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Fodboldformand Jørgen Ritnagel

ÅRSMØDE
TIRSDAG   8. NOVEMBER   KL 19:15

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra Fodboldbestyrelsen.
3. Fastsættelse af kontingent(aktive).
4. Indkomne forslag.
5.  Valg til fodboldbestyrelsen (Nyvalg/Gen-

valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 sup-
pleanter) 

6. Eventuelt.

Efter valg af dirigent kåres årets spiller in-
denfor de enkelte afdelinger. Der er præsen-
tation af 1.Lilleput, Københavnsmestre og 
sølv ved DM. Endvidere er der uddeling af 
„Børge Christensens Mindelegat“.

Inden Eventuelt informerer APS’et i divisi-
onsafdelingen

CHRISTIAN LØNSTRUP 
BLIVER TALENTTRÆNER I B.93
B.93 har indgået aftale med 34-årige Chri-
stian Lønstrup, der fra 1. januar skal fungere 
som fuldtids talenttræner i klubben. Chri-
stian Lønstrup bliver ITU-træner (Integreret 
Talent Udvikling) og får dermed til opgave at 
træne og videreudvikle de meget dygtige og 
talentfulde ungdomsspillere og ungseniorer, 
som er i B.93.

I B.93 er vi meget glade for at få Christian 
Lønstrup tilbage i klubben. Christian var i 
B.93 som drenge- og juniorspiller, og han 
vandt DM for drenge i 1985 sammen med 
blandt andet klubbens nuværende målmand 
Nicolas Nielsen og den tidligere topscorer 
og spillende træner Danny Jung. 

Christian Lønstrup er en af de mange klas-
sespillere, der har fået en del af deres uddan-
nelse i B.93. 

Vi er i B.93 særligt glade for at få en profil 
som Christian Lønstrup som talenttræ-
ner, fordi han i sin lange aktive karriere som 
professionel fodboldspiller har stået for de 
værdier, som vi lægger vægt på i klubben: Of-
fensivt og underholdende fodbold på et højt 
teknisk niveau. Samtidig er Christian Løn-
strup en fornem ambassadør for fodboldspil-
let både på og uden for banen, og vi ser ham 
som en vigtig brik i den fremtidige udvikling 
i B.93.

Christian Lønstrup har netop afsluttet 
DBUs træneruddannelse for tidligere top-
spillere. Ansættelsen af Christian Lønstrup 
er del af arbejdet med at skabe fundamentet 
for en ny fremgang i B.93 efter nogle vanske-
lige år forårsaget af store økonomiske pro-
blemer i 2000-2001.
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Som led i dette arbejde har klubben for få 
uger siden tilknyttet den tidligere træner og 
mangeårige divisionsspiller i klubben, Erling 
Bøje, som ny sportschef. Samtidig har klubben 
fået Frank Nielsen, der tidligere har arbejdet 
med stor succes i klubbens ungdomsafdeling, 
som ny talentchef. 

Det fremtidige arbejde i B.93 vil bygge på 
klubbens meget stærke ungdomsafdeling og 
tradition for at udvikle gode fodboldspillere. 
Klubbens 1. ynglinge spiller i den landsdæk-
kende 1. division, juniorerne i juniorligaen, 
drengene i eliterække øst, og klubbens 1. lil-
leput er netop blevet Københavnermestre 
efter at have vundet samtlige turnerings-
kampe i 2005. Lilleputterne blev lige som 
klubbens miniputter nummer to ved DM.

„B.93 har altid stået for noget af det bedste 
ungdomsarbejde i dansk fodbold, og det er 

en af grundene til at jeg gerne vil være til-
knyttet B.93. Det er et sted hvor der er per-
spektiv i arbejdet“, siger Lønstrup.

Christian Lønstrup spillede som anfører 
i FC København, med hvem han fire gange 
blev dansk mester og var med til vinde po-
kalfinalen. Han har spillet på U21-landshol-
det og ligalandsholdet og været udtaget til A-
landsholdet. I tre år var Christian Lønstrup 
professionel i den italienske serie A-klub 
Cagliari. 

B.93 er en af 14 danske klubber, der er 
godkendt af DBU til at deltage i ITU-projek-
tet, hvis formål er at styrke uddannelsen af 
de bedste spillere i aldersgruppen 16-21 år. 
DBU yder tilskud til ansættelsen af ITU-træ-
neren, og i B.93 sponseres projektet derud-
over af Københavns Kommunes eliteorgani-
sation Team Copenhagen og af Københavns 
Tekniske Skole.

Foto fra Christians Lønstrups ungdomstid i B.93. Christian er nummer tre fra højre i forreste række. Til ven-
stre for Christian sidder Per Frandsen. Nummer tre fra højre er Piotr Haren. Og manden i midten i bageste 
række er daværende landstræner Sepp Piontek. Foto: Privatfoto.
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BEVAR ØSTERBRO STADION
Tilkendegiv din opbakning til bevarelse af 
Østerbro Stadion som fodbold- og atle-
tikstadion. 

Såfremt du mener at politikerne i Køben-
havn skal fastholde deres beslutning om at 
renovere Østerbro Stadion, så blandt andre 
B.93 og Skjold fortsat kan spille fodbold på 
stadion efter 1. Januar 2006, så send en mail 
til underskriftsindsamling@bevar-stadion.dk 
og tilkendegiv din mening.

MERE OM NEDLÆGGELSEN
Fra den 1. Januar kan der ikke længere spilles 
divisionsfodbold på Østerbro Stadion. Ba-
nen er et par meter for kort og et par meter 
for smal i henhold til de mål, som fodbold-
baner skal have, og kommunens politikere 
er ikke længere indstillet på at udvide den. 
B.93, som har været en væsentlig del af fod-
bold og tenniskulturen på Østerbro siden 
1893, og blandt andet vundet 8 Danmarks-
mesterskaber i fodbold  igennem historien, 
er således ikke længere velset på Østerbro. 
Og det samme gælder for Skjold, som heller 

ikke længere kan gøre brug af stadion. To af 
de største idrætsklubber i København, med 
tilsammen omkring 4000 medlemmer, har 
således ikke længere mulighed for at følge 
deres bedste fodboldhold i nærmiljøet.  Det 
er en meget trist sag, hvor de københavnske 
politikere endnu engang demonstrerer en 
manglende vilje til at prioritere idrætten, og 
hvor idrætsklubberne nærmest presses ud 
af byen.

Men måske politikerne kan komme på 
andre tanker i sidste øjeblik. For rent fak-
tisk var der bevilliget penge til renovering 
af Østerbro Stadion til glæde for både fod-
boldklubberne og atletikken, og renovering 
af stadion er også blevet påbegyndt. Men alt 
dette er nu bremset midt i processen med 
en begrundelse om, at klubberne på Øster-
bro ikke kunne blive enige. En søgt begrun-
delse, da såvel Sparta, Skjold og B.93, som er 
de primære brugere af udendørsfaciliteterne 
på stadion, alle var glade for renoveringspla-
nerne.

http://www.bevar-stadion.dk
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FIVE-A-SIDE 2006

Flemming Johansen

LØRDAG DEN 7. JANUAR 2006 PÅ 
SVANEMØLLEANLÆGGET
Prisen er de traditionelle 93 kr Sæt kryds i 
kalenderen og tilmeld dig - NU!

Tilmeld dig senest på Årsmødet 8. no-
vember 2005 – køb en billet hos Flemming 
Johansen eller Thomas Rasmussen - se kon-
taktinfo nederst. 

Spillere på alle niveauer er velkomne, 
bare man er voksen.

Festkomiteen har lagt sig i selen i år, og der 
er allerede nu skaffet mange flotte præmier 
til et af årets absolutte højdepunkter i B.93. 

DET KLASSISKE FIVE-A-SIDE 
PROGRAM, LØRDAG 7. JANUAR 2006

• Morgenmad kl. 8.00 (frit valg om du   
 vil deltage i morgenmaden) 
•  Mødetid kl. 9.00 (lodtrækning) 
•  Five A Side 2005/2006 ca. 10-12.30 
•  Julefrokost fra kl. ca. 13.00-?? 
•  Palle „Banks“ Quiz, bingo, B.93-hurra-
    råbet, taler, optræden ved Mads Kusk 
 og meget, meget mere. 

TILMELDING
Tilmelding foregår til nedenstående personer.
Ring eller e-mail til
FIVE A SIDE FESTKOMITEEN

Flemming Johansen
Mobil: 25 88 35 26   Email: fj@a-ea.dk

Thomas W. Rasmussen
Mobil: 22 97 86 31
Email:  londontwr@hotmail.com

Nr. 29 BOGHANDEL tlf. 3526 3334
Nr. 31 KONTORFORSYNING tlf. 3526 3364
Nr. 36 KONTORSTOLE tlf. 3555 2092

NU 3 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!
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UNGDOMSLANDSHOLDENE

Michael Jacobsen

På ungdomslandsholdet, der i oktober spil-
lede mod Grækenland og Kasakstan, var de 
3 tidligere B.93-spillere: Michael Jacobsen(nu 
AaB), Jonas Troest(nu Silkeborg) og Theis 
F.Rasmussen (nu Vejle). Michael og Jonas 
dannede midterakse i forsvaret, og modtog 
iøvrigt begge advarsler i den hårde match i 
Kasakstan. Det forventes at alle 3 spillere er 
med igen, når der i november spilles play-off 
kampe mod Rusland. Silkeborg overtog Jo-
nas Troest transferfrit fra B.93, da Preben El-
kjær og Thomas Olsen „solgte“ ud inden de 
forlod B.93. Det betyder, at selskabet „B.93 
Copenhagen A/S“, som begge stadig råder 
over, står for forhandlingerne med eventu-
elle udenlandske klubber. Jonas Troest har i 
sommer været lun på en engelsk klub, men 
Elkjær og Olsen var foreløbig ikke med på 
ideen, ifølge pressen. U-19 landsholdet (Spil-
lere født efter 1.januar 1987) har i oktober 
været til EM-landskampene i Liechtenstein.
Blandt de 18 spillere var 3 fra B.93: Anders 
Bjerring Quist, Danny M.Mirabel og Aske 
Krohn. Tillige var Magnus Troest(nu FC Midt-
jylland) på holdet. Med 3 spillere på landshol-
det blev B.93s divisionskamp mod KB udsat. 
Anders Quist var med i alle tre kampe mod 
Slovakiet, Kasakstan og Liechtenstein, mens 

Danny Mirabel og Aske Krohn spillede i 2 
kampe. U-18 landsholdet, der i september 
spillede i Estland, havde Alexander Vorobjov 
med i truppen.
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YNGLINGE
Ynglingene er placeret i DBUs 
1.division. Efteråret har ikke bragt 
den store succes, og holdet er pla-
ceret i bunden af divisionen. Hol-
det er nr. 8 efter 11 kampe med 
6 point. I KBUs pokalturnering 
tabte holdet 1-0 til KB. Ynglinge-
holdet har måttet „aflevere“ sine 
3 U/19-landsholdsspillere til Di-
visionstruppen, men der er stadig 
spillere på ynglingeholdet, der en 
dag vil kunne gøre sig gældende 
på klubbens bedste seniorhold.
U/18 landsholdsspilleren, Alexan-
der Vorobjov, er også i ynglinge-
truppen. Træner er Arne Holm 
med Peter Meisner som assisterende træner. 
Teamchef: Danek Olsen. 2.ynglinge spiller i 
Københavns Mester Række, og er placeret 
på en delt 4.plads med KB og Hvidovre efter 
9 kampe og med 14 point.

Når du handler 
-  kig efter vore 

annoncører
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Kim Andersen
Randersgade 4  •  2100 København Ø

35380712

B.93 FODBOLD 
SØGER TRÆNERE
B.93 søger seriøse og dygtige trænere til 
Mesterrækkeholdene i ynglinge-, junior- og 
Drengeafdelingen. Der er for alle 3 hold tale 
om dygtige og talentfulde hold. Du skal have 
en vis trænererfaring og nogle grundlæggende 
kurser, men vil også fra klubben få tilbud om 
en opkvalificeret træneruddannelse med både 
interne og de officielle DBU-kurser.
I B.93 lægges der vægt på at udvikle spillere, 
men samtidig at have et godt fællesskab og 
kammeratskab. Er du interesseret, så henvend 
dig til en af de to afdelingsledere, 
Morten Bredsgaard ( mobil: 6171 7167 ) 
eller Mads Kusk ( mobil: 2834 2658 ).

JUNIORER 
B.93 har klaret sig vældig godt i DBUs Junior-
liga, og ligger for øjeblikket på en delt 5.plads 
med 25 point for 19 kampe. Holdet er foran 
AaB, AGF, AB, Randers, Silkeborg og Esbjerg. 
Trænere for holdet er Johan Lange og Niels 
Madsen. Holdleder: Michael Ekmann. 1.junior 
nåede i KBUs pokalturnering frem til Finalen, 
hvor det blev til nederlag mod KB (4-0). 2.ju-
nior, der i sommer var på de vestindiske øer, 
blev nr.2 i deres Mesterrække efter 9 kampe 
og 20 point samt en målscore på 30-9.Skovs-
hoved, der blev nr.1 med eet point mere end 
B.93, rykkede op i 3.Division. 3.junior endte i 
deres turnering som nr.7 efter 12 kampe og 
12 point.
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DRENGE ELITE
1. Drenge deltager i Elite Øst-rækken. Nr.8 

med 9 kampe og 9 point (foran Slagelse og 
B.1921). 

2. Drenge er nr. 2 i deres række med 9 kampe 
og 18 point. KB vandt rækken. 

3. Drenge vandt deres række. 13 kampe og 
32 point (Målscore: 88-18). 

4. Drenge på en delt 2.plads med 14 kampe 
og 25 point. 

5. Drenge blev nr.5 i deres række med 16 
kampe og 21 point.

MINIPUT
1.miniput vandt sølv ved Danmarksmester-
skabet i Horsens. I finalen tabte holdet til KB 
med 1-2.
Holdet tog dog revanche i turneringen, hvor 
de vandt over KB med 5-4.

2.-6.miniput spiller i KBUs turnering.

MIKROPUT
Mikroput (årgang 97): 5 hold i turneringen.
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1. LILLEPUT 

SØLV VED DM 
1.Lilleput skal hyldes på årsmødet efter at 
være blevet Københavnsmestre med lut-
ter sejre i den bedste række (17 sejre i 17 
kampe). I efteråret er det blevet til 8 sejre 
med en målscore på 30-3. Ved Danmarks-
mesterskaberne i september i Nørresundby 
blev det „kun“ til en sølvmedalje, da holdet 
blev besejret af AGF med 3-2 efter at B.93 

Hvem kender ikke at man står med et par 
fodboldstøvler som man er vokset ud af, 
men som egentligt er meget gode? Det ken-
der de fleste og derfor sætter jeg hermed 
en ordning igang, hvor man kan aflevere sine 
pæne og ikke ødelagte støvler til mig og når 
en spiller så mangler et par støvler kan man 
forespørge om vi evt. har et par som kunne 
passe ham eller hende.

Ordningen skal være gratis og man får 
ikke noget for sine ”gamle” støvler, men den 
spiller som evt. finder et par støvler som 

passer ham eller hende får dem til gengæld 
også uden beregning.

Slut op om dette initiativ; det er i forvejen 
rigeligt dyrt at gå til fodbold og andre fritids-
aktiviteter. Med jævne mellemrum vil der blive 
lavet en liste over de støvler som vi har på la-
ger. Støvlerne må meget gerne afleveres i en 
gennemsigtig frysepose påført skonummer.

Fodboldstøvlerne kan afleveres direkte 
til mig eller på klubbens kontor med besked 
om at det er til mig. 

Michel Zola

FODBOLDSTØVLEINDSAMLING

havde ført i den ordinære kamp med 2-1 til 5 
minutter før tid. Lilleputterne vandt på vejen 
mod deres finale over KB og Brøndby.

Trænere for holdet: Morten Grahn og 
Anders Lange.

2.Lilleput blev i deres række nr.6 efter 16 
kampe og 18 point. 3.Lilleput nåede en 
2.plads efter 17 kampe og 35 point. Både 
4.og 5.Lilleput klarede sig ligeledes flot.
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•  Brudebuketter
•  Bårebuketter
•  Dekorationer

Østerbrogade 62
Tlf. 35382390

Frisk frugt og specialiteter
Rosenvængets Allé 4
Tlf. 35383061

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

            TAILER
v/ Jan  Andersen
Ø s t e r b ro g a d e  1 2 8
Østerbrogades Midtpunkt

Tlf. 35 38 13 01

B.93 er en traditionsklub, der altid har spil-
let divisionsfodbold i Danmarksturneringen. 
Det var nær gået galt i 1989, men det lyk-
kedes Træner Johnny Petersen(nu FC Nord-
sjælland), der havde overtaget træningen 
i de sidste kampe, at få en sejr i den aller-
sidste kamp i Greve, der reddede B.93 fra 
nedrykning. 

Efterårets turnering i 2.division øst star-
tede skidt, da Thomas Axel Madsen, der var 
udset til at skulle styre B.93s forsvar, med-
delte, at han på grund af knæproblemer, 
måtte indstille karrieren. Træner Ole Mørk 
havde i sommer håbet på nogle forstærk-
ninger til spillertruppen, da et dusin spil-
lere var skiftet i sommerens løb til andre 
klubber,men Ole Mørk konstaterede, at 
ungdomsfundamentet var i orden. Første-
holdet har 3 U/19 landsholdsspillere og i 
Ungdomsafdelingen har B.93 blandt andet 
et godt juniorhold, der i DBUs liga har kla-
ret sig flot. På trænersiden har Ole Mørk 
fået hjælp fra den gamle Målmandstræner, 
Svend Knudsen (Herfølge og Frem) samt 
2.seniors træner, Michael Hansen. Ole Mørk 
har til pressen meddelt,at han er på kon-
trakt i B.93 i endnu et år, og godt kan lide 
den udfordring, der netop stilles til ham for 
øjeblikket i efterårets mørke situation, der 
dog er lysnet lidt i oktober. Ole Mørk havde 
ellers muligheden for at stoppe nu til vinter. 
Den store hjælp til Ole Mørk bliver dog den 
aflastning, der sker nu ved at B.93s tidligere 

divisionsanfører og mange gange træner, 
Erling Bøje, er blevet overtalt til at fungere 
som sportschef. Han bliver en nøgleperson i 
det genopbygningsarbejde, der skal i gang for 
at skabe fremgang efter nogle meget vanske-
lige økonomiske år for B.93. Erling Bøjes ho-
vedopgave bliver i samarbejde med cheftræ-
ner Ole Mørk at få skabt en spillertrup, som 
kan stabilisere B.93 i 2.division på kort sigt 
og til turneringen 2006/07 at skabe mulighed 
for igen at rykke frem i Danmarksturnerin-
gens rækker. Det har skabt optimisme, at Er-
ling Bøje er parat til opgaven som sportschef. 

Divisionsholdets trænerteam: 
Michael Hansen og Ole Mørk
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Erling Bøje skal her i vinter forsøge 
at skaffe nogle erfarne spillere, der 
kan styrke de unge på Divisionshol-
det. Direktøren i den professionelle 
afdeling, Henrik Engel, fastslår, at det 
især drejer sig om en „styrmand“ til 
den centrale midtbane og et par an-
gribere. Det vil sandsynligvis kræve 
nogle kroner, men der skulle være 
nogle økonomiske midler på vej. 
Det er først og fremmest i forbin-
delse med Per Krøldrups overgang 
fra Udinese til Everton. Det er den 
nye FIFA-regel, den såkaldte solida-
ritetsbetaling til de klubber, der har 
haft spillerne, mens de udviklede sig. 
Når spilleren midt i en kontrakt-
periode skifter klub på tværs af en 
landegrænse, skal „barndomsklub-
berne“ dele 5% af overgangssum-
men. Beløbet fordeles efter det antal 
år, spilleren har været i de respektive 
klubber.Det var ikke den FIFA-regel, 
som var en del af årsagen til spiller-
strejken sidste år. Den handlede om 
mobiliteten for spillere under 23 år 
efter kontraktudløb. I sommer havde 
den professionelle  afdeling ikke 
penge til at forstærke spillertruppen. 
„Budgettet var som i en Danmarks-
serieklub“, siger Henrik Engel. 

Det var stadig efterveer fra de 
„forfærdelige“ år (2000-2001) under 
den forrige direktør, som alle ved.

-fb

DM-TURNERING
SAS Ligaen

Viasat Sport 

2. Div. Øst 2. Div. Vest

Danmarksserie (Geografisk)

2

2

22

2 2

1 1

1

3 3

3

12 hold

16 hold

16 hold 16 hold

14 hold 14 hold

: nedrykning

: oprykning

Nr. 2

Øst og Vest
spiller

oprykningskamp
om en plads

Søndag 2.april:  Avarta - B.93
Søndag 9.april:  B.93 - Søllerød/ Vedbæk
Skærtorsdag:     B.93 - Stenløse
2.påskedag:     Hvidovre - B.93
Lørdag 22.april: B.93 - Brøndby II
Søndag 30.april: Slagelse - B.93

Lørdag 6.maj:    B.93 - Glostrup
Søndag 14.maj:   Holbæk - B.93
Søndag 21.maj:   KB - B.93
Torsdag 25.maj:  Roskilde - B.93
Søndag 28.maj:   B.93 - AB 70
2.pinsedag:      Værløse - B.93

DIVISIONSHOLDETS KAMPE 
I FORÅRET 2006
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‘Spis for en hund’
Tirsdag, onsdag 16:30 - 22:30

NYHED: En god ‘Frederiksret’ for...... kr. 100,- 
Børn under 12 år.................................. kr.   50,-

Tapasmenuer
Torsdag, fredag 16:30 - 22:30

Vores kok Jon fra Baskerlandet disker 
op med lækre tapas fra hjemlandet
Tapasretter fra....................................... kr.   85,-
Menupris................................................. kr. 275,-

Brunchbuffet:
Lørdag, søndag 10:30 - 15:00

Frederiks brunch valgt af AOK 
som bydelens bedste og billigste
Brunchbuffet, kaffe og juice............... kr.   93,-

OBS! Husk lørdage med lukket selskab: 
Servering i ‘Hall of fame’ og på den store 
tennisterrasse

RESTAURANT & CAFÉ
Check ugens menuer:

B O R D B E S T I L L I N G  3 9  2 7  3 0  1 4
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KØBENHAVNSSERIEN
2.SENIOR

2. senior indledte sæsonen med et træner-
skifte, da den tidligere mangeårige B.93’er, 
Michael Hansen, tiltrådte som cheftræner. 
Sammen med assistenttræner Jan ”Jern-
mand” Hansen, også en tidligere kending i 
klubben, har Michael hele året igennem ar-
bejdet hårdt på at samle truppen om årets 
mål: Oprykning fra Københavnsserien. Lige-
ledes er en anden ”gammel klubmand”, Per 
Clausen, trådt til og har som holdleder med 
Michael Hansens ord ”gjort et kanon stykke 
klubarbejde.”

Med tre træninger ugentligt og masser af 
træningskampe i vintersæsonen var 2. senior 
godt rustede til sæsonstarten i april 2005. 
Mange spillere blev prøvet af i begyndelsen, 
men til sidst tegnede konturerne sig af en 
ganske bred trup, der umiddelbart vurde-
ret havde gode muligheder for at rykke op i 
Kvalifikationsrækken. 

Efter forårssæsonen 2005 lå B.93 da også 
med helt fremme i toppen af tabellen. Men 
det store frafald på 1. holdet i sommer-
pausen kom også til at betyde en del for 2. 
holdsspillerne. Mange nytilkomne spillere 
– og også flere af de etablerede 2. holdsspil-
lere – prøvede lykken eller fik chancen på 1. 
senior i sommerpausen. Det betød i sidste 
ende stor udskiftning i 2. senior truppen. En-
kelte spillere valgte desværre at stoppe eller 
spille på lavere niveau i klubben.

Af spillere, som har været inde over 2. 
holdstruppen og er rykket op på 1. senior i 
løbet af 2005-sæsonen kan nævnes: Casper 
Larsen, Bjarke Vind, Yassin Cheleva og Stefan 
”Kuki” Traoré. Desuden fik Old Boys I i som-
merpausen glæde af den løbestærke midtba-
neslider Mads Kusk.

Michael Hansen har siden sommerferien 
assisteret 1. holdets cheftræner Ole Mørk 
med en række opgaver. I øjeblikket arbejder 
han sideløbende med arbejdet med 2. senior 
på planlægningen af træningskampe for den 

kommende opstart til næste års sæson for 
både første- og andetholdet. 

Efteråret 2005 har været præget af de 
mange nye spillere på holdet, så det har na-
turligt nok været svært at finde en kontinu-
erlig rytme på holdet. Visse kampe er tabt el-
ler endt uafgjort lettere uheldigt. I skrivende 
stund – med 2 kampe igen - ligger B.93 II 
på 4. pladsen i Københavnsserien. Der er 6 
point op til B.1903 på 2. pladsen, som giver 
adgang til oprykningsspil mod nr 2. fra den 
respektive række i Fyns Boldspil Union. Men 
B.93 er i indbyrdes kampe dårligere end 
B.1903 i kraft af 0-0 i kampen hjemme i for-
året, og 3-0 ude i efteråret - en kamp B.93 
i en bisætning måtte spille i overtræksveste 
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pga. forkert medbragt tøj. Derved er opryk-
ning til Kvalifikationsrækken definitivt ikke 
længere mulig.

Med det meget omskiftelige spillermateri-
ale in mente må sæsonen trods alt betegnes 
som ”tilfredsstillende”, i og med at B.93 har 
holdt sig med i toppen af rækken hele vejen. 
Selv om det er ærgerligt, at målsætningen for 
sæsonen ikke blev realiseret denne gang. 

Cheftræner Michael Hansen vurderer, at 
hvis spillerne er villige til at investere i en 
lidt bedre træningsindsats – her tænkes ikke 
mindst på slutningen af efterårsssæsonen, 
hvor det har haltet lidt fra spillernes side – så 
er spillermaterialet godt nok til oprykning. 
Hele vejen igennem har 2. senior hold fast 
i 3 træninger ugentligt, og det vil også være 
ambitionen til næste år. 

Det er altafgørende, at der kan skabes en 
kontinuitet på holdet, så det ikke igen bliver 
ramt af mange frafald på 1. senior eller an-
dre ”udefra kommende faktorer.” Begge 2. 
senior trænere håber derfor også på, at de 
nuværende spillere bliver i klubben, og på 
den måde bakker op om B.93’s ambitioner 
om oprykning fra Københavnsserien i 2006.

Samarbejdet mellem 1. senior og 2. senior 
har været upåklageligt, og det fungerer ef-
ter begge træneres overbevisning ”10 gange 
bedre end før.” Også med hensyn til den me-
get vigtige koordination med med udveksling 
af spillere med 3. senior synes cheftræner 
Michael Hansen, at der er etableret en ”god 
rød tråd” i samarbejdet.

En af årets målsætninger, som bestyrelsen 
satte sig før sæsonen, var at få skabt stabilitet 
og fremgang på både 2. senior og 3. senior. 
(Læs mere om 3. senior på side 20). 

Med de to meget engagerede og dygtige 
trænere, og en placering i toppen for begge 
hold, så er det lykkedes til en vis grad. Med 
en (i skrivende stund formodet) oprykning 
for 3. senior, betegner bestyrelsen sæsonen 
som tilfredsstillende. Så kommer turen til 2. 
senior næste år …

Du kan læse meget mere om 2. seniors 
mange ”uheldige” nederlag i 2005-sæsonen, 
se billeder af truppen, få et indblik i udfor-
dringerne med de mange spillere, der har 
været brugt, se topscorere og meget mere 
på www.b93.dk
Klik ind på B.93 Fodbold > Senior > 2. senior.
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3.SENIOR

PÅ VEJ MOD SERIE 1?
3. senior fik mod slutningen af sidste sæson 
ny træner. Den energiske Lamin Coker har 
tilført holdet nye impulser og sammensat 
et slagfærdigt hold, der indledte sæsonen 
med et mål om at komme tilbage i Serie 1. 
Historisk har B.93’s 3. senior altid befundet 
sig i Serie 1, så fra klubbens side har der også 
hersket store forhåbninger til en oprykning. 

Sammenholdet er stærkt på 3’eren, og der 
hersker generelt en god stemning i truppen. 
Der har løbende været afholdt statusmøder 
mellem trænerne vedr. udveksling af spillere 
mellem 2. senior og 3. senior m.fl. seniorhold 
samt afdelingsleder Kim Milwertz. Ifølge træ-
nerne fra både 2. senior og 3. senior er der 
en god rød tråd i samarbejdet. 

Det er selvsagt vigtigt for B.93 som klub, 
at de bedste unge og ældre seniorspillere 
har mulighed for at spille på et højt niveau, 
også udenfor 2. senior regi. Her tænkes ikke 
mindst på de nye ung-seniorer, der kommer 
op fra diverse ynglingehold til næste år. Med 
4. senior træner Sami Petersen som ungse-
niorkoordinator arbejdes der konstruktivt 
på, at de unge spillere bliver bedst muligt 
integreret i klubben helt fra begyndelsen af 
senior karrieren. Hvis du er nyoprykket ung-
senior og har spørgsmål af den ene eller an-
den art, kan du altid ringe til Sami på tlf. 35 
36 31 00 eller mobil 51 52 77 81 og høre 
nærmere. Et andet godt sted at starte for 
ung-seniorer – både på det sociale og på det 
fodboldmæssige plan - kan meget vel være 
den årlige Five A Side 2006, der afholdes 7. 
januar 2006 – se omtale på side 7.

Cheftræner Lamin Coker har sæsonen 
igennem haft særligt fokus på teknisk og 
taktisk træning – både individuelt og kollek-
tivt – med det formål at få holdets spil til at 
fungere i kampene. Der er løbende arbejdet 

konsekvent og målrettet med holdets vær-
dier, selvindsigt, motivation og kompetencer 
i form af styrker og svagheder. 

Der resterer i skrivende stund 1 kamp i Se-
rie 2. pulje 4. B.93 III ligger nr. 1 med 2 point 
ned til henholdsvis Dragør og Vanløse, som 
er de to eneste klubber der kan true første-
pladsen. B.93 har Amager FF tilbage. Amager 
FF slås for at slippe fri af nedrykning på en 
foreløbig 10. plads. Så 3. holdet kan søndag 
30. oktober vinde rækken endegyldigt – og 
derved opfylde målsætningen om oprykning 
tilbage til Serie 1.

Vurderingen fra træner Lamin Coker forud 
for 2006-sæsonen er, at 3. senior dog skal 
forstærkes på en række pladser, hvis holdet 
skal holde sig i Serie 1. Klubben håber, at 
nogle af de stærke ynglinge-spillere og evt. 
andre udefrakommende spillere vil styrke 3. 
senior, så B.93 kan fastholde den traditions-
rige position i Serie 1 i mange år fremover. 
Nedrykning skal ikke længere være et tema 
for 3. senior.

Lamin Coker ønsker at sige en speciel tak til 
bestyrelsen og alle medlemmer i B.93. Han 
er efter eget udsagn glad for at være i klub-
ben, og brænder for arbejdet med 3. senior. 

Du kan læse mere om 3. seniors vær-
dier, truppen, træninger, kampe og 
se et billede på ww.b93.dk – Klik ind 
på B.93 Fodbold > Senior > 3. senior.
 
FISK - VILDT - FJERKRÆ

Haraldsgade 106
V. Lyngbyvej

TLF. 39200623
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FINN JACOB STOPPER

FRA MASKINARBEJDER TIL INSPEKTØR
Som det fremgik af sidste nummer af Fod-
boldbladet stopper Finn Jacob (som er 63 
år) i januar måned næste år, ikke som fod-
boldspiller (det har han gjort for mange år 
siden, er der nok nogle onde sjæle, der nok 
vil sige og slå sig på låret af grin), men som 
klubbens daglige leder af anlægget på Svane-
møllen.  

I den anledning har vi indkaldt Finn Jacob 
(Johnsen, jr.) til en lille samtale over en kop 
øl i klublokalet. Hovedpersonen var såle-
des på dobbelt hjemmebane. Allerede som 
8-årig blev Finn Jacob medlem af klubben, 
selvom reglerne ellers sagde 10 år. Men Finn 
havde to større brødre, nemlig Jørgen (som 
blev A-landsholdsspiller) og Otto (som var 
bedst til cricket), der begge spillede i B93. 
Og så var brødrenes far ”Gammel Jacob” en 
institution i B93. Alle kendte Gammel Jacob 
(Papegøjen), som kunne stå på et ben og 
gøre tegn med lillefingeren og tommeltot-
ten, som markering af at det kørte på skin-
ner. Familien boede ved Vibenshus Runddel 
– tæt på Luna.

Gennem ungdomsårene var ”Lillebror”, som 
Finn dengang blev kaldt, på årgangens bedste 
hold. Det blev også til kampe på KBU’s ud-
valgte juniorhold. Finn var en teknisk spiller, 
der sparkede lige godt med begge ben, og så 
var han en god dribler. Han var ikke speciel 
hurtig, og det er han stadig ikke. Det eneste 
der kan få ham til at rykke, er når han i om-
klædningsrummet opdager, at ølkassen er 
ved at være tom. Som ungdomstræner havde 
han i nævnte rækkefølge Jørgen Voigt, Mi-
chael Rohde, Børge Christensen og Eyvind 
Berger. I øvrigt var Finn Jacob en talentfuld 
cricketspiller - det var et spil der lå til ham 
- men cricket i B93 blev lukket i 1959 pga. 
baneforholdene, eller rettere sagt mangel på 
samme.

Netop fyldt 18 år debuterede Finn Jacob på 
1. holdet. Det skete med et 0-2 nederlag i 
Køge. Reporteren her i samtalen troede han 
skulle fortælle hovedpersonen om 93-holdet 
i kampen. Det var helt unødvendigt. Jacob 
havde styr på alle sine 15 kampe; de mål han 
havde scoret, hvem der var med på holdet, 

Finn Jacob i „Hulen“ ( Inspektørkontoret )
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modstandere og resultaterne. Mon ikke han 
har en scrapbog hjemme under sengen.

I forårskampen 1962 mod Skovshoved (1-4) 
blev han fræset ned af skovserbacken Jørgen 
Jacobsen og fik smadret menisken – det blev 
hans sidste kamp på 1. holdet. Efter en lang 
skadespause skulle Finn være anfører på det 
unge 3. hold, men da turneringen startede 
røg han ned på 4. holdet. Så meldte han sig 
ud, og gik i B1903, hvor han spillede et halvt 
år på 3. holdet med Søren ”Knald” og Nils-
son, inden en ny skade meldte sig. Herefter 
startede en 15-årig tid som træner for FKIF, 
Standard, HIK (ungdom), B93 (ungdom) og 
til slut igen i Standard. Jeg havde alle træner-
kurser da jeg var 22 år beretter Finn Jacob, 
og jeg var dengang hjælpetræner for legen-
dariske Poul Zølck. Ham lærte jeg meget af.

Vi skal se på hvordan Finn blev inspektør for 
B93. Jeg blev udlært maskinarbejder i Dansk 
Sojakagefabrik. Herefter arbejdede jeg bl.a. 
hos Maskinfabrikken Richard Møller, ØK 
hvor jeg sejlede i Østen et år, B&W Motor 
i 13 år, DISA i 6 år og B&W Skibsværft i 5 år. 
Det var Poul Davidsen (Oste-Paul), der den-
gang stod for anlægget, der headhuntede mig. 
Det har jeg ikke fortrudt, det har været 10 
år på godt og ondt. Grundet nedskæringer 
har jeg desværre de senere år måtte bruge 
næsten al min tid på rengøring, i stedet for at 
vedligeholde bygningen. Og så fik trænerne 
lige en skideballe, fordi de ikke sørger for at 
omklædningsrummene forlades i ordentlig 
stand – det er for dårligt.

Du er (spillende) holdleder på Superma-
sters. Går du også på efterløn med det job 
må vi vide. Når den nye vinterturnering er 
slut til foråret stopper jeg. Så spiller jeg på 
Grand Old Masters, som er en ny række for 
spillere over 60 år. Til sidst skal du lige sætte 
dit eget all-starhold og fortælle hvad du skal 
lave som efterlønner.

Mit hold er: 1. Bent Jørgensen (Støvsugeren); 
2. Kurt Olsen, 3. Henry Jørgensen; 4. Bjarne 
Eklund, 5. Leif Petersen (Store Leif), 6. Anders 
Yrfeldt; 7. Palle Mogensen, 8. Jørgen Jacob-
sen, 9. Arvid Christensen, 10. Svend Petersen 
(Stive Svend) og 11. Finn Jacobsen. 

Som efterlønner skal jeg hygge mig i fami-
liens kolonihave i Ishøj og passe mine fem 
børnebørn. Den står på træning om tirsda-
gen udendørs og i Idrætshuset om onsdagen. 
Jeg skal også have gjort noget ved min hofte. 
Du må godt skrive, at jeg har slidgigt selvom 
det er der nok ingen der tror på. 

Du ønskes en god pensionisttilværelse, og 
hils Jørgen og Otto.

Palle Banks Jørgensen

Finn Jacob sætter dagens baneoversigt op.
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Salgskurven har stadig

opadgående kurs

Nybolig Peter Norvig

11 butikker i HT-området
Tlf. 7010 2019

Peter Norvig

ansvarlig indehaver, 

Statsaut. 

ejendomsmægler
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11 butikker og 52 dygtige ejendom

Nybolig Peter Norvig har 11 centralt belig-
gende boligbutikker i Storkøbenhavn og 52 
engagerede medarbejdere, som sikrer dig et 
effektivt og kompetent salgsarbejde. Uan-
set hvilken af de 11 butikker interesserede 
købere henvender sig i, så får de din bolig 
at se, hvis den svarer til deres ønsker og be-
hov. At du som sælger får 11 salgssteder i 
stedet for bare ét koster ikke ekstra.  

Siden 1989 har vores salgskurve haft en 
stejl, opadgående kurve og 2004 er ingen 
undtagelse. Salgsresultaterne taler for sig 
selv: Nybolig Peter Norvig sælger nemlig i 
gennemsnit mere end 3 boliger hver eneste 
dag, året rundt.

Dygtige ejendomsmæglere med et stort 
lokalkendskab, som kan sætte ”skarpe” pri-
ser samt markedets bedste markedsførings-
pakke med bl.a. en boligavis hver 14. dag i 
Berlingske Tidende, hver 3. uge i Politiken 
og hver 3. uge i Jyllands-Posten, samt 
ugentlig annoncering i Berlingske Tidende 
og samtlige lokalaviser der dækker vores 
markedsområder, er vigtige ingredienser, 
når man vil have succes som ejendoms-
mægler. 

Den tid hvor boligen solgte sig selv er over-
stået. Vores købere er meget bevidste og 
stiller stadig større krav. Vi sætter en ære i 
at give vores kunder kompetent rådgivning 
og behandle dem individuelt. Målet for os 
er, at alle vores kunder skal opleve, at de 
har fået en ordentlig handel, når de køber 
eller sælger gennem Nybolig Peter Norvig.

Frederiksberg C - Gl. Kongevej 124

Hellerup - Strandvejen 138B

København K - Nørre Voldgade 21

Ring 7010 2019
..... og aftal møde for en salgsvurdering, 
hvis du overvejer at sælge din bolig. 
Så deltager du samtidig i vores nerve-
pirrende konkurrrence om en Mercedes.
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omsmæglere 
arbejder på at sælge din bolig 

Dyssegård - Vangedevej 144 (Munketorvet) Charlottenlund - Ordrupvej 55A

Søborg - Søborg Hovedgade 177 København Ø - Strandboulevarden 122

København Ø - Østerbrogade 102 København V - Enghave Plads 14

København N - Jagtvej 55Frederiksberg C - Projektsalg
- Gl.  Kongevej 124, 1. sal

00875_B93_Nr15_November_2005.indd   2500875_B93_Nr15_November_2005.indd   25 27-10-2005   10:47:0427-10-2005   10:47:04



26

Nybolig Peter Norvig

11 butikker i HT-området
Tlf. 7010 2019

10 gode grunde 
til at vælge 

Nybolig Peter Norvig
Markedsføring der virker
Den bedste markedsføring giver den 
mest optimale pris. Du får ikke en 
bedre markedsføringspakke, end den 
vi giver dig.

Egen boligavis i Berlingske, 
Politiken og JyllandsPosten 
En bolig sælger ikke sig selv, der skal 
en stor indsats til. Blandt andet skal 
den annonceres, så den bliver set af 
fl est mulige. Vi annoncerer alle de 
boliger, vi har til salg i vores boligavis. 
Den udkommer som indstik i Ber-
lingske Tidende hver 2. uge, hver 
3. uge i Politiken og hver 3. uge i 
Jyllands-Posten. 

Vurderinger der holder
Der kan være fl ere priser på en bolig: 
For høj, for lav og så den rigtige pris. 
Den sætter vi.

Gode salgsresultater
Vi sælger mere end 3 boliger hver 
eneste dag året rundt. Det bliver 
mere end 1.000 boligsalg om året. 

nybolig.dk
Vores hjemmeside har mere end 
100.000 unikke besøgende hver uge. 

Effektivt Køberkartotek
Vi har et stort udvalg af boliger. Har 
vi ikke det du søger, fi nder vi det via 
vores Køberkartotek. 

Største ejendomsmægler i HT
Vi har 11 butikker og 52 engagerede 
medarbejdere, som sikrer dig et ef-
fektivt og kompetent salgsarbejde. 

Mange boliger sælger 
mange boliger
Vi har det største udbud af boliger. 
Det ved køberne, og derfor kommer 
de til os, når de skal købe. I gennem-
snit er der tre kunder om dagen, der 
året rundt køber bolig gennem os. 

Vi kender dig og din bolig 
Alle vores mæglere i lokalområdet er 
ude og se din bolig, senest 8 dage 
efter den er kommet til salg. 

Tilfredse kunder 
91% af vores kunder vil anbefale 
os til familie og venner og vil bruge 
os igen, næste gang de handler. 
Tilfredse kunder er vores bedste 
anbefaling.
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B93’S FIRMA-CUP 
10. SEPTEMBER
Der blev spillet i 2 rækker. 
I A-rækken vandt Tingbjerg i finalen over Dell, 
og i B-rækken vandt Novo Nordisk over R98.

Janne på arbejde i ølteltet

Vinderne fra Tingbjerg Vinderne fra Novo Nordisk. Bundgaard overrækker præmier

Dansk Folke Ferie hyggede sig En afgørelse på straffespark
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KBU-STILLINGER
PR. 24.OKTOBER 2005

B.93 - REGLER FOR ALMINDELIG GOD OPFØRSEL 
Alle trænere og holdledere har pligt til at 
informere deres spillere ved sæsonstart om 
følgende regler, og det er trænernes pligt at 
sikre, at de bliver efterlevet, og at afdelings-
ledere og disciplinærudvalg bliver inddraget 
med det samme, når der opstår tilfælde, hvor 
reglerne for god opførsel overtrædes:

Generelt:
Tyveri, Hærværk,  Vold, Trusler om vold 
(uden for banen). Medfører øjeblikkelig 
bortvisning fra klubben.

Svineri, henkasten af affald og upassende 
opførsel i klubhus og på anlæg og ved ude-
kampe medfører øjeblikkelig påtale, hvis det 
overværes af trænere, ledere eller personale 
i klubben. Ved gentagelser skal det medføre 
bortvisning fra klubben.

På banen:
Brok, trusler og upassende, nedladende 
sprogbrug over for med- eller modspillere 
medfører øjeblikkelig udskiftning af spilleren 
fra trænerens side, uanset hvordan domme-
ren reagerer. Er der kun 11 mand på holdet, 
må kampen gennemføres med 10 etc. 

Alle tilfælde af røde kort skal indberettes 
til disciplinærudvalget, der tager stilling til, 
om klubben skal indføre supplerende sank-
tioner.
Skærpet medlemskontrol:
Trænerne skal ved sæsonstart og derefter 
løbende gennem sæsonen sikre, at kun med-
lemmer deltager på deres hold, uanset om 
der er tale om træning eller kamp. 
 
Fodboldbestyrelsen i B.93 20. oktober 2005

2.senior(Kbh.serie) nr.4 25 kampe 46 point
3.senior i Serie 2    nr.1   21 kampe  44 point
4.senior i Serie 2    nr.12  21 kampe  18 point
5.senior i Serie 3    nr.8   19 kampe  21 point
6.senior i Serie 3    nr.5   19 kampe  26 point
7.senior i Serie 3    nr.1   19 kampe  41 point
8.senior (7 mands)   nr.3    8 kampe  16 point
7.senior rykker op i Serie 2, hvorfra 4.senior rykker ned.

Old Boys I            nr.8   20 kampe   21 point
Old Boys II           nr.3   18 kampe   39 point
Veteran               nr.5   20 kampe   32 point
Superveteran          nr.3   18 kampe   32 point
Masters              nr.3   18 kampe   34 point
Supermasters          nr.7   18 kampe   18 point
Grand Old Masters     nr.5   14 kampe   13 point
(sammen med B.1903)

Thomas Rasmussen fra 
legendeholdet (7. senior)

Old Boys (over 33 år), Veteraner (over 40 år), Superveteraner (over 45 år),Masters (over 50 år), 
Supermasters (over 55 år)og Grand Old Masters (over 60 år).
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B.93 FÅR UNGDOMSKONSULENT
B.93 får efter planen fra 1. januar 2006 ansat 
en ungdomskonsulent til at styrke arbejdet i 
vores gode og stærke ungdomsafdeling.

Der bliver tale om et fuldtidsjob på 37 ti-
mer om ugen til en god løn.  

Ungdomskonsulenten vil i første omgang 
blive ansat i et år, men der er lagt op til en 
forlængelse med et andet år. Og planen er, at 
ungdomskonsulenten gør sit arbejde så godt, 
at han kommer til at skabe forudsætningerne 
for, at vi kan have en fastansat ungdomskonsu-
lent på fuld tid i klubben.

Når ungdomskonsulenten er ansat, vil klub-
ben dermed have to fuldtidsansatte personer 
til ungdomsarbejdet i klubben. ITU-træneren, 
der tager sig af de bedste juniorer, ynglinge og 
ungseniorer, som er på landshold og udvalgte 
hold. Og ungdomskonsulenten, som først og 
fremmest skal sikre, at tingene fungerer for de 
hold, der ikke er 1. hold.

Fodboldbestyrelsen har siden februar må-
ned arbejdet på at skaffe midler til at ansætte 
en ungdomskonsulent. Pengene til konsu-
lenten kommer fra Københavns Kommunes 
Brobygningspulje, fra Ministeriet for Flygt-
ninge, Indvandrere og Integration og fra DBU, 
der yder tilskud til aktiviteter. Og så bidrager 
klubben også selv. 

Som man kan se af bidragyderne er det ikke 
mindst ønsket om at sikre en god integration 
af vores medlemmer med indvandrerbag-
grund, der udgør en fjerdedel af medlem-
merne i ungdomsafdelingen, som ligger bag 
bevillingen. Konsulentens hovedopgave bliver 
at bistå trænere og ledere i at skabe et godt 
socialt miljø og samspil mellem klubbens ung-
domsmedlemmer og styrke trænerarbejdet 
og trænerrekrutteringen i klubben. Kort sagt 
at få alle holdene til at fungere.

Konsulenten vil få en række konkrete ar-
bejdsopgaver. Konsulenten skal blandt andet: 
Være krumtap i et formaliseret samarbejde 
mellem B.93 og skoler og institutioner.  Styrke 

modtagelsen af nye medlemmer og deres for-
ældre. Være igangsætter for nye hold og styrke 
klubbens rekruttering af dygtige og ansvars-
fulde trænere og ledere. Inddrage forældrene 
i klubbens arbejde og hjælpe med at skabe en 
forældreforening.Gøre en særlig indsats for 
at sikre, at der sker en vellykket integration 
mellem børn og unge med dansk baggrund og 
børn og unge med indvandrerbaggrund.

Klubben har netop i disse dage indrykket 
en jobannonce i lokale medier, landsdæk-
kende medier og på internettet for at vi kan 
få den helt rigtige person. Vi søger en person, 
der har kendskab til arbejdet i en fodboldklub, 
som har en vis pædagogisk erfaring (en pæda-
gogisk eller anden relevant uddannelse) samt 
godt humør og gå på mod. Konsulenten skal 
selv kunne tilrettelægge og styre sin arbejds-
indsats men får fodboldbestyrelsen og en sty-
regruppe at samarbejde med. 

Ungdomskonsulenten får base i B.93 klub-
hus på Svanemølleanlægget men skal udføre 
en del opsøgende arbejde i lokalområdet.

Som en betingelse for støtten har Inte-
grationsministeriet bedt om, at konsulenten 
også får en tilknytning til andre foreninger i 
området. Vi har derfor indgået aftale om et 
samarbejde med bordtennisklubben TPHU/
BIF, som blandt andet holder til i Østerbrohu-
set i Århusgade og ved Nørreport. Samtidig 
forhandler vi med en anden forening i lokal-
området.

Integrationsministeriet har bevilget støtte 
til konsulenten for en toårig periode, mens 
kommunen og DBU har givet for et år med 
mulighed for forlængelse, hvis erfaringerne 
fra det første år er gode.

I stillingsopslaget beder fodboldbestyrel-
sen om skriftlig ansøgning til B.93, Ved Spor-
sløjfen 10, 2100 København Ø, mærket „ung-
domskonsulent“ senest den 11. november 
2005.

Hans Drachmann
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MAZDA6 SPORT
Kom ind og oplev

En bil der virkelig rykker

SUZUKI GRAND VITARA
Eller lad den kraftige 4WD

trække hele læsset

Jagtvej 157 > 2200 Kbh. N. > Telefon 35 83 70 00 • Lyngby Hovedg. 114 > 2800 Lyngby > Telefon 45 88 50 35
EBBE ELMER Åbent hverdage 9.00-17.30 og søndag 11.00-15.00

www.ebbe-elmer.dk – Suzuki forhandles både i Lyngby og på Jagtvej

Mazda forhandles på Jagtvej men serviceres også i Lyngby
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1954’s NEDRYKNING
Sæsonen 1953/54 tegnede godt for B93. I juni 
måned havde B93 (forstærket med Per Hen-
riksen, Frem og Knud Lundberg, AB) kun tabt 
1-2 i Idrætsparken mod selveste Juventus ef-
ter en flot kamp og med 41.800 tilskuere på 
lægterne. Starten på efterårsturneringen blev 
katastrofal, de første 5 kampe blev alle tabt, 
og efter første halvdel stod der 9 kampe og 3 
point på kontoen hos DBU.

Det gik bedre i KBU-pokalturneringen, 
hvor B93 på række slog CIK, KB, B1903 og i 
finalen 11 dage før jul overraskende slog stjer-
neprægede AB (2-1) på mål af Jørgen Jacobsen 
og Kai Ove Møller. Derved vandt B93 histori-
ens sidste KBU-pokalfinale. DBU indførte en 
landsdækkende pokalturnering i sæsonen 
1954/55.

I forårsturneringen 1954 indbragte de før-
ste 7 kampe B93 hele 11 point (4 sejre, 3 uaf-
gjorte). I den næstsidste kamp, som var mod 
KB i Idrætsparken, lignede det atter point til 
forårets hold, men i de døende minutter hel-
flugtede reservebacken Vagn Helstad bolden 
i egen kasse, og det betød et nederlag på 1-2. 
Da Helstad var set i byen aftenen før i ledsag 
med nogle KB’ere, blev han udelukket fra at 
spille i B93 (og kom på 1. holdet i KB). Tre år 
senere druknede Helstad, da han forsøgte at 
redde sin far, der var i havsnød.

Sæsonens sidste kamp var på udebane 
mod Køge (som førte 2 point foran KB og 
med en klart bedre målkvotient), og som 
med uafgjort kunne sikre sig det danske me-
sterskab – det første til en klub i Provinsen. I 
bunden havde B93, B1903 og Esbjerg alle 14 
point, og nedrykkeren skulle findes blandt 
disse hold. Esbjerg havde den klart dårlig-
ste målkvotient. Programmet var kl. 13:00 
Esbjerg-KB (1-0) og B93-Køge (0-0) og kl. 
15:00 B1903-OB (3-1). 

Esbjerg vandt en højst overraskende sejr 
over KB (på mål af den lille Svend Laugesen), 
som nok ikke troede på chancen. B1903 
vandt den sene kamp i Idrætsparken, hvor 
OB stillede med et halvt reservehold. Det 
var i øvrigt sidste gang, at betydende kampe 
i sidste runder ikke blev spillet samtidigt. I 
kampen i Køge, der havde samlet 13.000 
tilskuere (plus dem der sad i træerne og på 
tribunetaget), var B93 toneangivende. Des-
værre havde Køge-målmanden Henning El-
ting valgt at stå sit livs kamp netop Store Be-
dedag 1954. Derved rykkede B93 for første 
gang i klubbens 60-årige historie ud af den 
bedste række. Træner var den meget popu-
lære ungarer Carlos Pintér (for sidste gang).

Kaj Ove Møller i storkampen i Køge
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1. Leif Sjøberg, målmand, 23 år (1952/54, 
23 kampe). En talentfuld målmand, der kun 
fik en kort karriere pga. dårlig ryg. Sjøberg 
havde afløst håndboldlandsholdsmålmanden 
Kai Orla Jensen, der led af nervøsitet i afgø-
rende kampe.

2. Leif Rønnow Petersen, højre back, 21 år 
(1951/63, 246 kampe/3 mål). En meget stærk 
defensiv back, der opnåede tre Ungdoms-
landskampe. Rønnow var altid i god træ-
ning, og havde specialiseret sig i at redde på 
stregen. Den gjorde han også ved det årlige 
indendørsstævne i januar måned i KB-hal-
len mellem stævneklubber, hvor han for det 
meste var målmand. Har haft sin egen El-for-
retning på Gl. Kongevej siden 1973 - så den 
mand er altid i stødet.

3. Knud Petersen, venstre back, 30 år 
(1944/57, 160 kampe/8 mål). Knud P. kunne 
spille alle pladser, fra mål til venstre wing. 
En stor fighter. Knud P, også kaldet Garfar 
og Gasmanden, blev senere træner for B93 
i flere omgang (1963/64 og 1973/74). Knud 
P. er med i Wall of Fame. Det samme er hans 
søn Ole Petersen. Knud P. kommer hver tirs-
dag, hvor han rafler med de gamle.

4. Flemming Nielsen, højre half, 20 år 
(1952/68, 113 kampe/22 mål). Et stort ta-
lent, der senere blev meget berømt; var 
med til at vinde sølv ved OL i 1960 og ef-
terfølgende professionel i Italien (Atalanta), 
fremtrædende journalist på Politiken og BT, 
udgav adskillige fodboldbøger. Skiftede over-
raskende til AB i 1958, men vendte lige så 
overraskende tilbage til B93 i 1967 efter ti-
den i Italien. 

5. Poul Andersen, centerhalf, 26 år (1947/59, 
202 kampe/4 mål). En centerhalf med høj 
klasse. Debuterede på A-landsholdet ved OL 
i Helsingfors i 1952. Ualmindelig langsom, 

ualmindelig venstrebenet og ualmindelig tek-
nisk og forudseende. Spillede et par år som 
amatør (bob-bob) i Schweiz, før han vendte 
tilbage til B93 og var med til at spille klubben 
retur til 1. division (1958). Fast mand på tirs-
dagsholdet (rafling).

6. Børge Christensen, venstre half, 22 år 
(1950/59, 170 kampe/21 mål). En ualmindelig 
stor fighter med et iltert temperament, der 
altid leverede en 100% indsats. Børge debu-
terede samme sommer på A-landsholdet (3 
kampe i alt), hvor halfbackkæden derudover 
bestod af Flemming Nielsen og Poul Ander-
sen. Altså en ren halfbackkæde med tre spil-
lere fra 2. division!

7. Henry Salomonsen, højre wing, 28 år 
(1945/57, 154 kampe/18 mål). En meget 
driblestærk – og dribleglad – højre wing, der 
syntes at tilskuerne skulle have noget for de-
res entré. Salle blev senere kendt som inden-
dørskongen, hvor det havde været en fordel 
hvis man spillede med to bolde. Salle, far til 
Jørgen Salomonsen, Fremad Amager, har hele 
sit voksenliv været Mr. Fremad Amager.

8. Jørgen Jacobsen, højre innerwing, 20 år 
(1952/66, 293 kampe/108 mål). Jacob var, 
sammen med Flemming Nielsen, klubbens 
helt store talenter. Jacob blev da også hol-
dets topscorer de første fem år han var på 1. 
holdet, og opnåede at spille 3 A-landskampe. 
I udekampen mod Norge (1-1) udlignede 
han på et flyvende hovedstød (efter Verner 
Nielsen, AB, havde begået selvmål). I Køge-
kampen havde han i sidste minut et hoved-
stød, som desværre ramte underkanten af 
overliggeren. I dag er Jacob i B93 mest kendt 
for at være storebror til Finn Jacob – i gamle 
dage var det omvendt.

9. Kaj-Ove Møller, centerforward, 27 år 
(1949/55, 38 kampe/20 mål). En lille ener-

VI SER LIGE PÅ B93-HOLDET I SKÆBNEKAMPEN
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gisk forward med en rigtig solid målnæse. Var 
kommet fra Horsens, var født i Grenaa, bor 
nu i Hillerød. 

10. Henning Bjerregaard, innerwing, 27 år 
(1950/59, 135 kampe/62 mål). En hyperfarlig 
angriber, der i karrieren pendlede lidt frem 
mellem AGF og B93. Bjerregaard scorede 
bl.a. det første mål i en pokalfinale, da AGF 
i 1955 slog Aalborg Chang (4-0). Det blev til 
en enkelt A-landskamp for Bjerregaard.

11. Helge Nielsen (fra 1957 Nitrup), venstre 
wing, 31 år (1949/54, 61 kampe/7 mål). Var 
kommet fra Frem. En teknisk god spiller, som 
også var stærk i indendørs fodbold. Han var 
en af de bærende kræfter på det B93-hold, 
der huserede i KB-hallen i 50’erne.

Til trods for kampen altså foregik for over 
51 år siden, så er samtlige ovennævnte 11 
spillere alle nulevende – det er jo ret ene-
stående. De gamle drenge burde samles. Så 
kunne de samtidig drøfte, hvad det var der 
gik galt i det famøse efterår 1953.

Udover ovennævnte var disse 9 spillere også 
med i sæsonen: Leif Bergqvist (var som sæd-
vanlig skadet det meste af sæsonen), Hel-
muth ”Denger” Nielsen (stoppede i efter-
året), Per Sørensen (kun få kampe), Jørgen 
Friis-Hansen (5 kampe og far til Jakob Friis-
Hansen), Vagn Helstad (død 1957, 31 år), Ole 
Mullerup (død 1982, 49 år), Bent ”Bitter” 
Nielsen (død 2003, 79 år), Kai Orla Jensen 
(død 2004, 76 år) og Hans Lauridsen/Laurit-
zen som jeg stadig leder efter (3 kampe). Alle 
oplysninger om Hans L. er velkomne.

Efter 3½ år i den næstbedste række ryk-
kede B93 (og B1903) i november 1958 til-
bage til 1. division. Det skete efter det største 
oprykningsdrama i dansk fodbolds historie 
da Næstved blev besejret med 2-1. Fire hold 
havde lige mange point, så målkvotienten 
blev afgørende. Næstved og Brønshøj blev 
Sorte Per – de havde begge en kvotient der 
var – hold fast - 0,04 dårligere end B93.

Gengangere på oprykningsholdet var Leif 
Rønnow, Jørgen Jacobsen, Poul Andersen, 
Børge Christensen og Henning Bjerregaard.

Palle Banks Jørgensen

Poul Andersen fra B93 går den tunge gang ind efter bolden i en af forårets kampe
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SMÅ-PLUK

FORÆLDREFORENING 
Der skal sættes gang i dannelsen af en foræl-
dreforening. Det er meget nødvendigt for en 
fodboldklub at få forældrene engageret i ar-
bejdet i klubben. Forældres store interesse 
for deres børns fritidinteresse skal udmøn-
tes til at give en hånd med i klubben. Vi håber, 
der er mange forældre, som kunne tænke sig 
at være med til at danne og forme en foræl-
dreforening.
Kontakt Tommy Møller (tlf. 39 18 37 07) 
eller på mail: Hannequitzau@mail.dk.

FIFA-REGEL 
Der er udsendt en række regler vedrørende 
smykker. Det er selvfølgelig stadig tilladt at 
spille med helt glatte ringe uden sten. Det 
er ikke tilladt at tape smykker ind.Det giver 
ikke tilstrækkelig beskyttelse. I cirkulæret 
står der også, at øreringe samt gummi- og 
læderarmbånd ikke er nødvendigt udstyr 
for at spille fodbold og derfor ikke er tilladt. 
Reglerne er nok mere håndfaste end der er 
tradition for i Danmark, men ændringerne 
træder i kraft pr.1.januar i alle rækker.

LYNGBY-TRÆNER
Den tidligere Divisionsspiller i B.93, Kasper 
Hjulmand (26 kampe i slutningen af 90’erne) 
skal fra årsskiftet være cheftræner i Lyngby. 
Kasper har hidtil været ITU-træner for ta-
lenterne i Lyngby. Dette job overtages nu af 
B.93s ITU-træner, Thomas Frank. Hjulmand 
har været engageret i Lyngby de seneste år 
sammen med Kenneth Christiansen, som vi 
i sidste nummer af“B93 Fodbold“ omtalte, 
var blevet træner for Brøndbys Damehold. 
Dette hold er blevet Danmarksmestre i 
sommer. Kennth har iøvrigt skiftet efternavn 
til Heiner-Møller.

Tommy Møller
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CLAUS VANDBORG
47-årige Claus Vandborg (4 Divisionskampe 
i 1982) har skiftet sin trænergerning i Ama-
ger FF ud med et trænerjob i Københavns-
serieklubben Rødovre. Rødovre var i år tæt 
på oprykning til Kvalifikationsligaen, så Claus 
får et udmærket hold at træne. På Amager 
er der iøvrigt stadig Superliga-drømme. 
Der er for kort tid siden etableret et sam-
arbejde mellem ni klubber i planer omkring 
et fælles Amagerhold. Det er Fremad A., 
Kastrup,B.1908, Tårnby, Sundby, AB70, Klø-
vermarken, Amager FF og Dragør.

B.93S HUNDREDMANDSKLUB
Der er stadig god gang i klubbens Hundred-
mandsklub. Hundredmandsklubben investe-
rer i klubbens ungdom, så det er stadig muligt 
at støtte med et ekstra kontingent udover de 
1000 kr. som er det faste kontingent. Indbeta-
ling til konto 4001 27 36 71 i „Danske Bank“.
Bestyrelsen er Henrik Lindholm, Ole Axboe 
og Frits Juhl Jensen. Formand er Paul David-
sen, som netop fejrer 60 års fødselsdag.

ØKONOMISK RÅDGIVER
Meget ofte optræder en økonomisk rådgi-
ver fra Finanshuset i Fredensborg i TV. Hvis 
nogle B.93-tilskuere synes ansigtet bekendt, 
er det ikke helt fejlagtigt. Det er nemlig Kim 
Valentin, som i 1990-91 spillede 24 kampe på 
B.93s Divisionshold - og det lykkedes ham 
også at score 2 mål i disse kampe

JAN JACOBSEN
B.93 tidligere stærke forsvarsspiller, Jan Ja-
cobsen, som nåede 193 kampe på Divisions-
holdet, er i det daglige politibetjent i Nakskov. 
Jan er blevet cheftræner for Nakskovs Lol-
land-Falsterseriehold. Nakskov har stået i 
skyggen af Nykøbring Falster-Alliancen, men 
den nye kommunalreform har banet vejen for 
en storkommune med Nakskov, Rødby og 
Maribo som storbyer. Derfor er Jans drømme: 
2006 skal være året, hvor klubben vinder LF-
serien og kommer i Kvalifikationsligaen.

TEAM COPENHAGEN
Byens eliteidræt modtager midler for 5.gang 
fra „Team Copenhagen“ til talentprojekter. 
Ni projekter er blevet tildelt midler. Der var 
579.000 kr. at fordele, og B.93 blev topsco-
rer med 120.000 kr til vores store talentud-
viklingsprojekt.

DANSK IDRÆTS FORBUND
DIFs 57 forbund har mistet ca.18000 med-
lemmer det sidste år, og det er især Svøm-
ning og Tennis, der har størst tilbagegang. En 
række idrætsgrene har dog også fremgang. 
Det er ikke uventet Golf, der har den største 
fremgang med godt 7500 nye medlemmer. 
Gymnastik er nr.2, men så kommer Fodbold 
med godt 2500 nye medlemmer.

BANEFORDELINGEN
B.93s banefordeling for vinteren 2005/2006 
er netop blevet vedtaget. Den kan ses på 
www.b93.dk. Husk reglerne for brug af Sva-
nemøllehallen og Kasernen, hvor vi jo er gæ-
ster. Det er forbudt at spille bold udenfor ba-
nerne, og på Østerbro Kaserne skal skamler 
og stole sættes på plads. Husk iøvrigt, at der 
på vores egne baner ikke må gås på græsba-
nerne på vej til grusbanen. Stien er nede ved 
Jernbaneterrænet.
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SMÅ-PLUK

DAN LÜBBERS OG DANNY JUNG
Som tidligere omtalt her i „B.93 Fodbold“ er 
Danny Jung og Dan Lübbers tæt forbundet 
musikalsk, Efter den store succes med „Tø-
ver“ har de to nu begået en ny kærligheds-
erklæring musikalsk. #10 - som sangen hed-
der - hylder den frie rolle som fodboldspiller 

og tilskuer. Teksten har Dan skrevet, mens 
Danny står for musikken. Den er blevet til på 
opfordring fra Tips-bladet, og sangen er ble-
vet udsendt på alle superligastadions. Begge 
træner nu til vinterens tourné på mindre 
spillesteder i hele Danmark.

00875_B93_Nr15_November_2005.indd   3600875_B93_Nr15_November_2005.indd   36 27-10-2005   10:47:2527-10-2005   10:47:25



37

B.93’s PIGER - NU OGSÅ 
MED POKALTRIUMF
Søndag d. 25. september spillede B93´ Pige-
hold Pokalfinale i Parken mod FB og lad det 
være sagt med det samme. ”B93´ Piger er 
Pokalvindere 2005”!

Semifinalen blevet spillet 10 dage før mod 
GVI, som på forhånd var kæmpe favoritter, 
men 14 piger fra B93 ville det anderledes.

Efter bare 5 minutters spil får B93 et frispark 
ca. 30 meter fra GVI´s mål og det er ikke 
noget man skal give pigerne, når der er en 
spiller som Camilla Christiansen på holdet. 
Camilla tog et perfekt tilløb til bolden og 
bankede denne op i trekantsammenføjnin-
gen uden chance for målmanden og så var 
vi sensationelt foran med 0-1, men blot 7 
minutter efter ville B93 mere og Tine Skov 
Gyrsting fyrede kanonen af udenfor feltet og 
pludseligt stod det 0-2 til B93; ingen fattede 
hvad der var sket og herefter blev vi presset 
fuldstændigt i bund, men holdt stand halvle-
gen ud.

Der var ikke gået mere end et par minutter 
af 2. halvleg før GVI´s massive pres bar frugt 
og så var stillingen den livsfarlige, nemlig 1-
2 og det følgende 30 minutter blev et langt 
pres, men da dommeren fløjtede af efter 2 
minutters overtid, ville jublen ingen ende 
tage  og Parken skulle indtages blot 10 dage 
efter.

I de kommende 10 dage var der høj stemning 
på holdet og pigerne indkaldte den hårdt-
prøvede træner til ekstra træninger, hvilket 
selvfølgeligt blev taget imod med kyshånd og 
den rigtige indstilling, hvis man vil noget med 
sin fodbold.

Den store dag oprandt og 16 spillere var ble-
vet tilsagt til at møde i Parken og på forun-
derligste vis mødte ALLE og endda til tiden!! 
Stor var pigernes glæde, da de fik udleveret 
de af Urban sponsorerede træningsdragter 
og jeg må indrømme at sjældent har pigerne 
set bedre ud end netop denne dag! Stor tak 
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skal lyde til Urban, som trådte til i 11. time 
og gjorde drømmen virkelig.

Efter endt opvarmning stillede de 2 hold og 
dommertrioen op for at indtage Parkens 
lækre græstæppe og jeg må nok indrømme 
at jeg fik en klump i halsen, da pigerne løb 
på banen til tonerne af B93´ trofaste trom-
meduo, SaftigDuo, forældrenes tilråb (vi 
havde 180 tilskuere med i Parken), masser af 
papirsstrimler og ikke mindst det store B93-
flag som fyldte ca. 15 rækker i Parken. Det 
var en følelse som jeg aldrig vil glemme og 
som jeg er sikker på at pigerne heller ikke 
glemmer.

Kampen begyndte noget usikkert fra begge 
hold og man kunne tydeligt se og fornemme 
at stedet og kampens betydning var gået op 
for pigerne og at de spillede under dagligt 
niveau, men der blev fightet fra begge holds 
side. Ved halvleg stod det endnu 0-0 på Par-
kens gigantiske måltavle, som var smukt pyn-
tet med skjoldene fra både FB og B93.

2. halvleg blev fløjtet i gang og efter 8 minut-
ters spil, fik B93 tilkæmpet sig et hjørnespark 
og når man har en sparker som Camilla 

Christiansen er det næsten som at få et halvt 
straffespark. Vi havde op til finalen trænet 
lidt hjørnespark og pigerne gjorde heldigvis 
som aftalt, da Camilla tog tilløb og lagde bol-
den indover til forreste stolpe. Her dukkede 
Sofie/Stuf op på forunderligste vis og med 
ryggen mod mål sprang hun op til bolden 
og headede den bagud og over målmanden 
og øjeblikkeligt skiftede måltavlen til 1-0 og 
sjældent har den været smukkere!

Dette mål skulle vise sig at blive finalens ene-
ste scoring og gjorde at B93´s Piger i pau-
sen af kampen FCK-Esbjerg (med Simon A. 
og Jan Hoffmann på banen) kunne modtage 
medaljer og Pokal af Don Ø og jeg tror ikke 
at pigerne nogensinde vil glemme æresrun-
den Parken rundt sammen med FB´s piger 
og de blev klappet hele vejen rundt af 20.899 
tilskuere.

Der skal lyde et stort TILLYKKE til alle pi-
gerne og jeg håber, at det ikke bliver sidste 
gang at B93´s Piger indtager B93´s gamle 
hjemmebane og gør det så smukt som denne 
efterårsdag.

Michel Zola, stolt og glad træner.

Flemmnig Østergaard overrækker medaljerne til B93’s piger.
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B93’s DAMESENIOR 
- LIGE OM HJØRNET
Mandag d. 25. oktober starter B93´ Damese-
nior træningen for første gang og på de hen-
vendelser jeg har fået, tyder det på at inte-
ressen for at spille Damesenior i B93 er stor.

I skrivende stund har der været ca. 30 hen-
vendelser fra spillere og mange af disse spil-
lere har spillet på meget højt niveau tidligere, 
så gad vide om der ikke indenfor en over-
skuelig fremtid skal skrives om oprykning!!!

Vintertræningen vil blive brugt på at træ-
nerne og spillerne lærer hinanden at kende 
og spillerne skulle gerne få en masse bold i 
benene, før træningskampene begynder i ja-
nuar/februar og turneringen senere på for-
året.

Det bliver spændende at følge hvilket 
B93 Senior-hold som hurtigst spiller sig i 1. 
Division. Vi giver 1. senior på herresiden et 
lille forspring, men vi vil kæmpe intenst på at 
presse Jer lidt.

Holdet er p.t. tilmeldt KM/DM i Inde-fod-
bold og B93´ egne stævner, er inviteret til 
at deltage i Five-A-Side og håbet er også at 
spillerne har lyst til at tage med Pige- og Da-
mejunior-holdene til Polen og spille i Påsken 
2006.

I de kommende numre af B.93 Fodbold vil 
der komme yderligere artikler, som følger 
op på Damesenior-holdet.

Michel Zola, spændt afdelingsleder.
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FONDEN ER STIFTET VED 
HUNDREDÅRSJUBILÆET I 1993

Formålet er at støtte træningslejre samt udfra 
sociale grunde at hjælpe enkeltmedlemmer 
med kontingent eller tilskud til rejser. Fonden 
er godkendt af Told- og skattestyrelsen.

Hør nærmere om ungdomsfonden hos for-
manden, statsaut. revisor Jørgen Norsker 
(Tlf. 3962 5648). De øvrige medlemmer i 
ungdomsfonden er Henrik Engel, Urs Schup-
pli, Palle Jørgensen, Finn Jensen og Jørgen 
Ritnagel. Jørgen Bundgaard er behjælpelig 
med arrangementer.

f a n k l u b

Medlemsskabet af FAN-klubben koster 50 
kr. Efter generalforsamlingen i marts er for-
mand og kasserer Freddy Nehm, næstfor-
mand er Michael Grønwall. Bestyrelsesmed-
lemmer er Jesper Kirkbøl,Kenneth H., Niels 
M., T.grønwall og John Groth, der bestyrer en 
velredigeret hjemmside:www.b93-fanklub.dk. 

Indmeldelse i FAN-klubben sker ved henven-
delse til Freddy Nehm. Tlf.: 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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EFTERLYSNING
BOGEN OM B93 (FODBOLDKRØNIKE)

MUSEUMSUDVALGET EFTERLYSER

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

Bogen, som udkom i 1999, har været udsolgt i lang tid. Vi får til stadig-
hed henvendelser fra folk, som efterspørger bogen, og ventelisten 
er efterhånden på et par meter.
Hvis du har bogen, og den kun står og samler støv, så må du meget 
gerne donere den til klubben. Kan afleveres på kontoret eller til 
undertegnede. På forhånd tak.

- Palle Banks Jørgensen                

REKVISITTER

GAMLE MEDLEMSBLADE FRA 1959 -1969

SCRAPBØGER

BØGER OM TENNIS OG FODBOLD

FOTOS DER VEDR. B.93

Museumsudvalget, der nu består af Jørgen 
Norsker, Palle „Banks“ Jørgensen, Freddie 
Birtø og Hans Hesselberg
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RUNDE 
FØDSELSDAGE
70 år:

Hans Hesselberg    13.februar 2006 
Ino Peer Jacobsen  20.februar 2006 
Ole Flem. Hansen    2.marts 2006

60 år:
Paul Davidsen       4.november 2005 
Leon Fyllegraf     16.november 2005 
Erik Jørgensen     15.december 2005 
Tom Andersen        1.februar 2006

50 år:
Gert Troensegaard  26.december 2005 
Niels Andersen     14.februar 2006 
Rune Vedelsdal     23.februar 2006

Jørgen Bundgaard fyldte år i oktober
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(før Øregaardsparken)

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

K
E

L
IM

WIINSTEDT
ORIENTTÆPPER & KELIMGALLERI

Strandvejen 201 

KLUBHUSETS 
LÅSESYSTEM

I sidste nummer af „B.93 Fodbold“ omtaltes 
det nye nøglesystem „SALTO“,som er ind-
ført på Svanemølleanlægget. Det viste sig i 
sommer uholdbart, at det var café FREDE-
RIKS, som stod for administrationen med 
ud-og afleveing af nøgler til omklædnings-
rummene. I stedet blev en række ledere og 
trænere „nøgleansvarlige“, da de fik udleve-
ret en elektronisk nøgle, der er mindre end 
den normale „gammeldags“ nøgle. Den, som 
i dagligdagen administrerer det elektroniske 
nøglesystem, er Gitte på kontoret, Hele sy-
stemet er bundet op til hendes computer. 
Hun kan på sin skærm se, hvilke leder/træner, 
som benytter et lokale eller omklædnings-
rum. Hvis der er tyveri i et omklædningsrum, 
kan man se, hvilken elektronisk nøgle, der er 
anvendt. Så træner/leder skal ikke udlevere 
sin nøgle ukritisk. Hvis man ikke arbejder an-
svarligt med den elektroniske nøgle, kan man 
ryge ud af nøgleordningen.

Formanden, Johnny W.Hansen, fortæller, at 
mange nøgler aldrig blev afleveret, når man 
forlod klubben, og klubhuset derfor var me-
get „tilgængeligt“. Det tager nu meget kort 
tid for Gitte på kontoret at tage en nøgle 
ud af systemet eller eksempelvis lave en ny 
nøgle.

Som nævnt var ordningen med nøgler hos 
restauratør Ole Klein i café FREDERIKS, og 
han anbefalede klubben at henvende sig til 
„Binau Låse“ på Frederikssundsvej. Denne 
virksomhed blev startet i 1974. Det handler 
nu ikke mere bare om nøgler og nye låse, 
men om sikringskoncepter. Det er et fami-
lieforetagende med ejeren Kenneth Binau 
i spidsen for ca. 10 medarbejdere. Binau fik 
opgaven fra B.93 om at få løst problemet 
med de mange nøgler, der cirkulerede i klub-
ben, og som også kunne klare den opgave 
med indgang for tennisspillerne morgen og 
aften, når klubhuset ellers er lukket. B.93s 
ide var en form for kortsystem, men Binau 
foreslog „SALTO“, hvor nøglen er en lille 
chip. På den måde kunne klubben få et nøg-
lesystem, som på alle tænkelige måder kunne 
imødekomme brugernes krav. Systemet op-
fylder de individuelle behov som brugere/
trænere/ledere i dag forventer. 

S
1
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Frokost 12.00 - 16.00
Derefter værtshus.

Kompagnistræde 2
1208 København K
Telefon 33 32 30 48

 • 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

    SPIL & VIND I

ØBRO SPILLELAND

B93 afholder i vinterens løb 3 store in-
dendørsstævner i Nørrebrohallen og for 
at stævnerne fortsat skal være en succes, 
mangler vi netop DIG.

Stævnerne løber af stabelen d. 5.-6. no-
vember 2005, d. 7.-8. januar 2006 og d. 4.-5. 
marts 2006 og du skal endelig ikke holde dig 
tilbage! Giv en hånd med ved stævnerne.

Kontakt Michel Zola på 3918 0648 (aften) 
eller på mail Mzola@sport.dk

HJÆLP SØGES TIL B.93’s STÆVNER
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PALLE „BANKS“ 
ER FYLDT 60 ÅR
„Banks“ er blevet 60 år Medlem af „B.93 
Fodbold“s redaktion, Palle „Banks“ Jørgen-
sen, er fyldt 60 år i oktober. Han blev meldt 
ind i klubben som 10-årig. Man skulle  være 
10 år dengang.Da hans mor havde strikket 
en gul målmandstrøje til ham, blev han selv-
følgelig straks placeret som målmand. Palle 
er i dag, det man kalder en „talnørd“ og han 
elsker statistik.Han har tilbragt utallige timer 
med at gennemgå arkivalerne på klubhusets 
loft her på Svanemølleanlægget og utallige 
fodboldbøger er blevet gennempløjet, men 
grundmaterialet til B.93s fodboldkrønike, der 
udkom i 1999, skyldtes klubbens mangeårige 
statistikfører G.A.Lorentzen.Krøniken blev 
et enestående værk, som ikke har sin lige i 
andre klubber i Danmark.Fodboldkrøniken 
spænder over årene 1896(hvor fodbold 
indførtes i B.93) til 1999(året hvor B.93 slut-
tede i Superligaen) med spilledatoer, resulta-
ter, modstanderklubber, målscorere, tilskue-
rantal, holdopstillinger, landsholdsspillere og 
en række andre ting.Bogen på 272 sider blev 
genoptrykt 2 gange, men blev totalt udsolgt 
(se efterlysningen her i bladet). Palle fik her-
efter smag på store værker om dansk fod-
bold: „Landsholdet - i medgang og modgang“, 
„Landsholdets 681 profiler“ og udvidet til en 
bog på 382 sider sidste år:“Landsholdenes 
2198 spillerprofiler“. Og en ny bog er på vej 
til at lægge under juletræet for interesserede 
fodboldelskere.Bøgerne kan erhverves igen-

nem Tips-bladet. Palle har bebudet en total 
kortlægning af dansk fodbolds historie, men 
det bliver dog ikke før han bliver pensionist 
fra „Danske Bank“.

Palles aktive karriere er 10 kampe på Divi-
sionsholdet og 150 kampe på Danmarksse-
rieholdet, og han nærmer sig de 900 kampe 
på B.93s forskellige hold. Supermasterholdet 
er det foretrukne hold, men ved de 60 år er 
der mulighed for oprykning til Grand Master.
Fra førsteholdskarrieren nævnes ofte søn-
dag den 6.august 1972, hvor Palle i Sundby 
Idrætspark kl.10.35, reddede et straffespark 
(B.93 vandt 3-2 over Fremad A.). Herefter 
fik Palle tilnavnet „Gordon Banks“, denne 
engelske spiller havde i 1970 haft en mirakel-
redning ved VM i Mexico. „Banks“-tilnavnet 
har klæbet til Palle lige siden.

Palle „Banks“ Jørgensen er tillige aktiv i Mu-
seumsudvalget, der arbejder på at synliggøre 
klubbens store traditioner, forskellige steder 
i klubhuset, og som nævnt et flittigt medlem 
af „B.93 Fodbold“-bladet. Alt dette er årsag 
til, at vi i „B.93 Fodbold“ meget håber, at 
Palle indstilles til klubbens fortjenstnål ved 
forårets generalforsamling. Den har han vir-
kelig fortjent!
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B.93 MOTION
B.93 Motion blev officielt åbnet 1. september, hvor underdirektør i Tuborgfondet Finn Terkelsen 
overrakte B.93 - repræsenteret ved kasserer Hans Bay og hovedbestyrelsesmedlem Hans Drach-
mann - de 50.000 kr., som har gjort det muligt at købe nye romaskiner, løbebånd, vægte mm.

FODBOLDMEDLEMMER
Fodboldmedlemmer kan få medlemskab 
af „B.93 MOTION“ for 300 kr. pr. halvår. 
Henvendelse på kontoret.

Hans Drachmann(tv) får gavechecken af Finn Terkelsen, Tuborgfondet
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HOVEDBESTYRELSEN

Formand:

Johnny W. Hansen

Mobil: 6080 9393

wetter@mail-online.dk

Kasserer:

Hans Bay

Privat: 3538 7805

Mobil: 2511 0666

hb@sfi.dk

Fra tennisafdelingen:

Svend Tøttrup (tennisformand)

Privat: 4587 2840

Mobil: 4051 0273

svend.toettrup@nettest.com

Bo Eklund

Tlf. 7457 1035

boek@railion.dk

Fra fodboldafdelingen:

Jørgen Ritnagel (fodboldformand)

Privat: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Hans Drachmann (sekretær)

Privat: 3542 5254

hans.drachmann@privat.dk

Suppleanter:

Torben Klarskov

Privat: 4817 5893 

torbenklarskov@jubiipost.dk

Jon Bremerskov

Mobil: 2970 2970

Tilknyttet administrator:

Henrik Dreiager

Privat: 4585 0773

Arbejde: 3283 6912

dreiager@hotmail.com

FODBOLDBESTYRELSEN

Formand:

Jørgen Ritnagel

Østerbrogade 88

2100 København Ø

Tlf.: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Næstformand:

Jørgen Norsker

Tuborg Sundpark 8

2900 Hellerup

Tlf.: 3962 5648

J@Norsker.nu

Øvrige medlemmer:

Tommy Møller

Tlf.: 3918 3707

Hannequitzau@mail.dk

Kim Milwertz

Tlf.: 4453 3527 

Mobil: 2664 7224

kim.milwertz1@skolekom.dk

Morten Bredsgaard Randers

Tlf.: 3646 3506

Mobil: 6171 7167

m.bredsgaard.randers@sol.dk

Mads Kusk

Mobil: 2834 2658

madskusk@hotmail.com

Suppleanter:

Kenneth Carstensen

Tlf.: 3920 8219

kscarstensen@yahoo.dk

Søren Christoffersen

sc@basencph.dk 

Tlf. 3920 5408
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Nybolig Peter Norvig

11 butikker i HT-området
Tlf. 7010 2019

10 gode grunde 
til at vælge 
Nybolig Peter Norvig

Markedsføring der virker
Den bedste markedsføring giver den 
mest optimale pris. Du får ikke en 
bedre markedsføringspakke, end den 
vi giver dig.

Egen boligavis i Berlingske, 
Politiken og JyllandsPosten 
En bolig sælger ikke sig selv, der skal 
en stor indsats til. Blandt andet skal 
den annonceres, så den bliver set af 
fl est mulige. Vi annoncerer alle de 
boliger, vi har til salg i vores boligavis. 
Den udkommer som indstik i Ber-
lingske Tidende hver 2. uge, hver 
3. uge i Politiken og hver 3. uge i 
Jyllands-Posten. 

Vurderinger der holder
Der kan være fl ere priser på en bolig: 
For høj, for lav og så den rigtige pris. 
Den sætter vi.

Gode salgsresultater
Vi sælger mere end 3 boliger hver 
eneste dag året rundt. Det bliver 
mere end 1.000 boligsalg om året. 

nybolig.dk
Vores hjemmeside har mere end 
100.000 unikke besøgende hver uge. 

Effektivt Køberkartotek
Vi har et stort udvalg af boliger. Har 
vi ikke det du søger, fi nder vi det via 
vores Køberkartotek. 

Største ejendomsmægler i HT
Vi har 11 butikker og 52 engagerede 
medarbejdere, som sikrer dig et ef-
fektivt og kompetent salgsarbejde. 

Mange boliger sælger 
mange boliger
Vi har det største udbud af boliger. 
Det ved køberne, og derfor kommer 
de til os, når de skal købe. I gennem-
snit er der tre kunder om dagen, der 
året rundt køber bolig gennem os. 

Vi kender dig og din bolig 
Alle vores mæglere i lokalområdet er 
ude og se din bolig, senest 8 dage 
efter den er kommet til salg. 

Tilfredse kunder 
91% af vores kunder vil anbefale 
os til familie og venner og vil bruge 
os igen, næste gang de handler. 
Tilfredse kunder er vores bedste 
anbefaling.
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