaldet blandt ungdomsspillerne. Her kommer en mentorordning ind i billedet.
En mentor kunne være et ældre klubmedlem,
der kunne støtte den unge spiller, og specielt
være en person, som interesserer sig for den
unges liv, skole, venner, familie. En person
man kan snakke med udover fodbolden. Undersøgelsen siger: „ikke som psykolog, men
blot en erkendelse af, at den unge er et helt
menneske, og ikke alene en fodboldspiller.
I B.93 har vi oplevet en række af de situationer, der omtales i undersøgelsen. De såkaldte
vanskelige spillere, er som tidligere landstræner Richard Møller Nielsen fastslog, ofte også
„vanskelige“ på banen overfor et modstanderhold. Desværre kan man ikke nævne navne, som kunne belyse, hvad en mentor betød/
kunne have betydet, men for de ﬂeste fodboldledere er mange af de omtalte ting ikke
nogen ukendt situation.
Fb.
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4 1 * 4 & 7 35 4 ) 6 4 & 5

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

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

Inspektøren på
Svanemølleanlægget
Kenan Saini
Telefon 3929 1893

FIVE-A-SIDE 2008
Den årlige kæmpesucces – Five a side turneringen – ﬁnder sted lørdag den 12. januar
2008. Turneringen afholdes for første gang
på den nye kunstgræsbane, og frokosten bliver selvfølgelig i restauranten. Prisen er de
klassiske 93 kr. – men man må selvfølgelig
gerne betale med en hundredkroneseddel.
FLEMMING JOHANSEN

Tilmeldingen sker ved at ringe eller e-maile til
Five a side komiteen ved Flemming Johansen
(Mobil: 2588 3526; fj@a-ea.dk). Betaling til
reg.nr. 3121; kontonummer: 3121197154.
Husk at angive navn i feltet „Besked til modtager“.
Der trækkes lod om en ﬂot præmie blandt
alle billetnumrene. Der er desuden lodtrækning 1. december og nytårsaften om en omgang øl til ens hold.

PROGRAMMET ER
Morgenmad fra kl. 8.00
Lodtrækning til holdsammensætning kl. 8.45
• Turnering fra kl. 9.30 til ca. 13.00
• Buffet fra kl. ca. 13.30 - ?
• Quiz/Bingo med ﬂotte præmier
• Optræden og sange
• Diverse indslag og overraskelser
• Bytur for de unge …
•
•

VENNEMINDEVEJ 74 • 2100 KØBENHAVN Ø
TELEFON 39 29 55 12 • TELEFAX 39 27 20 11
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B.93 BLEV SNYDT FOR DET 10. DM I 1928
B.93 har vundet DM ni gange som man ved
(1916, 27, 29, 30, 34, 35, 39, 42 og 46). DM i
1928 blev ikke afgjort, idet tre klubber: B.93
(målscore 20-6), Frem (18-11) og B1903 (15-7)
alle havde ﬁre kampe/seks point i slutspillet.
DBU havde i grundspillet målkvotienten som
tredje parameter (efter point og indbyrdes
kamp), men denne regel gjaldt mærkværdigvis ikke i slutspillet, og DBU udskrev derfor
omkampe mellem de tre klubber. B.93 og
Frem ville ikke spille omkampe og B.1903 ville
ikke vinde et mesterskab uden kamp. Derfor
blev mesterskabet annulleret. Det var en
skandale!.

I det fremragende KBU-blad er der i oktobernummeret en længere artikel om afgørelsen,
som man også kalder skandaløs. Man opstiller seks forskellige kriterier, og B.93 er bedst
på fem af disse. Kun ﬂest mål i indbyrdes
kampe går til B1903. I slutspillet blev resultaterne: B.93-Frem 0-1, B.93-B.1903 3-1 og
B.1903-Frem 4-2.
For hvert femte DM har en klub lov til at spille
med en stjerne på blusen. (se billede af Michael Jacobsen: Stjernen over logoet) B.93
burde således kunne spille med to stjerner.
/palle banks jørgensen

Bestyrelses- og redaktionsmedlem i KBU, Steen Christensen (tidl.formand for Ryvang) skriver i KBUs blad en opfordring til DBU: Var det ikke på tide, her næsten 80 år
efter, at DBU rådede bod på den forsvundne DM-titel og
udråbte B.93 som DM-vinder 1927/28.

KELIM

Dette vil B.1903 og FREM næppe have væsentlige argumenter imod, vel! B.93s Hovedbestyrelse opfordres til at
forfølge sagen i DBU.
Fb.
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WIINSTEDT ORIENTTÆPPER &
KELIMGALLERI
Speciale:
Gamle iranske tæpper
samt nomade og landsbytæpperfra Iran og Kaukasus
Specialist i vask og reparation
Åben: 13 - 17.30 • lørdag:10 - 14 • mandag: lukket

Tlf.: 39 62 41 69

Strandvejen 201

(før Øregaardsparken)
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JØRGEN PEDERSEN

Jørgen Pedersen er entreansvarlig ved B.93s
hjemmekampe på Østerbro stadion. Han er i
år fyldt 70 år og er pensioneret fra en stilling
som varmemester på Flyvestation Værløse.
Han bor derude i Værløse sammen med sin
kone, som også sørger for en række ting ved
hjemmekampene.

Jørgen begyndte som kontrollør i den daværende Idrætsparken for 40–50 år siden. Det
var i KI’s tid. For 15 år siden skulle han så oplære B.93s kontrollører, men har siden været
trofast over for B.93. Takket være personer af
Jørgen Pedersens støbning, afvikles B.93s
hjemmekampe uden problemer.
fb.

UDEN MAD OG DRIKKE…

KIM
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Det triste efterår på Østerbro stadion oplives af dejligt fadøl
og dejlige pølser serveret af Jan Smidt og Michael Hornhoff.
Det er dejligt at se et godt smil enten ved indgangen til stadion eller i dårligt vejr under tribunen. Det er med til at gøre
besøget på stadion acceptabelt selvom Divisionsholdet har
gjort os lidt triste.
fb.

MICHAEL

BØRN FORTJENER
GOD TRÆNING
Nicolai Hjeds, Peter Arnholt og Frank Nielsen
skal sikre den røde tråd i træningen af børn
og unge i B.93.
Vi ved godt, at Naja og Kim på ti år ikke skal
vægttræne ﬁre gange om ugen og er heller
ikke i tvivl om, at 17-årige Ibrahim og Christiane ikke kan nøjes med fodtennis og skud på
mål, hvis de skal fastholde deres plads på udvalgt hold. Men hvad god træning for drenge
og piger på 6, 12 og 18 år nærmere går ud på,
det er der mange forældre og trænere, der
helt naturligt er i tvivl om.
B.93 vil gerne fastholde og udvikle en tydelig og højt kvaliﬁceret træningskultur, hvor
børn og unge får den træning, der er mest
givende for deres alder og forudsætninger.
Til at koordinere og videreudvikle børnetræningen i klubben har bestyrelsen sammensat
en trio, der sammen med klubbens mange
dygtige trænere skal sikre en god og aldersbestemt træningspraksis på alle hold.
Nicolai Hjeds, der til daglig er journalist, har i
de sidste par år været primus motor i udviklingen af klubbens mikroskole. Nicolai, der
tidligere har spillet og trænet på eliteniveau i
B.93, er ansvarlig for fodboldskolingen af de

5–10 årige. Her er leg og spil med masser af
boldberøring på små områder centralt for
børnene, der alle betragtes som potentielle
talenter.
Peter Arnholt, der er cand.merc. og arbejder
på Handelshøjskolen, er ansvarlig for at udvikle værktøjer til aldersgruppen 11–14 år.
Peter har i en årrække arbejdet med elitetræning for større børn og har i år med stor
succes arbejdet intenst med klubbens U14
drenge. Småspil og teknisk træning er stadig
centralt, men systematiseres og udvikles i
takt med børnenes fysiske og mentale udvikling. I denne aldersgruppe opdeles drengene
tillige efter deres fodboldmæssige udvikling.
Frank Nielsen, der til daglig arbejder som
konsulent indenfor det pædagogiske felt, er
ansvarlig for træningsudviklingen for de 15–
19 årige og for klubbens elitearbejde i denne
aldersgruppe. Her suppleres teknisk træning
med fysisk, taktisk og mental træning, så
B.93 kan fastholde og udvikle sin position en
klub med en attraktiv træningskultur med
spillernes udvikling i centrum.
Nicolai, Peter og Frank vil i det kommende
år medvirke ved en række møder og arrangementer, ligesom trænerne på de forskellige
alderstrin kan trække på trioens viden og erfaringer, når træningen skal planlægges på
det enkelte hold.
Af Jesper Nielsen
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MIKRO 3 ÅRGANG 99 BYGGER BRO TIL SVERIGE
Venskabsklubben i Skälderviken inviterede til
stævne lørdag den 22. september til „landskamp“ i Ängelholm i det nordlige Skåne.
Danmark generobrede Skåne på ﬂot manér
med et velspillende B.93. Skäldervikens IF inviterede til et forrygende arrangement i
smukke omgivelser og vi blev modtaget på
bedste vis.

B93’s forældre sørgede for at holde stemningen på top med truthorn, dannebrog og heppekor.

B.93’s årgang 99 Mikro tre ﬁk kamp til stregen i den første kamp mod Ängelholms IF. Vi
var bagud med 2-6 i første halvleg, men ﬁk
spillet os op til en 7-6 sejr.

Vi glæder os til at få se Skälderviken IF på
besøg hos os i B.93 og til at knytte tættere
bånd med klubben.

Anden kamp spillede vi mod Munka Ljungby
som kæmpede tappert indtil sidste minut,
men de var oppe mod et friskt B.93 med masser af energi og mål i benene. Kampen sluttede 8-2 til B.93.

Svenskerne viste ﬁn kampånd og drengene
ﬁk en hyggelig dag sammen med de nye
svenske venner med is, pølse og masser af leg
i skønne omgivelser.

Annika Svensson, holdleder B93 Mikro
tre - årgang -99

Sidste kamp startede med et lidt tøvende spil
fra B.93’s side. Det var jo vores venner Skäldervikens IF (SIF) som var modstander. I halvlegen var vi bagud med to mål, men ﬁk til
sidst kæmpet os op til en ﬂot sejr. Kampen
sluttede 3-7 til B.93.

Service på Østerbro!
Trailerudlejning
Fra kr. 90,-

Ny vaskemaskine
Udlejning af
DVD-film
Hydro Texaco . Jagtvej 213-215
2100 Kbh Ø . Tlf. 39 29 80 48 forkæler dig og din bil
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Det nye Kulturudvalg har fastsat to arrangementer. Som det ses på side 11 arrangeres en
julefrokost tirsdag den 11. december. Prisen
er holdt nede på 125 kr for et prægtigt julebord. Vi forventer at man udover den øl, der
hører med i prisen, har brug for en øl eller
snaps mere, så Kulturudvalget herigennem
kan få lidt midler til arbejdet.
Næste kulturudvalgsarrangement bliver
sidst i marts, hvor der bliver optræden af en
kendt tidligere kongelig skuespiller. Mere om
dette arrangement senere. Indimellem arrangeres i B.93, dels Five-a-side arrangement i
januar med tilhørende frokost (se side 21) og
Old Boys-afdelingen afholder sin traditionelle fest sandsynligvis sidst i februar, så der bliver en række festlige arrangementer i klubben i vinterens løb.
Udsmykningen i klubhuset er gået lidt i stå,
da Kulturudvalget dels fattes økonomiske
midler og dels mangler en afklaring med forpagteren af restaurationen om en stor del af
lokalerne i stueetagen. Vi må erkende, at udsmykningen på 2. sal ikke ses af ret mange
medlemmer, og vi vil derfor gerne skaffe

plads til mere udsmykning i stuen og på 1. sal.
KBU har accepteret, at det meget store Tennisbillede fra dengang, der blev afholdt Danmarksmesterskaber på Svanemølleanlægget,
bliver ﬂyttet ned i B.93s lokaler. Udsmykningen udenpå klubhuset afventer Hovedbestyrelsens henvendelse til Kommunen, der jo
ejer huset. Vi har været udsat for en del hærværk mod vore ting både på 1. salen og i stuen. Så vidt vides af gæster , der havde lejet sig
ind i Restaurationens lokaler.
Kulturudvalget har nogle dyre planer for 1.
salen, hvor der er tegninger til silhuetbemaling. Men de to malermestre, som sponserer i
klubben, har ikke ønsket at påtage sig arbejdet. Derfor overvejes andre muligheder. Udover silhuetbemalingen er der planer om en
række store fotostater. Ideen stammer fra
AB, hvor en sponsor har påtaget sig at dekorere store områder af det indre stadionanlæg
med fotostater af kendte AB-spillere.
På det mediemæssige område har Kulturudvalget planer om i marts at udarbejde en
proﬁlavis i samarbejde med Østerbro Avis. Ligesom en introbrochure til klubbens nye
medlemmer er på tegnebrættet. På side 10
kan læses om ideen med en ny fodboldkrønike af Kulturudvalgets Palle Banks Jørgensen.
Kulturudvalget har været vældig glade for
en del materialer, som udvalget har modtaget
af Jørgen Finkelstein fra dengang han var
presseofﬁcer i B.93. „Finkel“ er nu massør for
Divisionsholdet. Der efterlyses stadig ting fra
medlemmerne. De kan aﬂ everes på kontoret.

EFTERLYSNING
Vi har to dukker (mandlige) i vor varetægt.
Dem vil vi meget gerne ekvipere med noget
gammelt kluns. Så hvis du har nogle gamle
støvler, strømper, bukser eller trøje/brynje så
vil vi blive rigtig glade. Det skal ikke være
mindst 25 år gammelt.
Kulturudvalget

JØRGEN FINKELSTEN
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•

Brudebuketter

•

Bårebuketter

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

Dekorationer

Østerbrogade 62 Tlf. 3538 2390

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

VOLD I FODBOLD
Det er helt uacceptabelt med direkte vold på
fodboldbanen. Vi er nået til, at der i Fodbolddommernes blad ligefrem er en vejledning
for dommere, der udsættes for vold med
henvendelser til skadestue og politi.
Her i København har KBU og Københavns
Fodbolddommerklub sat sig sammen og er
blevet enige om at gøre en aktiv indsats mod
vold og trusler overfor dommerne. Der indføres en nul-tolerance, hvilket vil sige, at vold
eller trusler herom med det samme vil medføre, at kampen afbrydes og dommeren forlader banen. Det bakker KBU nu op om.
Dommernes klub følger op med politianmeldelser og eventuel advokathjælp. Dommerne
opfordres til at få vidner enten blandt spillerne eller tilskuerne, så den skyldige kan udpeges.
KBU agter at udarbejde et regelsæt, hvor
grænserne går for adfærd og ansvar under
en fodboldkamp.

FACTS OM B.93
Klubben blev startet i
1893 – den 19. maj mens
tulipanerne blomsterede. Forberedelserne var
hjemme hos en byggematador (Harald Simonsen) i Store Kongensgade. Selve stiftelsen var i en
restaurant i Odensegade.
I starten var det kun Cricket,
men i 1896 kom Fodbolden til. I
1901 blev Tennis indført og i 40’erne
Bordtennis. Både Cricket og Bordtennis er dog senere blevet nedlagt, men
B.93 har vundet Danmarksmesterskaber i alle ﬁre idrætsgrene.
B.93 startede på Fælleden, men blev allerede
i 1901 baneejende klub, da B.93 lejede et
areal af kommunen på Øster alle/P.H.Lings
alle. Det er en stor del af det areal, hvor PARKEN i dag er beliggende. B.93 ﬂyttede i 1994
til Svanemølleanlægget, da Idrætsparken
skulle om- og udbygges til PARKEN. B.93s
Tennisafdeling bevarede dog en stor del af sit
tennisanlæg på P.H.Lings alle.
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KØBENHAVNSSERIEHOLDET
2. senior klarede til sidst skærene og undgik
nedrykning til serie 1. Træner Peter Grahn
fortæller, at holdet har været sat under et gevaldigt pres i hele efteråret, da de to førstekampe efter sommerferien blev tabt.
Han mener helt klart, at holdet har været det
mest boldbesiddende i de ﬂeste kampe, men
det er jo målene, der tæller, og netop i straffesparksfelterne har der været store problemer. Forsvarsopstillingen har gennem hele
sæsonen været det store problem. Der er
brugt 20 forskellige forsvarsspillere i 4-back
kæden og fem forskellige målmænd bag kæden. Foran har holdet haft glæde, af angribere fra Divisionstruppen: Både Ronnie
B. Petersen og Simon Nielsen har markeret
sig på topscorerlisten.
I alt har 50 spillere deltaget på 2. seniorholdet i 2007, og det antyder jo klart, hvor svært
det har været at ﬁnde ind i en spillerytme.
Træningsindsatsen har ellers været i top, og
holdet har arbejdet meget seriøst. Enkelte
spillere har været på omkring 80%s træningsfremmøde. Truppen sluttede af med at bestå
af 26 spillere, hvoraf dog desværre ﬁre er
langtidsskadede. Der har været et gæstevisit
af to dygtige spillere fra Nigeria (Simon og
Philip), men de nåede ikke at få kampe på
grund af problemer med spillercertiﬁkaterne.
Peter Grahn fortæller, at der var tre målsætninger ved sæsonsstarten. Dels skulle man
prøve at kvaliﬁcere sig med en oprykning,
dels skulle der opbygges en god trup, der via
sammenhold kunne fungere godt og endelig
skulle der produceres mindst én førsteholdsspiller. Det blev opfyldt, da Jan Hansen debuterede mod KB den 27. oktober.
Truppen holdt et brag af en afslutningsfest
med præmier til mange, takket være et til-
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PETER GRAHN

skud fra Fodboldbestyrelsen som tak for
„redningen“ fra nedrykning.
Træner Peter Grahn (og medtræner Torben
Ravnhøj) ønsker at udtrykke en stor tak til
hele truppen samt de spillere, der fra 1. og
3. senior, har deltaget i nogle af holdets kampe. Det har været en god følelse på det menneskelige plan.
Begge trænere takker af for denne gang med
håbet om, at deres hverv, som de var sat til, vil
bære frugt i fremtiden i form af opfyldelse af
klubbens målsætning om, at 2. senior – baseret på en stamme af ungseniorer – skal spille i
en højere række end Københavnsserien.
Som meddelt på årsmødet, hvor Peter Grahn
og Torben Ravnhøj ﬁk roser for deres arbejde, vil 2. senior i 2008 blive omorganiseret,
idet KS-truppen slås sammen med Divisionsstruppen med en cheftræner og to assistenttrænere.
pg/fb

1000

MEDLEMSUDVIKLINGEN
I B.93 FODBOLD
(856)
(795)
(786)

800
(731)
(685)
(659)

(653)

Juli 05

Jan 06

(611)

600

Jan 05

Juli 06

Nov 06

April 07

Aug 07

Nov 07

Samlet medlemstal i B.93 i samme periode: 1. januar 05: 1326 – 1 november 07: 1916
Der er 197 passive herudover

STEDET AT MØDES MED VENNERNE
TIL HYGGE OG FEST EFTER KAMP
ELLER TRÆNINGSPAS
ALTID POPULÆRE PRISER

ØSTERBRO´S SMUKKESTE ORIGINALE BEVÆRTNING
ØSTERBROGADE V/SVANEMØLLEN
Åbningstider:
Mandag - Lørdag 10:00 - 02 Søndag 10:00-23:00
Telefon 39295237
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PIGEJUNIORNES TUR TIL ST. CROIX I SOMMERFERIEN 2007 – VI FANDT PARADIS!
Pigejuniorne var i de to første uger af sommerferien på besøg hos vores venner på St.
Croix og lad det være sagt med det samme:
VI FANDT PARADIS!
Mange havde ikke troet at turen blev til noget, da der ikke skete det store gennem det
nedsatte St-Croix-udvalg, men hvad er så
bedre end at gøre det selv og selvfølgelig
kom pigerne af sted. Desværre var der ikke
den samme opbakning fra drengenes side, da
mange allerede havde booket ferie og tilsyneladende ikke havde hørt meget til turen.
Der mødte da også kun tre forældre op, da
der var indkaldt til fællesmøde med pigernes
forældre.
Turen startede tirsdag d. 3. juli kl. 13.00 i Kastrup Lufthavn, hvor alle skulle være mødt til
tiden, men da klokken nærmede sig 13.00
fandt vi gennem telefonopkald og SMSer ud
af at en eller anden tosse åbenbart havde sat
sig for at vi ikke skulle af sted og havde forsøgt at stoppe toget med sin krop ved Vesterport Station. Det havde han dog ikke held til
og efter 50 minutters forsinkelse ankommer
de sidste til lufthavnen og eventyret kan begynde og eventyr blev det!
Vi spillede fem kampe i alt i den tropiske hede
og resultatet blev at vi, med vanlig beskedenhed, kan kalde os ubesejrede i Caribien! Første kamp på St. Croix var mod deres U20
landshold og var en træningskamp før den
arrangerede turnering. Kampen endte 0-0
og det var en kamp, hvor vi lige skulle vende
os til trope varmen og spille bolden rundt,
frem for at løbe for meget. Første kamp i turneringen var endnu en gang mod US Virgin
Islands U20 landhold og endnu en gang var
det en kamp som ikke ﬁk en vinder, da den
endte 1-1. Dagens efter sørgede vi for om
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morgenen at spise sigtekorn og det hjalp tilsyneladende, da vi slog et lidt tungt hold fra
St. Thomas med hele 9-0. Det skal nævnes at
en af St. Thomas spillerne var tæt på 40 år og
havde hele to døtre på holdet, men det ændrede ikke på, at vi gennem vores sejr, bragte
os i spidsen for turneringen, da vores målscorer var væsentligt bedre end U20 landsholdets. Turneringen sidste kamp skulle spilles
kl. 11.00 formiddag næste dag og med bange
anelser tog vi af sted til stadion. De bange
anelser skulle dog hurtigt blive gjort til skamme, da vi efter at have set pokalerne, spillede
en noget febrilsk kamp mod Grassroots, men
ikke mere febrilsk end at vi kunne hive en 3-2
sejr i land og på den måde hive den endelige
sejr i turneringen i land og tømme præmiebordet for alle de ﬂotte pokaler.
På ægte B.93-vis, var der ﬂere af pigerne, som
i de kampe vi ikke spillede, gik på banen og
hjalp modstanderne i deres kampe uden tanke på at det kunne have kostet os 1. pladsen.
Det var der mange som kunne lære noget af.
Stærkt gået, piger! Det var noget som gav
respekt!
Nu troede vi ikke at vi skulle spille ﬂere kampe, men Yohannes, som er træner for deres
U20 landhold, ville gerne have endnu en træningskamp mod os, før de skulle spille VM
kvaliﬁkationskamp mod De Britiske Jomfruøer og det var vi selvfølgelig med på, men vi
var alligevel ikke så ﬂinke, at vi gav dem alt
for meget selvtillid! Vi spillede om aftenen
og det passede tilsyneladende bedre til vores
skandinaviske kroppe, da temperaturen på
det tidspunkt var ca. tre grader lavere end om
formiddagen! Holdet spillede et brag af en
kamp, hvor først Stuf scorede og siden Naia
øgede til slutresultatet 2-0. Som pigerne bagefter skrev i dagbogen: „Jublen og stemnin-

ANNONCØRLISTE (BRANCHEOPDELT)
ADVOKAT

CYKLER

REVISOR

Torben Henriksen (side 29)

Tailer (side 6)

Peer o.Appel (side 39)

AVIS

FRUGT OG GRØNT

SPILLEHAL

Østerbro Avis (side 23)

Pinar (side 28)

Øbro Spilleland (side 36)

BANK

GLARMESTER

SPISEVÆRTSHUS

Danske Bank (side 48)

F.Linck (side 21)

Esther (side 25)

BENZIN

LÅSE

TRÆ

Hydro/Texaco (side 20)

Sesam (side 38)

Øbro træ (side 24)

BEVÆRTNING

MALER

TÆPPER

Kildevæld (side 32)

DBN (side 33)

Wiinstedt (side 22)

BILER

PAPIRVARER

Ebbe Elmer (side 5)

Fuursted (side 26)

BOGHANDEL

REKLAME

Tarp (side 42)

Kyhl (side 31)

Nå r du h a nd le r
–kig ef ter vore
annoncører
(Fortsat fra side 32)
gen var så stor at vi kunne mærke græsset
feste under os. I anden halvleg scorede Naia
til 2-0 og med dette fantastiske resultat endte
kampen. Dagens kram gik til SuperSoﬁe, som
spillede en suveræn kamp i forsvaret“. Helt
spoleret deres lyst til fodbold havde vi heldigvis ikke, for dagen efter spillede US Virgin Island kvalﬁkationskampen mod British Virgin
Island og vandt hele 12-0 og returkampen
nogle dage efter blev vundet 19-0, så vores
venner gik videre til næste runde med en
samlet målscore på hele 31-0.
Heldigvis gik det hele ikke kun op i fodbold,
men også en masse fantastiske oplevelse,
som var arrangeret for os af værterne og Leif
C. Petersen i særdeleshed. Det vil være for
omfattende at nævne alle de fantastiske ting
vi oplevede på turen, men et indblik i det kan
ses på Pigejuniornes hjemmeside på adressen
b93.kvarnsten.dk, hvor man under punktet

St. Croix 2007 kan læse deres dagbøger, se
utrolige billeder og ﬁlm, samt en masse andet fra vores Tur til Paradis, St. Croix.
I de to første uger af sommerferien 2008
kommer St. Croix på genvisit i Danmark og vi
glæder os alle til at tage imod vores venner
og forsøge at give dem en ligeså god oplevelse her, som vi havde i sommer hos dem.
Skulle der være nogle som har gode ideer,
sponsor-mulighed, arrangementer eller andet, som kan være med til at skaffe det ret
høje beløb, som det koster at have dem i Danmark i 2008, vil Jørgen „Ost“ Jensen eller undertegnede meget gerne høre fra Jer, da vi
har nedsat os som foreløbig arrangementsgruppe.
Michel Zola, afdelingsleder, globetrotter og som har tabt sit hjerte til St.
Croix og Pige-fodbolden!
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SMÅ- PLUK
B.93 – EN KONGELIG KLUB?
For nogle år siden
var Kronprins Frederik på Østerbro
stadion for at se
B.93 (mod Fremad
A.).
Kronprinsen
KRONPRINS FREDERIK var inviteret af Thomas Olsen, daværende medejer af prof-fodbolden i B.93, og nu medejer i Lyngby.

de nævnte: Michael Jacobsen (nu i AaB) og
Magnus Troest (nu i FC Midtjylland).
I truppen mangler Magnus bror, Jonas, der
nu spiller i OB, samt ikke mindst Michael Jørgensen (nu i FCK).

KBUS ÆLDSTE KLUBBER
B.93 er naturligt med blandt de ﬁre ældste
klubber i København. Ældst er KB fra 1876,
FREM er stiftet i 1886, så kommer B.93 (19.
maj 1893) og KFUM fra juni 1899. KBU blev
stiftet i 1903 af ovennævnte klubber samt
B.1903 fra juni samme år. Se yderligere om vores klub på side 29.

JURIDISK KLUB
JU
NICOLAJ & FELIX

I sommer har prinserne Nicolaj og Felix trænet ihærdigt på tennisbanerne i klubben.

MEDLEMSTAL
Det går heldigvis igen i den rigtige retning
med B.93s medlemstal (se side 32). I KBUs
medlemsstatistik kan man læse, at Skjold stadig bliver større og nu er oppe på 1600 medlemmer. Skjold har godt 1200 unge under 18
år. Vor nordlige nabo på Lyngbyvej – B.1903
– har fået 200 nye medlemmer og er nu større
end B.93! Det er især aldersgruppen 19–24 år.
FCKs succes breder sig i satelitklubben, der
også har sikret sig oprykning fra Københavnsserien til DBUs kvaliﬁkationsrække.

EM-HOLDET I 2012
Søndagsavisen har i en stor opsat artikel spået, hvordan EM-holdet om 4–5 år vil se ud.
Blandt de 17 nævnte spillere, er B.93 repræsenteret af den yngste. Det er nu 18-årige
Jesper Kolding, der fremhæves som „en komplet midtbanespiller med et kolossalt løbepensum“. To tidligere B.93’ere er også blandt
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I KBUs turnering (serie to) spiller F.C.Culpa.
Klubben er udsprunget af det juridiske studentermiljø på Universitetet. Klubben spiller i
helt hvidt ligesom- uden sammenligning –
Real Madrid og FCK. Navnet Culpa er fra jurasproget (skyld). Det er dog ikke et direkte
krav for medlemskab at man læser jura. Klubben har 60 aktive og 1500 passive. Holdene
spiller i Valby.

FREM
FR
En økonomisk krise
har igen ramt FREM.
Ligesom B.93 kom
FREM i uføre efter
nedrykningen fra
superligaen. FREM
ﬁk i første omgang
stablet en akkordordning på benene og reddede sig i 2004 fra
en ny konkurs. Et bestyrelsesmedlem (Jan
Bryde) forlader i 2005 FREMs bestyrelse, og
klubben vælger at fremsætte et erstatningskrav på 5½ million kr. mod Bryde.
Muffe Holding (Jan Bryde) ønsker modsat 1,3

mio. kr. tilbage og vinder i januar 2007 sagen.
FREM anker sagen og i marts udarbejdes en
frivillig akkordordning (gæld 21,6 mio). Skifteretten har her i november udskudt sagen
om en tvangsakkord, der betyder at FREM
mister seks point og rykker under nedrykningsstregen.

DEN HELE KLUB
DBU har udnævnt idealet af en fodboldklub
til „den hele klub“. En klub, hvor folk i alle
aldre og af begge køn, kan spille fodbold i en
og samme klub. Af de godt 100 københavnske klubber er blot syv hele klubber. Og kun
tre divisionsklubber er blandt de syv: HIK,
Skjold og B.93. de ﬁre andre københavnerklubber er GVI, Tårnby, Dragør og Fremad
Valby. Det er HIKs hjemmeside, der har fundet frem til klubberne.

MATHIAS JØRGENSEN

et jamaicansk bobslædehold, og fandt dette
navn til mig. Nu er det kun i familien, jeg hedder Mathias.“

ARCACHON
En række ældre spillere havde for nogle år
siden en succestur til Arcachon ved Toulouse i
Frankrig. Nu vil man prøve at stable en lignende tur på benene i 2008. Det er Ivar og
Benny, der står bag. Interesserede bedes henvende sig til Ole P.

RAPPER
Patrick Mtiliga (der spillede 13 superligakampe og ungdomsfodbold i mange år for B.93)
og nu spiller i den hollandske klub NAC Breda
kan udover at spille fodbold også „rappe“.
26-årige Patrick har lavet et rapnummer
„Hard Times“. Teksten fremføres ifølge „Tipsbladet“ med amerikansk accent. Den kan høres på Sportweeks hjemmeside (www.sportweek.nl/muziek). Patrick spiller lidt klaver,
men laver sin musik på computeren.

FUTSAL
FU
B.93 har som bekendt en afdeling i Futsal,
som navnet nu er på indendørs fodbold og
udendørs for Street Soccer. Det er Mads Kusk,
der er leder i B.93 af Futsal.

MATHIAS JØRGENSEN

Mathias er blevet interviewet i „Tips-bladet“
og bliver spurgt: „Hvad er din favoritklub?
Jeg er 93’er hele vejen igennem“. Har spiller
nu i FCK, „når de så ligefrem ville købe mig i
B.93“. Mathias er blevet den yngste spiller i
FCKs historie, der har scoret mål som 17-årig
og har foreløbig spillet ﬁre kampe for FCK.
Da han kom på banen mod Lyngby, blev han
den yngste spiller FC København har præsenteret i ligaen. Han indgår tillige i U/18 landsholdstruppen.
„Hvorfor kælenavnet „Zanka“? Min gamle
træner i B.93 så en ﬁlm „Cool Runnings“ om

DBUs turnering indendørs er nu Futsal, hvor
der er en række specielle forhold. Der må kun
være 3 på hvert hold, der er over 25 år.

NY IDRÆTSBORGMESTER
Fra 1. januar hedder den nye kultur- og fritidsborgmester i København, Pia Allerslev.
Hun er uddannet folkeskolelærer.

B.93S BRIDGEKLUB
B.9
Der er i klubben en meget levende bridgeklub, der spiller med i forskellige turneringer,
også med andre klubber, eksempelvis HIK.
Bridge er en del af Dansk Tankesportsforbund. Formand for B.93s Bridgeklub er Kaj
Sode-Petersen.
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SENIORAFDELINGEN/
OLD BOYS AFDELINGEN
KBUs seniorturneringer blev ikke i år den
store succes for B.93. Det blev ikke til nogen
oprykninger, men til to nedrykninger. Det
skete for et af serie to-holdene, der må ned i
serie tre, hvor B.93 så får tre hold. Klubben
har ingen hold i de to nederste serier. Det andet nedrykningshold blev et af 7-mands holdene.
B.93 har ialt 53 hold i KBUs turneringer

DIVISIONSTRUPPEN HAR VALGT
ÅRETS SPILLERE
Bedste spiller: Venhar Sabini
Fighter: Martin Drescher
Træningsindsats: Mark Strøm
Kammeret: Carl Bjarke Petersen.
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STILLINGER EFTER TURNERINGEN I 2007
Hold
Placering
KS (2.senior)
10
Serie 2
11
Serie 2
5
Serie 3
5
Serie 3
11
7 MH
10
7 MH
7
Old Boys 1
8
Veteran 1
10
Superveteran
4
Masters
5
Supermasters
6
Grand Old M.
6

Kampe
26
22
20
20
20
9
11
22
22
16
16
16
12

Point
29
24
9
30
25
7
15
24
23
28
21
19
8

FRA BRUGERBESTYRELSEN FOR SVANEMØLLEANLÆGGET OG P.H.LINGS ALLE
2007 har været et godt år for vores klub m.h.t.
samarbejdet med Københavns Kommune
omkring vores anlæg.
Kommunen har i år valgt at investere mange
midler i de „grønne anlæg“ hvilket vil sige
primært fodboldbaner og det har vi nydt
godt af.
Sammenligner vi banerne i år med sidste så er
forskellen markant. Kommunens personale
med Søren Nielsen og Erkan i spidsen har
gjort en ﬂot indsats for B93.
I sommerferien blev banerne renoveret for
over en 1/4 million kroner og resultatet er
blevet meget ﬂot på trods den megen regn vi
ﬁk. Der er kommet ﬂere minimål på anlægget og når den nye sæson starter kommer der
endnu ﬂere til gavn og glæde for de mange
spillere vi har og får.
For at kunne rykke banerne af hensyn til sliddet på baner har man fjernet gangstien langs
med „giftgrunden“ og sået græs – god ide.
Og så har vi nu for alvor fået gang i kunstgræsbanerne – på den lille kunstgræsbane vil
der inden for kort tid blive installeret lys – her
har vores venner i kommunen også været behjælpelig. Og multibanen foran klubhuset
bliver også brugt ﬂittigt – ja det er sket ting
og sager indenfor det sidste års tid.
Vi har stadig nogle hængepartier med kommunen . Vi skal have etableret lys på stien fra
klubhuset ned til den gangsti der er langs
med jernbanen. Vi skal have fjernet grusbunken. Vi skal have containeren ved grusbunken
placeret ude på græsanlægget, så vi kan opbevare materialer til mindste hold her.

Vi får etableret vask i kælderen så alt fyldning af vaskﬂasker skal foregå der – kommunen har sagt OK. Vi er i gang med en undersøgelse af udvidelse af lyskapaciteten på
kunstgræsbanen.
Vi har haft problemer med vores vinduer i
hele huset – ikke kun med at få den lukket
når sidste mand forlader omklædningslokalet, men de har efterhånden en tilstand så risikoen for at de kan falde ud er til stede.
En to-trinsplan er sat i værk. Man har for nylig
kigget alle vinduerne efter og sikret dem,
men næste trin er, at man tager forskud på
den plan der er for renovering af „Slottet“,
hvilket betyder at vinduerne bliver bragt i orden i 2008.
Vi vil også i det kommende have fokus på banerne og være opmærksom på hvilke forbedringer der kan gøres.
af Jørgen Ritnagel

FISK - VILDT - FJERKRÆ
Haraldsgade 106
V. Lyngbyvej

TLF. 39200623
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HOLD AF TDLIGERE B.93’ERE
I sidste blad bragte vi en oversigt over de 66
tidligere B.93-spillere, der nu spiller for andre
divisionsklubber. Man kan opstille et spændende hold af de spillere, der nu er primært i
superligaen, suppleret med enkelte fra Viasat
Sport Divisionen. I Superligaen var der 16 tidligere B.93’ere og i 1. division 19. Af de 35
foreslås:

ANGREB

MÅLMAND

TRÆNER

Jan Hoffman (Vejle)

Kasper Hjulmand (Lyngby)

Bajram Fetai (FC Nordsjælland) og Jeppe
Brandrup (Randers FC)

PÅ BÆNKEN
Theis Rasmussen (Vejle), Simon A. Petersen
(Silkeborg), Rajko Lekic (OB) og Martin Bernburg (FC Nordsjælland)

FORSVAR
Michael Jacobsen (AaB), Jonas Troest (OB),
Magnus Troest (FC Midtjylland) og Niclas Jensen (FCK)

MIDTBANE
Peter Nymann (OB), Morten Karlsen (FC
Nordsjælland), Mathias Jørgensen (FCK) og
Chr.Brøndum (Frem)
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SIMON A.P.

KASPER HJULMAND

HOLDET OPSTILLET FØR KAMPEN MOD SKOVSHOVED/HIK
MED GÆSTEDELTAGELSE AF PALLE BANKS OG MYGGER.

DE GAMLE DRENGE KAN ENDNU!
For ar kunne være med i „rigtige“ fodboldkampe oprettedes for få år side i KBU´regi en
helt ny række for spillere over de 60 år.
Syv klubber spiller nu i denne række der går
under betegnelsen GRAND OLD-MASTERS
og B.93 er naturligvis med p.g.a. af klubbens
mangeårige medlemmer som stadig er i fuld
vigør og har kamplysten i god behold.

dere og med Leif Milwertz som reserveholdleder.

I rækken er tilmeldt indtil nu syv hold: Victoria, Rødovre, KB, AB, Skovshoved/HIK, Tårnby/Kastrup og B.93/B.1903. Vi har allieret os
med B.1903 for at kunne stille fuldt hold hver
gang med accept fra KBU.

Du kan regne
med os som
medspiller

Den netop afsluttede sæson gav desværre
kun en 6. plads, men en bedre plads forventes i den kommende sæson. Ikke nok med at
holdet spiller i sommersæsonen, men holdet
er allerede i gang med vintersæsonen – også
udendørs mod de samme modstandere på
henholdsvis kunststof- eller grusbaner.

De samme spillere møder man også i Idrætshuset hver onsdag mellem kl. 13 og 15 med
Eyvind Berger som hård opvarmer og indpisker.
Mille

Revisionsfirmaet
Andersen & Appel I/S
( Peer O. Appel )
Stjernegade 23, 2.sal
3000 Helsingør
Tlf.: 4927 1124
E-mail: pa@aa-revisor.dk

Der spilles 2 x 30 minutter på 11-mands hold.
Kaj Boll/B.93 og Gert Jensen/B.1903 er holdle-
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Bestyrelsen ledes af foreningens formand
Paul Davidsen (Oste-Paul) tlf. 4830 1722
Kasserer
Henrik Lindholm tlf. 3962 9162
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er
Ole Axboe (sekretær) tlf. 3940 0737
Fritz Juhl Jensen tlf. 4870 5578

Foreningen er stiftet af en række gamle
B.93’ere med det formål at støtte ungdomsarbejdet i klubben.
Indmeldelse: kasserer

Foreningens revisor er æresmedlem i B.93
Ove Bech Jensen.
Bank- og kontooplysninger: Danske Bank,
reg.nr.: 4001, kontonr.: 4001 27 36 71.

„DE HVIDE ENGLE“

FAN-KLUB

B.93s Fan-klub er stiftet i april 1997. Stemning
og fest til hjemmekampene er en af fanklubbens vigtigste opgaver. Fanklubben har naturligvis sit faste afsnit på Østerbro stadion.

INDMELDELSE KAN SKE HOS
Freddy Nehm, telefon 4465 9466

BANKO I LØRDAGSKLUBBEN

Støtteforeningen for B93s ungdomsafdeling
Hver lørdag fra 12.30 - 16.45 i et behageligt indeklima
Medlemskort - et år: 25 kr.
Gæstekort: 5 kr.
Medlemskort kan bestilles på tlf. 39180329
Der startes med 3 checkspil, derefter 25 ordinære spil og 2 ekstraspil. Også lotteri.

Strynøgade 7, 2100 Østerbro
Michael Pedersen (formand) mobil: 2087 1902
Leon Nehm (kassérer) mobil: 2230 8513
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Vi har støttet, at B.93 kunne skabe et samarbejde med ungdomsfodbolden på de tidligere dansk – vestindiske øer i form af en årlig
ungdomsudveksling af piger og drenge. Fonden er godkendt som en fradragsberettiget
fond d.v.s. at man kan bidrage med beløb
som kan fratrækkes på selvangivelsen. Kun
gaver over kr. 500.- kan fratrækkes og grænsen for det maksimale bidrag pr. person er
hævet til kr. 13.600.- Bidrag kan indbetales
på: konto 31213121223627 i en af Danske
Banks ﬁlialer.
UNGDOMSFONDEN er stiftet ved Hundredeårsjubilæet i 1993. Fonden støtter primært
ungdomsarbejdet i B.93.

Man kan også testamentere en del af sin formue til Fonden og derved undgå at betale
boafgift af beløbet, fordi Fonden er godkendt af Skattemyndighederne.

Vi har hjulpet ungdomsspillere, hvis forældre
havde svært ved økonomisk at afse midler til
kontingentudgiften til deres børn. Vi har
støttet ungdomsholds træningsophold og
rejser til turneringer i udlandet.

Fondens advokat er advokat
Torben Henriksen, tlf. 3929 6566.
JØRGEN NORSKER

B.93S FIRMA-CUP
Ungdomsfonden arrangerede 29. september
sin årlige Firma-Cup. Der blev spillet i to rækker, og i den ene række blev vinderen Schultz
Graﬁsk foran Niels Brocks handelsskole. I den
anden række vandt Dansk Folkeferie overlegent alle sine kampe. Ungdomsfonden overvejer at ændre Firma-cuppen til afholdelse i
foråret og også selve turneringsudskrivelsen
for at få ﬂere hold med i turneringen.
PÅ BILLEDET SES DET VINDENDE HOLD FRA
DANSK FOLKEFERIE

PÅ BILLEDET SES TURNERINGENS BEDSTE SPILLER,
KIM PETERSEN FRA DANSK FOLKEFERIE, PARAT TIL
AT SKYDE FRISPARK
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DEN GAMLE
REDACTEUR FYLDER RUNDT
FODBOLD
FREDDIE BIRTØ
FØDT I FEBRUAR 1933
I NAKSKOV

•
•

Ungdomsfodbold i Nakskov
Afbrudt i 1951 på grund af 9 måneders
Hospitalsophold (Lungetuberkulose)

UDDANNELSE

B.93

•

Mellemskoleeksamen
• Matematisk student fra Statens kursus
• 1954: Kbh.s universitet
(Filosoﬁkum/Statsvidenskab)

•

ERHVERV

REDAKTØR(ANSVARLIG)

Kongeriget Danmarks Hypotekbank
• Dansk Ungdoms Fællesråd
• FDB/Coop i 32 år
(Kursusleder/Kontorchef/U.dir.)

•

•

REDAKTØR (ANSVARLIG)
Frit Forum
Horisont
• Lederbladet (DUF)
•
•

Hovedbestyrelsen
(1989 – 95)
(sekretær/næstformand)
• Sekretær i Museumsudvalg, nu
• Kulturudvalget

Stadionprogram
(1985 – 1996)
Medlemsblad
(1989 – 2001)
• B.93 Fodbold
(2002 – 2007)
• 100 års jubilæumsskrift
(1993)
• 110 års jubilæumsskrift
(2003)
• Sammen med Jørgen Norsker
forfatter af B.93s vedtægter
(1989)
• Årets leder i B.93
(1998)
• Første modtager af B.93s
fortjenstnål i
(2005)
•

NU 3 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

Nr. 29 BOGHANDEL
tlf. 3526 3334
Nr. 31 KONTORFORSYNING tlf. 3526 3364
Nr. 36 KONTORSTOLE
tlf. 3555 2092
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UDVIDELSE AF SUPERLIGAEN
Divisionsforeningen har igangsat et analysearbejde med henblik på en gennemgribende
reform af DM-strukturen. Det forventes dog
ikke at arbejdet kan blive færdiggjort til
DBUs repræsentantskabsmøde i 2008, så ændringerne kan først være klar til turneringsstarten i 2009. Det er ikke alene SAS-ligaen
og de to andre divisioner, men den samlede
helhed i dansk fodbold, der skal diskuteres.
Kvaliﬁkationsrækkerne, der er oprettet fordi
lokalunionerne stadig spiller kalenderturnering, ønskes afskaffet.
En udvidelse af Superligaen møder dog stadig modstand hos en række klubber, fordi
ﬂere klubber så skal dele TV-pengene. I forbindelse med de nye TV-aftaler er der mulighed for ﬂere penge. Superligaen er en lukket
loge, hvor de samme klubber møder hinanden så mange gange, at det virker kedeligt
for alle andre end disse klubbers tilhængere.

SPIL & VIN

Mon ikke de ﬂeste fodboldinteresserede gerne ser en udvidelse af Superligaen til 16 hold.
Det kan godt være, at turneringen knækker
over, men der vil under alle omstændigheder
blive en bedre spænding i både top og bund.
Viasat Sport Divisionen (1. division) kan fortsætte med 16 hold og 2. division bør skæres
ned til én division med 16 hold.
2. divisionerne er efterhånden fyldt op med
Superliga-klubbernes reservehold, hvilket
skaber problemer (se kommentar på side 4).
Superligaen kunne skabe en reserveholdsturnering og på den måde med ligeværdige
modstandere. Det har været en ide ude fra
Brøndby (læs Kim Vilfort).
Man må håbe, at storklubbernes ønske om
endnu ﬂere TV-kroner ikke spænder ben for
en ny turneringsstruktur, der kunne gælde
nogle år frem i tiden.
fb

DI

ØBRO SPILLELAND
• 36 automater
• god betjening
• 88% udbetaling
• gratis kaffe
Århusgade 97 • 2100 København Ø • Tlf. 35 55 89 89
Åben fra kl. 10.00 - 22.00
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HVAD SKETE DER I B.93 FODBOLD FOR…
100 ÅR SIDEN (1907)
B.93 vandt i sæsonen 1906/07 turneringen foran KB, AB, OLYMPIA og Frem. B.93 startede året
med en storsejr på 7-0 over Frem. Påsketuren for førsteholdet gik til Tyskland med kampe i Berlin og Hamborg. I efteråret 1907 vandt B.93 endnu en storsejr, denne gang over KB 6-0. B.93 blev
selvfølgelig også vinder af turneringen 1907/08.

75 ÅR SIDEN (1932)
B.93 vandt KBU-turneringen for 9. gang. I sæsonen 1931/32 var det foran B.1903, KB og Frem.
B.93 blev dette år også vinder af Pokalturneringen for 4. år i træk og førsteholdet fik nu tilnavnet
Champagneholdet. Der var indført en Danmarksturnering, og her blev KB mester, mens B.93
„kun“ fik Bronze.

50 ÅR SIDEN (1957)
B.93 var nu ikke længere med i toppen af dansk fodbold. Klubben var rykket ned i 2.
division, hvor divisionsholdet ﬁk en femteplads. Holdet lå ellers efter foråret til igen at rykke op
i den bedste række, men ﬁk et elendigt efterår. Flemming Nielsen (26 landskampe) meldte sig
ud før de sidste tre kampe og gik i AB. Efter sin professionelle karriere i Italien og Skotland, kom
han dog tilbage til B.93.

25 ÅR SIDEN (1982)
B.93 vandt Landspokalﬁnalen over B.1903 efter to kampe (først 3-3 og så 1-0). Anfører Ole Petersen blev kåret til Årets pokalﬁghter. I Europa-cuppen vandt B.93 sensationelt over Dynamo
Dresden, men tabte derefter til Waterschei fra Belgien. B.93 hjalp vores venskabsklub – OB – til
det danske mesterskab ved dels at tabe til OB 3-4 (B.93 førte to minutter før tid med 3-2) og i
sidste kamp at tage point fra AGF (2-2), der ellers var foran før sidste kamp. AGFs Fans skabte
tumult efter kampen.
(Kilde: PBJs Fodboldkrønike)

Dennis Bo Nielsen
Hummeltoftevej 66
2830 Virum
Email
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Tlf. 45 83 82 50
Fax. 45 83 82 51
Mobil 40 74 82 50
dbnmalerfirma@ofir.dk

ILDSJÆLE
Ildsjæle hænger ikke på træerne i en så hård
konkurrencemæssig situation som arbejdsmarkedet er i. Men for alle ikke 100% professionelle fodboldklubber, er ildsjæle en nødvendighed. Og heldigvis er der ﬂere i B.93.
Det er på alle planer i klubben. Senest har
DBU – fodboldens øverste organ- hædret tre
af B.93s ledere for 25 års utrætteligt arbejde i
klubben. Det var Jørgen Norsker, Henrik Lindholm og Jørgen Ritnagel. Fodboldbladet har

PÅ BILLEDET SES FRA HØJRE: KAJ BOLL, FINN
JACOBSEN, BENT OLSEN. FLEMMING MATHISEN
VAR IKKE TIL STEDE, SÅ OLE P. HOLDER HANS
VINGAVE.

B.93S KLUBDRAGT
Ingen er i tvivl om at B.93s spilledragt er en
hvid trøje og blå bukser. I Kulturudvalget har
vi diskuteret buksefarven. Fra tilskuerpladserne ser Divisionsholdets bukser sorte ud.
Men de ﬂeste er enige i, at buksernes blå
farve er som i B.93s skjold/logo. Den ﬁndes
tilsyneladende ikke i PUMAs farvekatalog,
påstås det i hvert fald. Der er just truffet ny
aftale med PUMA som spilletøj.
B.93 må kunne kræve, at spilletøjet er i
klubbens farver.
Det må være „folkets krav“, og derfor arrangeres en medlemsafstemning ved en af
B.93s kommende arrangementer. Præmien
bliver et B.93-ur med logo i den rigtige farve.
Der trækkes lod om uret blandt de, der har

også udnævnt Hans Drachmann fra Hovedbestyrelsen og pigeafdelingens Michel Zola til ildsjæle, hvis
arbejde for klubben er
uvurderligt. På andre niveauer er der også et stort
behov for ildsjæle. Når man
går rundt i klubben oplever
man mange medlemmer, der yder en fantastisk indsats. På side 24 har vi allerede omtalt
den store arbejdsindsats, der lægges på stadion ved alle hjemmekampene.
Billedet viser en gruppe ildsjæle, der yder og
fremover vil yde en fornem indsats i klubhuset. Der skal lyde en generel opfordring til
andre medlemmer (Henvendelse til Hans Drachmann) til at yde en arbejdsindsats, som vil
gøre vort klubhus til i hvert fald Københavns
bedste. Medlemmerne bør i det daglige også
være opmærksom på at undgå skader og svineri.
Fb

stemt på den rigtige farve, det vil sige, den
farve, der har vundet medlemsafstemningen.
Send dit svar (nr. 40, 46 eller 50) på mail til:
birtoe@kabelmail.dk inden 9. december.
Fb.
PS. Det er efterhånden velgørende – desværre – at se vort Divisionshold spille i udebanetøj (helt i rødt) i stedet for de „sorte“ bukser.
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RUNDE
FØDSELSDAGE
I DECEMBER/JANUAR/FEBRUAR/MARTS

50 ÅR
Ole Rintza

12. december

60 ÅR
Svend Boelsmand
Ole Dannebrog Andersen

2. januar
22. marts

65 ÅR
Keld Svensson
Bernhard Deneke
Kai Sørensen

10. januar
14. januar
28. marts

70 ÅR
Jørgen Marthin

14. februar
27. februar

80 ÅR
Poul Andersen

16. februar

FORSIKRING
B.93 er automatisk dækket foreningsmæssigt
a. ansvarsforsikring, som dækker klubbens
virksomhed
b. arbejdsskadeforsikring, som dækker lønnet/ulønnede trænere i foreningens virke
c. rejseforsikring, der dækker B.93s medlemmer, trænere og ledere på klubrejse i udlandet
d. B.93 er som klub dækket med retshjælpsforsikring
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THOR JUUL ER FYLDT 85
ÅR DEN 29. NOVEMBER
Thor er en meget kendt 93’er. Han er trofest
tilskuer ved Divisionsholdets kampe, men
også ved mange ungdomskampe. Den civile
karriere er præget af 25–30 år som tjenestemand i Rigsrevisionen. Han var på Holmen
under 2. verdenskrig, da den danske ﬂåde
blev sænket.

14. december

75 ÅR
Ole Mortensen
Freddie Birtø

THOR JUUL

Hans fodboldkarriere i B.93 var i ungdomstiden med trænerne Michael Rohde og Kaj
Hansen. Af hans sønner er især Henrik Juul
kendt. Han har spillet 183 divisionskampe
som målmand i 70’erne. Han er viceskoleinspektør i Nysted, hvor han just har købt nyt
hus på Nysted Strandvej.
Thor Juul har i en årrække været fodbolddommer og dømt kampe i 3.division. Han var
også liniedommer i den daværende Idrætsparken. I dag sætter han ikke dommerstanden særlig højt, hvilket hans medtilskuere
kan skrive under på. Thor kommenterer højlydt dommerkendelserne, især når det går
hans yndlingsklub imod.
Fb.
Interviews har været bragt med Bernhard
Deneke (65 år i januar) i blad nr. 17 og med
Poul Andersen (80 år i februar) i blad nr. 7.
Proﬁl i næste blad af Ole Mortensen.
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Situation Elevl¿n
¯nske Skatertr¾f i udlandet
L¿sning Danske Fri

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