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DIVISIONSHOLDETS ANFØRER
Jimmy Müller er 29 år og arbejder som kørselsleder. Han bor på Østerbro med kæresten
Mette. Jimmy er nordjyde og kom allerede
som ynglingespiller på Dronninglunds 1. hold
i Serie 1. Spillede ialt 44 kampe for klubben.
Soldatertiden blev aftjent ved den kongelige Livgarde og Jimmy rejste efter soldatertiden til Vancouver i Canada, hvor han opholdt
sig et ½ års tid. I København blev det som 23årig til ca. 50 kampe for Glostrup FK. I sin tid
i Glostrup var Jimmy Müller tilknyttet Oure
Idrætshøjskole på Fyn som fodboldinstruktør. I 2002 kom Jimmy til B.93. Det var imens
klubbens professionelle afdeling var forpagtet ud til Preben Elkjær og Thomas Olsen. I
spillertruppen var af nuværende B.93-spillere
Nicolas Nielsen, Troels Jensen, Glen Marcher
og Peter Fensholm. I sommeren 2002 undgik
B.93 i sidste øjeblik og træner Jesper Petersen
fik til efteråret 2002 tilgang af Sladan Peric
fra Schalke 04 (nu Vejle) og Dennis Bo Mortensen fra PSV Eindhoven (nu i Køge). Det var
en turbulent tid i B.93, en periode som forhåbentlig ikke vender tilbage. Jimmy Müller fik
tilbud fra vor naboklub Skjold, og da Jimmys
ambitioner ikke kunne matches af B.93, flyttede Jimmy. Han fik stor succes her sammen
med Michael Ribers (nu FC Nordsjælland) i
Skjolds centerforsvar og Skjold hentede en 5.
plads i 1. division. Det blev til 33 kampe for
Skjold inden krisen i Skjold.
Flyttede derefter til Herfølge, men da fu-

sionen med Køge røg i vasken, blev det til et
½ år i Køge (11 kampe).
Selvom Køge var på førstepladsen i vinterpausen, måtte Jimmy Müller erkende, at
hans arbejde og den lange køretur til Køge
ikke kunne kombineres, og han valgte glædeligvis for B.93 at indgå i klubbens opbygning sidste vinter for at undgå degradering
fra Divisionsfodbold.
”Jeg nyder at spille i B.93 nu, og det bliver
nok også min sidste klub, hvis da ikke en
superligaklub kalder”. Jimmy Müllers betydning i Divisionsholdets centerforsvar er uomtvisteligt. Han har i efterårets store skadesperiode (Martin Dreschler og Claus Nielsen
m.fl.) også måtte spille på Midtbanen. B.93s
hjørnespark har også fået en ny dimension
med Jimmys stærke hovedspil og samtidig er
det af stor betydning for et hold og en klub,
at have fået en så sympatisk anfører.
fb.

FODBOLDAFDELINGENS

ÅRSMØDE
AFHOLDES TIRSDAG 14. NOVEMBER KL. 19.30
PÅ SVANEMØLLEANLÆGGET.
På årsmødet er der beretning fra Fodboldbestyrelsen, fastsættelse af kontingent, Nyvalg/
Genvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Årets spillere indenfor de enkelte afdelinger kåres, og der er uddeling af ”Børge S. Christensens mindelegat”.
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INTERVIEWERE
Til periodevis beskæftigelse som interviewer søger SFI-SURVEY
forbindelse med interesserede.
Har du lyst til et interessant fritidsjob, og mener du, at du har
evner og lyst til at kontakte folk i alle samfundslag, er det måske
noget for dig. Vi forestiller os at du er en moden person med
rådighed over bil og telefon.
Vi opfordrer alle potentielt kvalificerede uanset alder, køn, race,
religion, eller etniske tilhørsforhold til at søge.
Din ansøgning som stiles til Merete Panum, gerne pr. mail: mep@sfi.dk

SFI SURVEY
Socialforskningsinstituttet
Herluf Trolles Gade 11

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 16. november kl. 19.30 i
klubhuset på Svanemølleanlægget.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Salg af Tennishallen på Gunnar Nu Hansens plads samt opførelse af ny hal
3. Eventuelt
4

STADIG CHANCE FOR OPRYKNING
FOR KØBENHAVNSSERIEHOLDET
Oprykning til Kvalifikationsrækken skal
afgøres i 2 kampe mellem B.93s 2. senior og
Guldager/Sædding IF. Det jyske hold blev nr. 3
i deres pulje i Jyllandsserien. Guldager Idrætspark er beliggende i en forstad til Esbjerg.
B.93 var ellers blevet nr.1 i Københavnsserien
og dermed direkte oprykning til Kvalifikationsrækken, men FB protesterede over , at
KBU havde afgjort en sag mod Boldklubben
Union for at have spillet med en islænding
uden spillercertifikat ved kun at fratage Union pointene i 13 kampe, og ikke tildele modstanderne pointene.KBUs turneringsudvalg
og KBUs bestyrelse blev underkendt af DBU
(10 medlemmer, herunder Skjolds tidligere
formand; Thomas Christensen). Herved fik FB
førstepladsen i Københavnsserien.
KBU havde fastholdt, at situationen var et
”særligt tilfælde”, men det mente DBU altså
ikke. Hovedregelen skulle gælde. Unions
modstandere skulle tildeles 3 points i de 13
kampe, og målscoreren 3-0. Det var det internationale spillercertifikat for den islandske
spiller (Bjørgvin Sigurdson), der ikke havde
været Union i hænde i de 13 kampe. Det var
en ærgelig afgørelse, men vi må håbe, at 2.
senior klarer situationen. B.93s modstandere
i Kvalifikationsrækken kan nemlig blive så

interessante modstandere som Farum (FC
Nordsjælland II), Lyngby II, Helsingør, Køge
II og Rishøj (ved Køge), Nivå-Kokkedal samt
Jægersborg og altså FB. Da der kun skal være
otte hold i rækken, skal en af klubberne dog
overflyttes til en kreds vest for Storebælt.
Måske endog 2 hold, hvis DBU beslutter, at
vinderen på Lolland, FREM fra Sakskøbing
skal være med i østkredsen.
Ned i Københavnsserien rykker fra Kvalifikationsrækken FREM II, B.1903, Skovshoved,
Sundby og Dragør. Til Sjællandsserien bliver
det AB II, Hillerød og Roskilde KFUM.
Det bliver spændende i det kommende år
for B.93s Divisionsreserver. Det vil kræve en
større trup.
Divisionstruppen så spændende ud før
efterårets kampe, men blev hurtigt for smal
på grund af primært mange skader. Martin
Dresher blev hurtigt langtidsskadet, Mads
Spur-Mortensen måtte opgive sin divisionsstatus på grund af skade og Kasper Larsen
tog efter få kampe til London for at studere.
Der er dog håb om at han vender tilbage til
foråret. Kenneth Heiner-Møller blev af DBU
udpeget som kvindelandsholdstræner, der
iøvrigt allerede har skaffet kvinderne til VM
i Kina i 2007.
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DAGSMØDER,
KONFERENCER,
FIRMAFROKOSTER
ELLER INTIME
KUNDEMØDER...
MED GOD MAD,
ROLIGE OMGIVELSER
...OG FRI PARKERING

Frederiks lyse, højloftede
lokaler har plads til 110 personer
og danner en perfekt ramme
om enhver form for kursus,
konference, møde og firmafest
- med hjælp fra Frederiks
velrenomerede spanske, franske
og italienske køkken.
Se mere om udstyr, forplejning og
priser på: www.frederiks.nu
Eller kontakt Lisa Klein på:
lisa@frederiks.nu eller 28 10 83 40

FREDERIKS, SPORSLØJFEN 10, 2100 Ø
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Stående fra venstre: Arne Holm (træner), Mohammed Ali, Mikkel London, Mathias Jørgensen, Emil Farver, Denez Karaman, Simon Nielsen, Emil Jensen (anfører) og Kim Trier
Emanuelsen (ass.træner) Forrest:Simon Glarding, Dennis Rasmussen, Mads Heisterberg,
Jesper Kolding, Sebastian Clausen og Alexander Vorobjov.

YNGLINGENES SUCCES I POKAL OG DM
Tirsdag 10. oktober blev KBUs ungdomspokalfinale for ynglingene i Valby mod hjemmeholdet FREM. De første 10 minutter var
jævnbyrdige, men så bragte Mohammed Ali
B.93 foran, og det betød at FREM måtte længere frem på banen, men efter en lille halv
time scorede B.93 igen (FREM selvmål), og
2-0 blev resultatet i 1. halvleg.

Kampen blev ledet af tidligere topdommer
Kim Milton Nielsen.
I den landsdækkende 1. division slog B.93
senere i oktober topholdet Næstved, og
bragte sig dermed med i spidsen af divisionen.

Lige efter pausen fik FREM reduceret, og spillet bølgede frem og tilbage. B.93 bragte sig
på 3-1 i de døende minutter. Men 2 minutter
før slutfløjt fik FREM igen reduceret, og FREM
smed nu alt frem for at opnå omkamp, og det
skabte naturligvis huller hos FREM.
Det udnyttede Simon Glarding til at score.
B.93s pokalsejr blev altså 4-2. Det var fuldt
fortjent, at B.93 trak det længste strå i den
spændende kamp, hvor Mohammed Ali scorede 2 gange og Simon Glarding et mål.

Alexander Vorobjov
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UNGDOMSLANDSHOLDENE
U/17-landsholdet (spillere ført efter 1. januar
1990) har deltaget i EM-kvalifikationen i
Aserbajdjan. Kvalifikationen lykkedes ikke,
idet de 3 landskampe mod Irland, Letland og
værtsnationen, alle endte uafgjort. Mathias
Jørgensen fra B.93s ynglingehold var med i
truppen.
U/20 og U/21-landsholdene har de 3 tidligere
B.93’ere Michael Jakobsen, Theis F. Rasmussen og Magnus Troest med. Også Jonas Troest
(fra Hannover) var inde i billedet.
Jesper Kolding har også fået en fornem
landsholdsdebaut med 2 landskampe mod
Slovakiet. Jesper Kolding spillede på den centrale midtbane og fik ifølge landstræner Per
Andersen ”en af de bedste debut’er, han har
set på landsholdene”.

FRA B.93´S JUNIORTRUP

Både Bashkim Kadrii (til venstre) og Daniel Lindsten er på KBU´s U/16-hold.

Der er indgået en 3-årig ungdomskontrakt
med Emil Farver fra ynglingeholdet. Han er
venstrebenet og en meget stærk markeringsspiller, Emil har deltaget i U/18 landsholdssamlinger. Da Bashkim Kadrii i juli fyldte 15
år, skrev B.93 kontrakt med ham. Bashkim er
topscorer på juniorholdet.
I efteråret har B.93s 1. drenge kvalificeret sig til elite øst drengerækken, og både 1. junior og
1. ynglinge har i efteråret
deltaget i den landsdækkende 1. division.
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Magnus
Troest

UNGDOMSAFDELINGEN
Ynglingetruppen pr. 15. oktober:
1. Emil Jensen (anfører)
2. Simon Nielsen
3. Deniz Karaman
4. Emil Farver
21. Mathias Jørgensen
6. Jesper Kolding
7. Mads Heisterberg
8. Mikkel London
9. Alexander Vorobjov
10. Mohammed Ali
11. Sebastian Clausen
12. Simon Glarding
13. Marco Nerup
15. Dennis Rasmussen
16. Tamar Özcan
17. Armin Sadzak
22. Joakim Simesen
19. Frederik Hansen
20. Patrick Andersen
Cheftræner: Arne Holm
Ass.træner: Kim Trier Emanuelsen
Målmandstræne: Nicolas Nielsen
Fysisk træner: Jørgen Troest
Fysioterapeut: Bjarke Henriksen
Læge: Niels Ellitsgaard

Juniortruppen pr. 15. oktober:
1. Mo Thegler
2. Zeshan Haider
3. Wissam Nielsen
4. Sadulla Elezi
5. Patrick Ruhwald
6. Joel Stein Pedersen
7. Patrick Grove (anfører)
8. Jeppe Sørensen
9. Mark Jepsen
10. Daniel Lindsten
11. Bashkim Kadrii
12. Elfat Seciri
13. Emir Saini
14. Simon Andersen
15. Ali Yildirim
16. Marco Priis Jørgensen
17. Rasmus Pelsen
18. Niclas Andersen
19. Bobby Atiedu
20. Christian Cordius
Trænere: Morten Grahn
Niels Madsen
Målmandstræner: Nicolas Nielsen
Fysisk træner: Jørgen Troest
Fysioterapeut: Bjarke Henriksen

VINDERE I KBU
3. Junior
Efter at have vundet Mesterrækken tog holdet i efterårsferien til et stævne i Italien.
3. Drenge
Holdet vandt også sin række. Træner er Medi
Neziri.

TALENTNYT

KBU´S U/16-HOLD

Jesper Kolding fik en flot landsholdsdebut i september. Det var mod Slovakiet
i 2 kampe. Jesper startede inde på den
centrale midtbane, og fik megen ros af
landstræner Per Andersen. Der er indgået en 3-årig ungdomskontrakt med
ynglingespilleren Emil Farver, der iøvrigt
var til U/18-landsholdssamlingen i Vejle
sammen med Jesper Kolding. B.93 er
ikke i tvivl om, at Emil Farver kommer på
Divisionsholdet på et tidspunkt. Han er
venstrebenet og en utrolig stærk markeringsspller.

Byturnering mellem Malmø, Helsingborg
og København KBU anvendte sit U/16-hold,
selvom de to svenske byer begge anvendte
U/18-trupper. I den sidste udekamp mod
Malmø 11. oktober tabte Københavns hold
med 2-3. B.93s Daniel Lindsten havde bragt
København foran 1-0 på et glimrende hovedstød og København fik også udlignet til
2-2, men Mo Thegler (målmand fra B.93) blev
narret 4 minutter før tid, da et langskud blev
rettet af, af en medspiller.
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MATHIAS JØRGENSEN I ARSENAL

Mathias Jørgesen
I dagspressen kunne læses, at 16-årige Mathias Jørgensen (f. 23.04.1990) fra B.93 benyttede efterårsferien til et træningsophold hos
Arsenal. Fodboldbladet mødte Mathias et
par dage efter hjemkomsten.
Jeg har spillet i B.93 siden jeg var 4-5 år, det
startede i 1994 lige efter klubben var flyttet
over på Svanemølleanlægget. Siden jeg var
1½ år har vi boet på Østerbro. Jeg har spillet i B.93 i 12 år, og har altid været glad for
klubben. Som træner har jeg bl.a. haft Kim
Breum, Michael Ekmann, Johan Lange, Morten Grahn/Niels Madsen og nu Arne Holm.
I år har jeg spillet på 1. ynglinge, selvom
jeg kun er junior. Vi har et virkeligt godt hold.
Jeg håber vi kommer i eliterækken næste år.
Alle er også ynglinge næste år. Mathias (190

ITU-TRUPPEN
(ITU= Integreret Talent Udvikling)
Emil Jensen
Alexander Vorobjov
Mads Heisterberg
Sebastian Clausen
Jesper Kolding
Mathias Jørgensen
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cm) spiller i midtforsvaret og har sin styrke
i hurtighed, hovedspil og en god tekniker.
Hans spillestil kan sammenlignes med Daniel
Agger (iflg. ekspertudsagn).
Det er gået hurtigt i år. Jeg har spillet tre
landskampe (U16 og U17), og så kom indbydelsen til Arsenal. Det var deres talentspejder, der havde spottet mig til Lyngby Cup. Jeg
var i London med Frank Nielsen (klubbens talentchef). Jeg trænede en enkelt gang med 1.
holdstruppen og gennemgik ellers en masse
test. Ja, jeg hilste også på Arsene Wenger.
Jeg går ikke og drømmer om at komme til
udlandet. Hvis der kommer et tilbud, må man
forholde sig til det. Jeg har ingen agent.
Jeg har kontrakt med B.93, og hvis jeg
skulle blive solgt, ville det glæde mig at
skaffe nogle penge til klubben. Jeg går i 1.g
på Gammel Hellerup, og regner med at gøre
skolen færdig (og det synes min mor bestemt
også jeg skal gøre). Jeg er halvt dansk, min
afdøde far var fra Gambia.
Generelt følger jeg ikke specielt meget
med i fodbold. Jeg har nok i træning fire
gange om ugen og kampene, og så skal jeg
også passe mine lektier slutter den unge Jørgensen til den gamle Jørgensen. Og til sidst,
hvor kunne du tænke dig at spille om fem år?
Tjah, Premier League kunne være sjovt.
Tak for samtalen og held og lykke med fremtiden.
/palle banks jørgensen
Emil Farver
Patrick Andersen
”Boblere”:
Mohammed Ali
Mikkel London
Dennis Rasmussen
Deniz Karaman
Daniel Lindsten
Bashkim Kadrii

ITU-træner Christian
Lønstrup

ERHVERVSKLUBBEN
I sidste fodboldblad omtaltes B.93s Erhvervsklub og de godt 20 deltagere i dette samarbejde.

MEDLEMSFORDELE

NY TØJSPONSOR

I Folkeferie kan B.93s medlemmer
opnå en rabat på 10% på leje
af feriehus og på charterferie
kan opnås en rabat på 200 kr.
pr. person.

En ny tøjsponsor er dukket op. Det er et
særdeles velrenommeret firma med en stor
historisk baggrund, der passer fortrinligt til
B.93s traditioner. Manden bag et par af TIVOLI’s mest markante firmaer, Steen Lebech,
går ind i en tæt sponsor-samarbejde med
B.93. Steen Lebech er direktør for en kæde
af 25 forretniner under det fælles firmanavn
SPILOPPEN, og det er specielt den såkaldte
”5-kamp i Tivoli”, som Steen Lebech ønsker
at markedsføre via sit engagement i B.93.
”Jeg ser frem til samarbejdet med B.93, der
ikke alene har store og stolte traditioner i
Danmarksturneringen, men som også er berømmet for sit dygtige ungdoms- og talentudviklingarbejde” siger B.93s nye sponsor
Steen Lebech.

Nogle af B.93s sponsorer tilbyder medlemmerne nogle fordele.

Også rabat på din nye ”3” mobil kan
opnås. Du sparer op til 199 kr og får
desuden 120 minutters gratis taletid
og 200 SMS’er med i købet.
Endelig er der muligheden
for at anvise en ven/bekendt til NYBOLIG ved
Peter Norvig. Så får dit hold 5% af salget. Læs
mere om denne aftale i annoncen i bladet.
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FIND JUHL JENSEN – FRA FANØ
TIL MASTERSHOLDET I B.93
og hovedspillet var vel nærmest i verdensklasse. Holdspiller. Defensiv midtbanespiller,
der også blev brugt i midterforsvaret, og ved
scoringskriser røg helt i front.
Jeg boede i Tåsingegade og blev medlem af
B93 som 9-årig. Min første sæson var på 3. lilleput, hvor jeg scorede 36 mål (ikke kontrolleret). Det var et hold med Jens Kolding, lille
Ejvind og Gunnar Ågesen. Det var først som
ynglinge jeg kom på 1. holdet. Vi blev nummer to begge sæsoner. Jeg kom på Y-landsholdet, hvor jeg spillede i midterforsvaret
sammen med Jens Harmsen (AGF). Vi skulle
bare erobre bolden og spille den frem til enten Jens Kolding eller Allan Simonsen.

Find Juhl Jensen, f. 06.03.1952 - Ungdom:
B93 (1961/70). Senior: B.93 (1971/83 – 251
kampe/24 mål).
Dagens profil Find Juhl Jensen har gjort sig
bemærket på mange måder i klubben. Han
ligger på 7. pladsen over flest kampe for B93,
han har spillet alle 11 pladser på 1. holdet, han
har klubrekord i øgenavne Store, Fjulle, Netzer og Bonetti, han spillede på Y-landsholdet
med Allan Simonsen, han blev pokalvinder i
1982 med en brækket fod, han bor på Fanø
og spiller på mastersholdet i B.93.
Inden vi giver ordet til gæsten kan vi konstatere at Find Juhl var en stor, lidt tung, uhyre
fysisk stærk spiller, der altid ydede en meget
stor arbejdsindsats. Fjulle var teknisk stærk,
12

Som ynglinge var vi med i en stor turnering i
Portugal, hvor vi mødte Sevilla (0-1), Benfica
(2-3) og Bayern München (1-6). Det var en
stor oplevelse, selvom vi ikke var i topform
- og det var meget varmt. Jens Kolding blev i
øvrigt kåret som turneringens bedste spiller.
Vi havde et skide godt hold med Henrik Juul,
Nummer, Plambek, Højland, Gunnar Ågesen,
Finn Ilsø, Jens Kolding, Kurt Mortensen, Jes
Vilhelmsen, Eigil Roland, Lange John og mig
selv. Som senior har jeg været på nogle sjove
ture på/til Gran Canaria, Madeira og Israel.
Min første kamp som senior (1971) var på 1.
holdet hvor jeg spillede venstre back. Vi vandt
med 3-0 over Vanløse med Støvsugeren på
mål. Da jeg senere røg på bænken, sagde jeg
til Dennung, at jeg hellere ville bruge mine
kræfter på 2. holdet. Samme år var jeg med
til at vinde DS (med Palle Banks på bur). Efter
de første seks år som senior havde Find Juhl
spillet 94 kampe på 2. holdet (og 35 på 1. holdet), så det er imponerende at han nåede 251
kampe på 1. holdet.

Du var tvivlsom til pokalfinalen i 1982, men
meldte dig klar. Det viste sig lang tid efter,
at jeg i kampen forinden mod Ikast havde
fået et mindre brud i anklen. Kan du huske
hvem der skulle have erstattet dig. Ja, det
var Claus Vandborg (korrekt, og så havde det
ikke været sikkert der skulle to kampe til). Vi
vandt pokalfinalen over B1903 (3-3 og 1-0 i
en ny kamp), og bagefter var det fedt at slå
Dynamo Dresden (2-3 ude og 2/1 hjemme).
Ham Kim Larsen der scorede et kanonmål i
returkampen bor iøvrigt på Fanø.
Mit udvalgte hold blandt dem jeg har spillet
med, blev dette (system 3-3-1-3): 1. Henrik
Juul – Erling Bøje, Ole Petersen, Peter Hertz
– Jan Højland, Bernhard Deneke, Ole Jensen –
Johnny Petersen – Tony Madsen, Lars Hansen
og Jens Kolding. På bænken har jeg sat mig
selv sammen med Finn Ludo, Hans Paulander,
Leif Kronholm og Frank Rasmussen.
Du scorede 24 mål på 1. holdet, var der nogle
mål du husker specielt. Tjah, 1-0 over KB på
Østerbro Stadion og åbningsmålet mod KB
(3-1) i Idrætsparken, begge gange på Ole
Qvist. Det var mål af høj klasse, hvor jeg
begge gange ramte den lige i røven. I 1978
var B.93 ubesejret efter otte kampe, og lå
sensationelt på 1. pladsen i den bedste række
(1. div.). Lundberg skrev i Aktuelt meget om,
at det var en ny forsvarskombination der var
forklaringen. Ja, vi spillede med tre mand i
midterforsvaret (Ole P., Peter Hertz og mig
selv), og det gik fint. Men så begyndte vi at
spille alt for defensivt, og sluttede vist som
nummer syv (korrekt).
Du har siden 1990 boet i Nordby på Fanø.
Hva’ gik galt? Ikke noget, vi flyttede der over
sammen med Torben Hansen, som vi boede
i kollektiv med i starten. Vi syntes det lød
spændende, og vi kendte i forvejen nogle
der boede på Fanø. Min familie bestod af
Pernille, som jeg i øvrigt mødte til en klubfest
efter en af de sjældne gode afleveringer fra

Kim Brockhattingen (som i dag er overlæge
i Esbjerg), samt vore tre børn Frederik, Johan
og Julia (1, 7 og 9 år). De to store er flyttet
tilbage til København. Johan spiller på B.93’s
3. hold.
Hvordan er det lige det hænger sammen
med, at du er midtbanedynamo på B.93’s
mastershold og bor på Fanø. Siden 2000 har
jeg arbejdet for Semco i København. Jeg tar’
hjemmefra mandag morgen og rejser hjem
igen torsdag eftermiddag. Min arbejdsdag
er så på 10-11 timer. Jeg er udlært elektriker
og arbejder med noget lignende, kontrolanlæg (som jeg ikke forstod ret meget af).
Hvis jeg ikke bor hos familien så bor jeg på
Sømandshjemmet. Nå, nu forstår jeg det
bedre. I øvrigt kan du og Jens Kolding (først
til efteråret) spille supermasters næste år. Jeg
taler med Mygger og Osten om vi kan skaffe
plads til jer.
Kan du ikke lige skrive, at jeg har gennemført
Vasaløbet, som er 90 km. på ski, to gange. I
1985 på 10 timer og i 1986 på 8 timer. Det ene
år havde jeg Max Buus og Boserup på slæb. I
starten spillede jeg golf på Fanø. Det har jeg
ikke tid til længere. Jeg er fodboldtræner for
nogle ungdomshold i weekenden.
Min bedste træner har været Poul Zølck, som
også var min første træner i klubben. Som
senior var jeg meget glad for Erling Bøje,
som reddede os i 1979, da man fyrede John
Sinding.
Vi slutter nu, det er mørkt udenfor, og vi har
overskredet kvoten. Hils Pernille.
/palle banks jørgensen
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B93´ PIGER – EN HÅRD SÆSON ENDTE
MED SUCCES! OG EN NY STÅR FOR
DØREN! HVAD VIL DEN BRINGE?
ske; jeg har en blind tiltro til at der i B.93 ikke
bliver gjort forskel på om man er dreng eller
pige!!
Succeserne i året har været mange og det
vil fylde hele bladet, hvis jeg skulle opremse
dem alle, men nedenfor vil jeg gennemgå
nogle af succes-historierne: Nogle er ikke
med, men er ikke glemt!
Michael
Zola
B93´ baner er så småt begyndt at sukke efter
pause, grusbanen er revet, spillere er rykket op og en ny, spændende sæson står for
døren. Sæsonen 2006 er slut og status for
sæsonen kan kun blive: SUCCES! Oprykninger, rækkevindere, Pokalfinale-sejr og sidst,
men ikke mindst: En masse dejlige piger at
arbejde med!
Eneste malurt i bægret må være at for få
trænere slæbte det store læs og at der ikke
altid har været forståelse for at pigerne er
i rivende udvikling og at man er nødt til at
afsætte ressourcer for at bibeholde denne
udvikling og fortsætte med at bringe B.93 Piger/Damer fremad, så vi indenfor kort tid står
som Københavns bedste Pige-klub. Fundamentet er der, men nu skal vi også begynde
at bygge og færdiggøre hvad vi har startet!
På flere drenge-hold har man 2 trænere til 14
spillere, mens man på nogle pige-hold har en
træner til 20 piger. Hvor forskellen ligger kan
jeg ikke lige se, men pigerne skal indenfor
meget kort tid følge den samme udvikling,
hvis vi ikke skal tabe for mange af spillerne på
gulvet. Specielt omkring de yngste årgange
har der været en meget stor udskiftning af
spillere, da der ikke har været mandskab
nok til at fastholde spillerne. Dette skal der
ændres på og jeg tror nok også at det skal

Dameseniorne startede ved indgangen
til den netop overstået sæson, som et 11mands-hold, men pga. den store geografiske
spredning med hyppige ture til hjemstavnen,
niveau-forskel på spillerne og ikke mindst
den store udskiftning, som holdet oplevede,
valgte vi fra efterårssæsonens start, at lave
holdet om til 7-mands fodbold og pludseligt
var alt meget lettere; man skulle ikke sende
600 SMS´er og foretage 100 telefonopkald
for at kunne stille hold og det kunne hurtigt
aflæses i resultaterne, da holdet allerede efter første kamp lagde sig i førertrøjen og her
blev de så i hele sæsonen og vandt rækken på
suveræn vis. Mit håb for fremtiden er at de
hurtigt kommer til at spille 11-mands fodbold
igen og så kan de jo altid have et 7-mands
hold som kan forsvare oprykningen!
Damejuniorne startede sæsonen med ikke
verdens største trup og da nogle spillere
startede på efterskole, begyndte at arbejde,
fik flere lektier for og nogle måske begyndte
at interessere sig mere for hvad der skete
drenge-mæssigt på de andre baner, var der
dømt en svær sæson, men heldigvis var der
en hård kerne som kunne holde fokus og
det reddede sæsonen! Holdet spillede nogle
gode kampe og sluttede sæsonen af med
lørdag at vinde 11-1 over Sundby og søndag
8-1 over Skjold, hvilket var nok til 2. pladsen
efter et lidt unødvendigt nederlag på 2-1 til
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Skovshoved. Til den kommende sæson regner jeg med at vi får 2 Damejunior-hold og
jeg håber meget at det engagement som de
nyoprykkede piger har, vil smitte af på hele
truppen og engagement skal der være, hvis
turen til St. Croix skal være for hele truppen.
Jeg tager ikke over på den anden side af Jorden med spillere der i dagligdagen ikke viser
engagement. Det fortjener værterne på St.
Croix ikke og så absolut heller ikke resten af
truppen.
Årets største succeshistorie står Pigerne
for! Uden sammenligning! Pige-årgangen
var også klubbens største afdeling og det forstod de at forvalte smukt! Alle 3 hold rykkede
efter foråret op og Pige/1-holdet rykkede for
andet år i trak (ud af 2 mulige) og i Pige Elite
Øst, hvor vi havde en målsætning der hed
Top 5 og det indfriede Pigerne.
Ydermere havde lodtrækningen gjort
at vi skulle spille Pokalsemifinale mod, vore
gamle rædsels-modstandere, FC Damsø
(tidligere Vanløse IF) og mange ville mene at
det skulle være endestationen for dette års
pokal-turnering. Undertegnede var nok den
eneste der gennem hele sæsonen blindt troede på at vi nok skulle slå dem og en del hån
måtte jeg da også tage imod, når jeg sagde
dette offentligt! Men tro mig: De gamle fik
ret! Pokalsemifinalen blev spillet på B.93
og helt planmæssigt kom Damsø foran 1-0
og 2-1, men de havde ikke lige taget højde
for at B.93 måske rådede over Københavns
bedste angriber, nemlig Christense Skousen!
Christense var af sin far, musiker og skuespiller Niels Skousen, blevet lovet at, hvis hun
scorede mod Damsø, kunne hun købe sig
de dyreste støvler hun kunne finde! Og det
skulle han nok ikke have sagt! Kampen blev
præget af frustrationer fra Damsø-spillernes
side og desværre resulterede det i at vores
bomstærke højre back, Maria Gade Thomsen
måtte en tur på hospitalet med et brækket
kraveben. Hun gik glip af Pokalfinalen, men
har sin store andel i vores succes i år og nåede
tilbage til sæsonen sidste kamp. Efter kampen
stod det 5-2 til B.93, pokalfinalen var i hus for
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5 ud af 6 mulige gange og Christense kunne
drage af sted for at se hvilke støvler der var
fedest og dyrest efter sine 4 mål (3 med venstre skøjten, selvom hun er højrebenet). En
sjov ting med hende er at hun de sidste par år
har været Københavns dygtigste målmand,
men har fået tid i marken i en del kampe
og har altid scoret mål. I forårets turnering i
Pige/Mester stod Christense min. 1 halvleg i
næsten alle kampene, men alligevel blev hun
suveræn topscorer med mere end tre gange
så mange mål, som nr. 2 på topscorerlisten!
Miniput- og Lilleput-pigerne har afsluttet
deres noget forvirrende sæson med mange
flotte sejre og Lilleputpigerne af ældste
årgang er nu rykket videre op til Pigerne,
hvor de skal spille og træne sammen med de
meget talentfulde spillere (og trænere) som
tidligere på året kom fra Skjold. En glædelig
begivenhed indtraf helt mod slutningen af
sæsonen, da R98 gik ind og sponsorerede det
kommende Lilleputpige-holds kamptøj.
Tøjet er modtaget og det bliver smadderspændende at se om det flotte spillertøj, kan
hjælpe dem til mange og flotte sejre i den
kommende sæson. Billede af holdet i det nye
tøj vil følge i det kommende blad. Stor TAK
skal lyde til R98 for deres støtte til pigerne.
Vi skal gøre hvad vi kan for at de bærer det
med værdighed og jeg har allerede brugt
følgende flere gange: ”R98 og B.93 gør rent
bord!”.

B93´ PIGER OG DAMEJUNIOR
– 2007 I DE LANGE TURES TEGN!
2007 ser ud til at blive året, hvor Pigerne og
Damejuniorne skal ud at rejse langt, nemlig
henholdsvis til USA og St. Croix. Det/de kommende Piger planlægger og er allerede langt
i planlægningen af en tur til USA i næste
sæson
Michel Zola, U17-træner og afdelingsleder

Holdbillede af Damejunior fra Pokalfinalen

POKALSUCCES FOR PIGERNE
Årets Pokalfinale skulle være spillet i Parken, men Don Ø og hans crew mente ikke
at græsset kunne holde til at pigerne, som
sammenlagt vejer det samme som Diego
Maradona, kunne spille der, så Pokalfinalen blev i stedet afviklet på Gentofte
Stadion og modstanderen var Dragør.
Oplægget til kampen var: Tålmodighed
og, efter flere kampe mod Dragør, sagde
jeg at vi ikke skulle forvente at score de
første 20 minutter og det skulle også vise
sig at holde stik, som det meste andet jeg
har forudsagt i sæsonen (Lotto-tallene
til næste uges trækning udleveres dog
ikke).
Der skulle gå 22 minutter før, hvem andre end Christense, på et hjørnespark, steg
smukt til vejrs og headede bolden sikkert
i mål til 1-0 til B.93; et resultat som skulle
vise sig at holde halvlegen ud. 2. halvleg
skulle kun blive 3 minutter gammel, da
(gæt en gang) Christense øgede føringen
til 2-0 og kun 2 minutter efter gjorde selv
samme Christense det til 3-0 og finalen
var reelt afgjort og der blev skiftet lidt ud
fra B.93´ side af, hvilket Dragør flot udnyt-

tede til at reducere efter 43 minutter til 3-1.
Det skulle de dog ikke have gjort! Christense
scorede sit fjerde mål minuttet efter og da
Dragør i de døende minutter scorede til 4-2,
satte Christense det på plads i samme minut
med sit og B.93´ femte mål til slutresultatet
5-2 og uforståeligt for de fleste på Gentofte
Stadion denne smukke aften blev Christense
IKKE valgt til Årets Pokalfighter! KBU sluttede sit flotte referat af Pokalfinalen med at
skrive: ”Stor gratulation til både B.93 og Dragør, der stillede to gode hold til skue.“

Christense Skousen
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BANEFORHOLD PÅ
SVANEMØLLEANLÆGGET
Fodboldbanerne her & nu
Vi kan konstatere at vores baners tilstand nu
er af en langt højere kvalitet end tidligere på
året. D.v.s at det arbejde der blev påbegyndt i
juli-måned har båret frugt, selvom det tog sin
tid at få ordnet nogle af hullerne på banerne.
I det kommende år er der afsat væsentlig
flere midler til vedligeholdelse af fodboldbanerne – kommunen har et ønske om at vores
baners kvalitet skal højnes og med genopretningsplanen for 2008 ser det godt ud for
vores baner. Dertil kommer, at hvis alt går op
i en højere enhed, så har vi fra starten af 2007
den nye kunstgræsbane, der hvor grusbanen
i dag er placeret, men herom ved vi mere i
den nærmeste fremtid.
Tunge mål
I dagligdagen er vi mange som bander højlydt, når vi kommer ud på banerne og ser at vi
skal flytte målene - de er tunge - puha - nu er
der lys forude - vi er i gang med at indhente
tilbud på hjul til målene – de er ikke billige
– udskrivning per mål ca. kr. 3.000,-, men der
har været nogle besparelse visse steder i banedriften, som nu gør det muligt at få dette
ønske opfyldt – nærmere info herom følger i
næste nummer.

forvaltningen har nu fremlagt tidspunkt for
renovering af anlæggene i kommunen, samt
sat beløb på opgaverne.
Vores klubhus ”Slottet” vil i 2007 blive
renoveret – bl.a. renovering af facaden, samt
renovering af alle vinduerne. Indvendig vil
der ske renovering af kontorer og omklædningsrummene. Desuden vil rør og pumpebrønde blive gennemgået og der vil blive sat
fokus på vandsparende foranstaltninger. I alt
er der afsat ca. 2.2 millioner kroner .
I 2008 er det udendørs anlæg der kommer
under behandling. Der vil ske genopretning
af tennisbanerne, samt fodboldbanerne,
samt parkeringsanlæg. Hvad der menes med
genopretning af parkeringsanlæg
vides
p.t. ikke, men at vi har behov for gode parkeringsforhold kan enhver jo se. Til denne
genopretningsplan er der afsat 3.2 millioner
kroner. Der er ligeledes en plan for P. H. Lings
Allé – tennisbanerne. Hvilken indflydelse dette arbejde vil have på vores dagligdag vides
p.t. ikke, men fra brugerbestyrelsens side, vil
vi holde Jer orienteret løbende.
Jørgen Ritnagel

Svanemølle-anlægget
Københavns Kommune – Kultur & Fritids-

HOS FREDERIKS
Vi har haft problemer med vores ventilationssystem i køkkenet. Når der blev lavet
mad kunne det lugtes overalt i bygningen
og det var ikke altid rart. Manden med
papkassen har været på besøg og der er
investeret ca. kr 50-60.000,- i nyt materiale. Ole Klein er meget tilfreds med dette
tiltag og det bliver vi andre også.
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Jørgen Ritnagel

KÆRE B.93´ERE – OG ISÆR
TRÆNERE OG LEDERE
Den glædelige nyhed er, at nu bliver kunstgræsbanen anlagt på B.93’ anlæg. Arbejdet
går i gang 1. november, og banen skulle
gerne være færdig før jul. Den lidt upraktiske nyhed er så, at al træning og alle kampe
på grusbanen er aflyst fra onsdag den
1.11.2006. Grusbanen bliver simpelthen nedlagt. Det kan ikke være anderledes, og der er
ikke andet at gøre end at acceptere generne
og glæde sig over, at kunstgræsset er på vej
og forhåbentlig ligger klart og indbydende
til alle, når vi går i gang efter nytår. Og I vil
selvfølgelig få besked, hvis den er klar til brug
før.
Det har ikke p.t. været muligt at skaffe erstatningsbaner i anlægsperioden, men fodboldformand Jørgen Ritnagel håber, der måske
kan være en spinkel mulighed. Under alle
omstændigheder vil det dog ikke blive i stort
omfang. Hvis der kommer nyt, får I besked
med det samme. Ungdomsholdene, der har
indendørs tider, må glæde sig over dem i de
kommende uger. De lidt ældre ungdomshold
må vi opfordre til at arrangere lidt løbetræning og andre aktiviteter og se, om det skulle
være muligt at arrangere nogle træningskampe på udebane, så I kan få rørt jer lidt og
holde jer i gang.
På samme måde opfordres old boys-holdene, der deltager i vinterturneringen, til at
få vekslet hjemmekampene til udekampe.
Og der er jo stadig mulighed for at mødes i
restauranten hver tirsdag aften og andre aftener også iøvrigt.
Om den nye kunstgræsbane:
Der bliver i første omgang tale om en bane
med ydermål på 111 meter x 72 meter. Vi arbejder på og håber på, at vi også får omdannet trekantsområdet mellem grusbanen og
jernbanen til kunstgræs, så vi kan have flere
hold ad gangen derude, lige som området vil
kunne brugs til opvarmning. Men det bliver i
givet fald først omkring påsketid.

Leverandøren er i øjeblikket i gang med at
beregne en pris for at få dette område med,
hvilket vil være meget værdifuldt. Imens forsøger vi andre at skaffe penge, da klubben
må regne med selv at skulle til lommerne for
at få dette ekstra stykke med. Vi taler om
nogle hundrede tusinde kroner uden at jeg
kan sige det mere præcist. Skulle nogle have
lyst til at yde et bidrag til det gode formål
eller formidle en sponsor, så er alle bidrag
velkommen. Jeg tager imod alle tilbud.
Til vintertræningen efter jul må vi i første
omgang klare os med de 72 x 111 meter. Vi må
derfor indstille os på at klemme os lidt sammen på banen. Den tidligere udsendte baneplan er hermed annulleret, og der vil i løbet
af kort tid blive udsendt en ny baneplan for
kunstgræsbanen. Jeg bliver på forhånd nødt
til at sige, at vi ikke kan opfylde alle ønsker,
og nogle vil ønske sig både mere tid og flere
kvadratmeter at bevæge sig på, men sådan
er livet. Vi må klemme os lidt sammen, vise
hensyn og glæde os over at det garanteret
bliver en fantastisk bane at bevæge sig på.
Og moderne fodboldtræning sker jo i dag på
små områder.
Hans Drachmann, Hovedbestyrelsen

Du kan regne
med os som
medspiller
Revisionsfirmaet
Andersen & Appel I/S
( Peer O. Appel )
Stjernegade 23, 2.sal
3000 Helsingør
Tlf.: 4927 1124
E-mail: pa@aa-revisor.dk
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KBU´S STRUKTUR
Til januar sker der en ændring i den kommunale og regionale struktur i samfundet.
Det bør også ske i fodboldstrukturen. I 1993
forsøgte vi fra B.93 at få ændret stukturen
omkring KBU (Københavns Boldspil-Union).
Ingen fodboldleder i Storkøbenhavn ville jo
- hvis der skulle laves en ny struktur ”fra bar
bund” - lave en inddeling mellem KBU og
SBU (Sjællands Boldspil-Union), som den der
eksisterer i dag med København, Frederiksberg og Gentofte kommuner samt Amager
og lidt ”siksak” ind i Rødovre og Hvidovre
kommuner. I Rødovre hører ”Avarta” indenfor SBU, mens Rødovre Boldklub hører under
KBU. I Hvidovre hører Hvidovre IF under KBU,
mens Avedøre hører under SBU.
Der var nedsat en arbejdsgruppe i KBU,
hvor B.93 deltog og formanden var den
nuværende formand, advokat Henrik Ravnild. Arbejdsgruppen skulle vurdere KBUs
placering i lokalunionsstrukturen, men til
stor ærgelse og undren, stillede KBU sagen i

bero. Der var vist ingen tvivl om, at SBU
ikke ville være med
til nogen ændring,
tænk hvis Brøndby,
Lyngby eller AB kom
under KBU! Mon ikke
tiden er inde nu, hvor
samfundsstrukturen
Henrik Ravnild
ændrer sig så radikalt, til igen at se på
fodboldunionsstrukturen.
Et udgangspunkt kunne være, at inddele
lokalunionerne udfra de 5 regioner i samfundet. Den store lokalfodboldunion i Jylland
har jo måttet inddele sig i flere regionale
områder. For KBU ville det, ved at følge Danmarks nye officielle struktur, betyde at Storkøbenhavns fodboldklubber kom sammen
med de nordsjællandske klubber.
fb

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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SENIORAFDELINGEN/OLD BOYS
SLUTSTILLINGER FOR SÆSONEN 2006

2. Senior (KS)
3. Senior (Serie 1)
4. Senior (Serie 3)
5. Senior (Serie 3)
6. Senior (Serie 3)
7. Senior (Serie 3)

Nr. Kampe Point
1
25
50
10
22
15
7
22
28
3
22
47
3
11
26
1
20
52

Old Boys 1
Old Boys 2
Veteran 1
Superveteran 1
Masters 1
SuperMasters 1

Nr. Kampe Point
9
22
25
4
14
23
6
22
31
4
18
35
3
18
32
3
18
35

UNGDOM
Ynglinge Div.
Junior Div.
Ynglinge Mester
Junior (3. division)
3. junior
Drenge Elite øst
2. Drenge

Nr.
2
6
4
3
1
9
3

Kampe Point
11
25
12
11
8
13
10
15
8
20
9
6
10
15

3. Drenge
4. Drenge

1
9

14
16

34
6

Lilleput Mester
2. Lilleput
3. Lilleput

7
5
2

9
9
10

7
14
18

Ynglinge Div. og Junior Div. mangler forholdsvis 3 og 2 kampe i denne sæson.
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FIVE-A-SIDE 2007
LØRDAG DEN 13. JANUAR
Husk tilmelding til B.93s traditionsrige FIVEA-SIDE på Svanemølle anlægget. Seniorspillere på alle niveauer, kvinder som mænd, er
velkomne til at deltage i dette festlige arrangement. Turneringen starter med:
• Morgenmad fra kl.8
• Lodtrækning til holdene kl.8.45
• Turneringen begynder kl.9.30
• Buffet fra kl.ca. 13.30 til ?
• Konkurrencer: Quiz
• Bingo
• Optræden

Billedet er fra 2006

•`Overraskelser
• Sange
• Diverse indslag - og meget mere!
Frokosten indtages ved en buffet i restaurant
FREDERIKS. Prisen er de klassiske 93 kr. Der er
lodtrækning på billetten. Tilmelding snarest
muligt til enten Flemming Johansen (Mobil:
25 88 35 26, mail: fj@a-ea.dk) eller Thomas
W. Rasmussen (Mobil: 22 97 86 31, mail:
londontwr@hotmail.com).

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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HANDEL MED HOVEDSPONSOR
= PENGE TIL DIT EGET HOLD
Hvis du anviser en bolig til salg hos Nybolig/
Peter Norvig, ryger 5% af salæret direkte tilbage til det hold, du er tilknyttet.
Der er nu en stor og god mulighed for at
være med til at skaffe mange flere penge til
din klub, B.93 – og ikke bare klubben som helhed, men helt specifikt DIT EGET HOLD.
Som et særligt tillæg til den hovedsponsorkontrakt B.93 netop har indgået med
ejendomsmæglerfirmaet NYBOLIG/PETER
NORVIG, er der tilføjet en vigtig ekstra-paragraf:
Den siger kort og godt, at når en boligejer
med en eller anden form for tilknytning til
B.93 sælger sin bolig via NYBOLIG/PETER
NORVIG eller NYBOLIG/HANNE NØRRISGAARD – ja, så ryger 5 % af salæret tilbage til
B.93`s ungdoms-, old-boys-, veteran-, masters- og sekundaafdelinger. Salærudbetalingen til fodboldhold eller tennisafdelingen
forvaltes internt i klubben af B.93`s bestyrelser for henholdsvis amatørfodbold- og tennisafdelingen.
”Som vi ser det i klubbens ledelse, kan det
blive en endog særdeles givtig ordning for
alle hold, spillere og medlemmer af B.93 ”,,
siger klubbens direktør Claus Borre og fortsætter:
”Den slags aftaler har blot sommetider den
svaghed, at hvis man ikke specificerer dem
lidt nøjere, ender de ofte ud i for lidt konkret.
Nogle kunne måske forledes til at tænke, at
ansvaret for aftalen nok varetages af alle
andre end en selv – og når et ansvar ikke er
direkte placeret, kan det af og til knibe lidt
med initiativet. ”
”Derfor har vi i klubbens ledelse for fodboldafdelingens vedkommende besluttet at
forvalte aftalen sådan, at 5%-salæret helt

præcist tilfalder lige netop det hold, hvor
spillere, ledere, forældre eller andre tilknyttede har vist initiativ ved aktivt at sørge for,
at boliger der skal sælges udbydes via NYBOLIG/PETER NORVIG eller NYBOLIG/HANNE
NØRRISGAARD.
Aftalen forvaltes som nævnt af bestyrelserne i amatørfodboldafdelingen og tennisafdelingen, hvor pengene fra 5%-salæret
i sagens natur ikke kan formidles til et specifikt hold, men i stedet vil gå til den del af
tennisafdelingen, der har været udfarende
omkring salgsarbejdet.
Det er min faste overbevisning, at aftalen
med en aktiv B.93-indsats vil kunne skaffe
klubben og dens hold endog meget store beløb, der eksempelvis kan bruges til træningslejre, sommerture, sæsonafslutninger eller
andre sociale formål”, siger Claus Borre.
Med andre ord: Det drejer sig blot om at
tænke på klubben eller holdet, når en bolig
relateret til folk fra B.93 skal sættes til salg.
Og mulighederne for at få penge fra 5%salæret eksisterer for alle fra mikro- og miniputafdelingen til veteraner og old boys. En
bolig solgt via NYBOLIG/PETER NORVIG eller
NYBOLIG/HANNE NØRRISGAARD er penge
lige ind i klubben.
For at forvalte aftalen vil den B.93-relaterede sælger via klubbens kontor blive forsynet med en særlig relevant henvisning, der
ved første henvendelse til ejendomsmægleren bliver afleveret og påtegnet med kopi til
både sælger og mægler.
På vegne af B.93/ Claus Borre, direktør.

B9

Nybolig
Peter Norvig
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12 butikker og 52 dygtige ejend
Nybolig Peter Norvig har 12 centralt beliggende boligbutikker i Storkøbenhavn og 52
engagerede medarbejdere, som arbejder
for at sælge din bolig. Uanset hvilken af de
12 butikker interesserede købere henvender sig i, får de din bolig at se, hvis den svarer til deres ønsker og behov. At du som
sælger får 12 salgssteder i stedet for bare ét
koster ikke ekstra.

Frederiksberg C - Gl. Kongevej 124

Den tid, hvor boligerne solgte sig selv er
forbi. Det er derfor, vi samarbejder på
tværs, så du får mest muligt for salæret. Vi
sætter en ære i at give vores kunder kompetent rådgivning og behandle dem individuelt. Målet for os er, at alle skal føle sig velkomne, og opleve at de får en ordentlig
handel, når de handler hos os.
Hellerup - Strandvejen 138B

Hver uge har vi en ny boligavis på gaden.
I alt udgiver vi mere end 10 millioner boligaviser i Storkøbenhavn. Det er mere end
nogen anden mæglervirksomhed kan tilbyde, og giver dig det bedste udgangspunkt
for at få solgt.
Står du i en situation, hvor du skal sælge,
så kontakt os for en gratis og uforpligtende
salgsvurdering på tlf. 7010 2019.

København K - Nørre Voldgade 21

Vi glæder os til at hører fra dig!
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Gentofte - Gentoftegade 66

ndomsmæglere
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

Frederiksberg C - Projektsalg
- Gl. Kongevej 124, 1. sal

København N - Jagtvej 55
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Peter Norvig
Ansvarlig indehaver
Statsaut. ejendomsmægler

Skal din bolig ses
af flest mulige købere?
Sæt til salg hos Nybolig Peter Norvig og få
annoncegaranti i hele salgsperioden!
Over de seneste måneder er markedet blevet gradvist mere købervendt.
Det betyder, at det i dag tager lidt længere tid at få solgt boligerne end
hidtil. Derfor kan det være fristende, at slække lidt på annonceringen
og spare på annoncekronerne, hvis handlen skulle gå hen at trække lidt
ud. Det gør vi ikke hos Nybolig Peter Norvig. Hos os indgår du en
fast aftale om annoncering, når din bolig sættes til salg.
Det betyder bl.a., at din bolig bliver annonceret i hele
salgsperioden – uanfægtet af salgsperiodens længde og
uafhængig af udvikling på boligmarkedet.
Kig ind i en af vores butikker og hør mere om, hvordan du
sikrer dig en ordentlig annoncering, når du skal sælge.
Vores husstandsomdelte lokalavis udkommer i over 300.000
eksemplarer i hovedstadsområdet hver anden uge. Sammen med
vores faste indstik i Berlingske Tidende udsender vi ca. 10 millioner
boligaviser om året.

Nybolig Peter Norvig
12 butikker i HT-området
Tlf. 26
7010 2019

nybolig.dk

B.93´S FAN-KLUB
Fan-klubben er stiftet i april 1997, og har
således fejret 10 års jubilæum i år. Klubben
hedder ”De hvide engle” og støtter Divisionsholdet på en festlig og fredelig måde. Fanklubben skaber en god stemning på Østerbro
stadion og en gruppe af medlemmerne er
ofte med også til udekampene. I klubhuset
på Svanemølleanlægget findes et skab med
Fan-klubbens mange souvenirs. Fan-klubbens mail: www.b93-fanklub.dk. Yderligere
oplysninger hos formanden, Freddy Nehm,
tlf. 44 65 94 66. Slagsangen fra 2000 med
tekst af Flemming Antony og musik af René
Taagehøj:
En 93’er han er speciel,
vil du vide hvordan, så spø’r ham sel’det svar du får, det er enkelt og klart,
i 93 der har vi det rart.
Vi er de hvide engle fra Østerbro,
der elsker at sejre i fred og ro,
vi har en vilje, den er stærk som stål,
og vi kæmper hårdt for at nå vort mål.
Vi er de hvide engle fra Østerbro,
der leger med bolden - og vi er go’ vi gi’r hvad vi har - og vi vil slås,
på vej mod toppen - det er os!
I hundred år og lidt mere til,
har 93’erne været på spil, og prøvet det hele
i stort og småt,
vor’ hjerter de banker i hvidt og blåt.

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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OVERDREVEN FAIRPLAY

BAJRAM FETAI

SMÅ- PLUK

FETAI I KØBENHAVN
FE
Bajram Fetai fik sin fodboldopdragelse i B.93.
Han blev som junior Danmarksmester med
B.93 og scorede 26 mål i 20 kampe. Allerede
som 16-årig fik han debut på førsteholdet,
og Bajram opnåede kontrakt med Glasgow
Rangers. Herfra blev han så hentet til Silkeborg. I slutningen af september skete en
episode med en anden spiller, som Silkeborgledelsen takserede til at være så alvorlig, at
samarbejdet måtte ophøre. Bajram er flyttet
til København igen, og har deltaget i træningen i HIK. Det er Bajrams ven fra 93-tiden,
Emil Dyre Nielsen, der har skabt kontakten.
Bajram Fetais agent, Ivan Marko Benes, har
fået Bajram til foreløbig at træne i en anden
klub, nemlig FC Nordsjælland. HIK ser dog
gerne en aftale med Bajram, der imidlertid
ikke er spilleberetteiget for en anden klub
før tranfervinduet åbner igen i vinter.

I ”Fodbolddommeren” har man kunnet læse
om fairplay, der kan være ødelæggende for
fodboldspillet. Når en spiller er faldet, kommer råbene fra spillerens hold/tilskuere: Ud,
UD. Men det er ødelæggende med alle de
pauser, men hvad værre er, det misbruges
af en række spillere. Når en spiller er faldet,
og modstanderne har sat et angreb igang,
ser spilleren sin chance i at blive liggende, så
angrebet afbrydes. Efter lidt vand er spilleren
klar igen og spillet genoptages igen med et
spark ned til hjørnefalget, så tiden kan gå.
Tidligere dommer Lars Gerner foreslår, at det
kun er en medspiller til en ”skadet” spiller,
der skal føle sig forpligtet til at sparke bolden
ud af banen. Dommeren kan jo altid stoppe
spillet, og gør det jo, hvis det er alvorlige
skader.

JENS KRAMER
Direktør i Øresundsselskabet, tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, spillede
i sin ungdom i B.93, hvor hans drengetræner
blev Poul Zølck, den legendariske 93’er. Jens
Kramer kom også tidligere til mange af B.93s
kampe på Østerbro stadion.

SUPERMASTERS
SPYT=VOLD
SP
Højesteret har fastslået, at det at spytt e er
at ligestille med vold. Ved landsretten var
dommerne uenige, men Højesteret idømte
spytteren 20 dages fængsel. Det kan således
være risikabelt at udnytte sit temperament
på denne måde i en fodboldkamp mod modstander/dommer (læst i KBUs blad).
28

I efterårets sidste kamp mødte B.93 på hjemmebane rivalerne fra Brønshøj. Gæsterne
lå før kampen til bronzemedaljer, men blev
snydt af B.93, der vandt 5-1. Dagens mand i
skysovs, var holdets topscorer, skoleinspektør
Axel Bech, idet han scorede kampens første
fem mål (pentatrick). Axel Bech har ”iøvrigt”
også været formand for B.93.
Der ønskes tillykke. (PBJ/FB)

Axel Bech

TIPS-BLADET
Nordens største fodboldmagasin, Tips-bladet, har ifølge sit formål naturligvis tips klar
til de 2 tipsuponer. Mens man mellem danske
aviser ligger nr. 2 (af 20 danske aviser) når det
gælder de udenlandske kampe, er man nr.8,
når det gælder danske kampe. Det er ingen
sensation, hvis man trofast læser bladet. Tipsbladet interesserer sig nemlig ikke for dansk
fodbold under super-liga niveau. Bladet
ville finde mere udbredelse, hvis de brugte
et par sider på dansk fodbold. I bladet fandt
man før turneringen odds på vinderen af 2.
division øst i denne turnering. Bedste odds
havde Lolland-Falster Alliancen med Holbæk
på andenpladsen. Brønshøj havde bedre
odds end B.93 og FC Roskilde var placeret på
niendepladsen. Som bekendt har FC Roskilde
bedste chance p.t. for oprykning. Danske spil
mangler også orientering fra Tips-bladet!

MCHAEL JAKOBSEN
AaBs stærke forsvarer Michael Jakobsen har
været omtalt flere gange i bladet. Når det har
været den gl.redcteur, der har ført pennen,
er hans efternavn blevet skrevet Jacobsen.
PBJ (medredaktør) har nu skriftligt korrekset,
så nu vil der altid stå Jakobsen. Der er iøvrigt
også nogle rettelser til bladets artikel i sidste
nummer ”60 tidligere 93-spillere i DM”. Jeppe Hestehave spiller ikke længere i KB, men
i Ølstykke. Mike Linde Andersen fik aldrig
begyndt i FREM på grund af alvorlig skade,
mens Rami Kais er dukket op i Ølstykke. Det
gælder også Rajko Lekic i OB og Denni Conteh i AB. Samtidig viser det sig,at kun een af
FC Nordsjællands tvillinger, Simon Richter,
tidligere spillede i B.93.

HUMOR I SKJOLD
Som bekendt har SKJOLD ikke haft det så
morsomt i en periode. Derfor var det befriende at læse referat fra en af SKJOLDs divisionskampe: ”Men til gengæld blev det en
målrig kamp. Længe så det ud til, at SKJOLD
ville vinde, men for ikke at belaste vores sejrsstatistik, besluttede vi at kampen skulle ende
uafgjort”.

JAN JACOBSEN
B.93s mangeårige Divisionsspiller (og sportschef) Jan Jacobsen stopper efter 4 år som
træner i Nakskov: ”Jeg er nået frem til, at jeg
skal videre efter 4 sæsoner i NB” og fortsætter: ”De fire år i NB har givet mig mere hår på
brystet end min tid i B.93”. Så fik vi den! Nakskov havde håbet på oprykning til Kvalifikationsrækken, men det bliver i stedet ”FREM”
fra Sakskøbing, der vinder Lolland-Falster
serien. Jan Jacobsen bliver dog i Nakskov som
politibetjent.

POLITIKENS NETNYHEDSREDAKTION
Christian Lindhardt er
gammel 93’er og var
programredaktør for
nogle år siden i klubben. Han bor på Østerbro, men er nu FCKfan. Christian er blevet
leder af POLITIKENs
nye store net-nyhedsredaktion med mere end 20 mand/kvinder.
Han skal gøre www.politiken.dk til ”Danmarks største og bedste seriøse nyhedssite”.
Christian Lindhardt er netop fyldt 40 år. Han
har tidligere arbejdet på POLITIKEN, men
de sidste 4 år har han været headhuntet af
Ritzaus bureau. Han har været en engageret
træner af POLITIKENs fodboldhold.
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UNGDOMSFONDEN er stiftet ved Hundredårsjubilæet i 1993. Fonden støtter ungdommen på Østerbro og Nørrebro, to gamle
brokvarterer, hvor man bor under forskellige
levevilkår, men hvor ungdommen mødes som
ligeværdige på fodboldbanen.
På flere måder kan ungdommen i B.93
støttes:

SPIL & VIN

• ved enkeltbidrag. Fonden er godkendt
som fradragsberettiget fond og der opnås
skattefradrag for indbetalinger mellem 500
kr. og 5.500 kr.
• eller man kan testamentere en del af sin
formue til Fonden. Fondens advokat er Torben Henriksen, tlf. 39 29 65 66.
Ungdomsfonden skaffer midler ved ovennævnte ting samt ved at afholde firma-cup,
hvor overskuddet går til Ungdomsfonden. I
år var det 28. oktober, hvor den store B.93/
Norvig Cup afholdtes. Hovedsponsor var
Nybolig Peter Norvig og andre sponsorer var
metroXpress, Bjergkilde vand, Tips-bladet,
Østerbro Avis, Folkeferie og Zippo.
Ungdomsfonden støtter træningslejre og
udlandsture samt udfra sociale grunde at
hjælpe enkeltmedlemmer med kontingent
eller tilskud til rejser. Fonden ledes af en
bestyrelse, hvis formand er statsaut.revisor
Jørgen Norsker.

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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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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DIVISIONSFODBOLD
I B.93 I 90’ERNE
I begyndelsen af 90’erne (1990’erne) reddede
B.93 sig i sidste kamp for nedrykning og den
ydmygende gang ud af Divisionsfodbold siden turneringens start i 1916, som det indenfor KBU kun er KB/FCK, der har undgået.
B.93s ledere stod dengang en kold novembersøndag ”bag buske og træer” og fulgte
den spændende nedrykningskamp på udebane i Greve, hvor backen Leif Funcke Nielsen
med et kanonskud sikrede 1-0 sejren, mens
Greve samtidig mistede oprykningen. Træner var Johnny Petersen, der tidligere havde
spillet i B.93, og som nu var tilkaldt efter en
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trænerfyring for at redde klubben. Fra nuværende divisionstrup var Nicolas Nielsen og fra
andenholdet Dan Lübbers med. Året efter
vandt B.93 2. division. I jubilæumsåret 1993
gik det også lidt op og ned med nedrykning
og oprykning til 1. division igen (turneringsomlægning). Men året endte flot med oprykning (via en førsteplads). Under træner Erling
Bøje (nuværende sportschef) blev det herefter til 29 kampe i træk uden nederlag. Det
er B.93-rekord. På holdet var målmand Jan
Hoffmann (nu Esbjerg) og Dan Lübbers samt
Danny Jung (nu fysioterapeut i Hørsholm).
Mads Øland (Spillerforeningens direktør)
var også i 93-trøjen disse år. Brian Jensen (nu
Burnley) var reservekeeper. I sæsonen 1995
var B.93 i Kvalifikationsligaen til Superligaen,
men daværende fodboldformand, Jan Rasmussen, kæmpede forgæves for at opnå midler til forstærkning og holdet måtte igen ned
i 1. division. I de 2 efterfølgende år blev det
til midterplaceringer i 1. division, men drømmen om superligaen var ikke væk. I 1998 blev
drømmen om superligaen så til virkelighed
med spillere som Kenneth Christiansen (nu
Heiner-Mølle, og netop som landstræner
for kvinderne har sikret dem til VM i Kina),
Daniel Jensen (nu Werder Bremen), Thomas
Høy, der var startet i B.93 i 1996, hentet fra
den lille forstad til Roskilde, Himmelev. Høy
er nu i Køge, men har stadig hjerte for B.93.
Danny Jung blev lejet i Herfølge og scorede 3
mål i oprykningskampen mod Hvidovre, der
blev slået 4-2. 90’erne sluttede altså med et
ophold i Danmarks bedste række, men økonomien var slet ikke til deltagelse på dette
niveau, som det også senere har vist sig for
andre klubber. Indimellem kom der dog flotte resultater som sejr over Brøndby, uafgjort
mod FCK, samt sejr over de evige rivaler i AB.
fb.

RUNDE
FØDSELSDAGE
I NOV-MARTS
50 ÅR:
Erik Norsker
Peter Andersen
Preben Keldsen
Nils Mark

20. nov.
9. dec.
23. feb.
8. marts

60 ÅR:
Leif L. Nielsen
Ole Axboe
Jurek Tarnowski

14. marts
19. marts
23. marts

6. oktober fyldte tidligere Hovedbestyrelsesmedlem i B.93. Torben Biilmann, 50 år. Torben var med i klubbens 4-mands Hovedbestyrelse, der forhandlede med Københavns
kommune, ved flytningen af Hovedanlægget
fra P.H. Lings allé for at kunne gøre plads for
udvidelsen af ”PARKEN”. Torben Biilmann
er videadministrerende direktør i NCC Construction i Danmark og bestyrelsesformand
for NCC enfamiliehuse, der omfatter Bülow &
Nielsen, O.C. huset og Holmbo-huse. (sakset
fra POLITIKENs fødselsdagsomtale). Torben
hjælper B.93 for øjeblikket omkring tennishal.

70 ÅR:
Jens Helsted
Torben Aagerup
Jørgen Norsker
Jens Kampmann

18. nov.
21. dec.
3. feb.
30. marts

75 ÅR:
Villy H.Nielsen
Poul Christensen

21. dec.
20. marts

Foto fra underskrivelsen af aftalerne med
Københavns kommune. Fra venstre: Freddie
Birtø, Torben Biilmann, Henrik Lindholm og
Jørgen Norsker.

80 ÅR:
Børge Richter
Kaj Sode-Pedersen

23. nov.
14. feb.

B.93/NORVIG CUP
På billedet ses det vindende
hold fra Schultz Grafisk.
Cuppen til fordel for ungdomsfonden afholdtes 28.
oktober.
B.93s Jørgen Bundgaard
til venstre.
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MINI-PORTRÆT

KELIM

En af klubbens
gode
sponsorer er Mogens
Rüssell Tarp. Efternavnet siger
straks en gammel B.93’er en
masse. Morfar
var nemlig Fritz
Tarp, klubbens rekordholder som landsholdsspiller (44 kampe). Mogens er opvokset på
Østerbro og har nu 65 års medlemsskab bag
sig i B.93. Blev indmeldt som 8-årig i 1941,
skønt Morfar mente han skulle vente med
indmeldelse. En morbror tog ham imidlertid
med i B.93, og Michael Rohde, hans første
træner, accepterede hans indmeldelse. Mogens fik senere en anden landsholdsspiller
som træner, nemlig ”Lille Kai”, og senere igen
blev det Børge S. Christensen, som gjorde
karriere i DBU på ungdomssiden.
Det blev dog ikke den store fodboldkarriere for Mogens Tarp. Han betegner sig
selv som en agressiv fodboldspiller, og det
kostede. I en kamp ude mod Fremad Amager fik han et hårdt spark på venstre knæ.
Han blev båret ud og det betød et farvel til
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fodbold. Han kastede sig over tennis, lidt
boksning og blev vægtløfter i IK 99, hvor han
ved DM (på Plænen i Tivoli) erobrede en 3.
plads. Erhvervsmæssigt blev det til en læretid
indenfor handel og også til en dekoratøruddannelse. Det at blive selvstændig var
målet. Efter en opsparing startede han forretning i Torvegade, senere på Nørrebro og
i Store Kongensgade (engros).” I 1976 købte
vi boghandel i Ndr. Frihavnsgade 29, og senere kontorforsyningen ved siden af. Disse
butikker er nu overtaget af min søn”, men
han passer stadig - som 73-årig - 2 butikker på
den anden side af gaden. Mogens tog også
en uddannelse som eksamineret assurandør.
Han og konen købte hus i Gentofte, hvor de
boede i 20 år, inden de for 3 år siden vendte
tilbage til Østerbro. ”Jeg skylder B.93 megen
tak for gode minder” fastslår han, og har sørget for at navnet Tarp fortsætter i B.93. Hans
to børnebørn (Adam og Daniel) er indmeldt
i klubben. Mogens Rüssell Tarp er blevet en
god sponsor for B.93, ser Divisionsholdets
hjemmekampe på Østerbro stadion og han
er et aktivt medlem i Tirsdagsklubben (Rafling) i klubhuset.
fb.

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)

.BOET'PSFOJOHFO6
4UUUFSVOHEPNNFOJ#
BESTYRELSEN I 100-MANDS FORENINGEN
Formand er Paul Davidsen og kasserer Henrik
Lindholm (tlf. 39 62 29 36, hvor indmeldelse
kan ske). Øvrige bestyrelsesmedlemmer er
Ole Axboe, Frits Juhl-Jensen og Mogens Tarp.
Det er iøvrigt Tarps kontorforsyning i Ndr. Frihavnsgade, der har doneret det
eksklusive B.93-slips med
logoet, som fås, når man
skaffer et nyt medlem. Revisor i foreningen er klubbens
Æresmedlem, Ove Bech Jensen. Kontingentet er 1.000
kr. årligt, som indbetales på
konto 4001 27 36 71 i en af

Danske Banks filialer. For ungdomsarbejdet
har det stor betydning at støtte 100 mands
foreningen. Kontingentet giver gratis adgang til Divisionsholdets hjemmekampe.
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ILDSJÆLEN I.C. GANDIL
Ovenover døren ind til klubhuset i stuen
hænger et relief, der forestiller I.C. Gandil, en
ildsjæl i B.93, og som var med til at sætte B.93
igang. På 2. sal har Museumsudvalget nu ophængt en jernplade, der tidligere har været
indsat på en mindesten foran det gamle klubhus på banerne ved P.H. Lings allé. På pladen
er indgraveret et flot tekst om I.C. Gandil,
hvor der bl.a. står ”klubbens mangeårige
og uovertræffelige formand”, ”ubøjelig i sin
viljekraft, bøjelig i sin form, elskelig i sin hele
færd, skattet af gamle og unge, sådan bør
han mindes gennem tiderne”.
På billedet af klubbens bestyrelse foran
klubhuset i 1901 ses I.C. Gandil som nr. 2 fra
venstre i bagerste række. I.C. Gandil var ikke
93’er fra start. Historien melder, at han havde
lovet sin gode ven, landsholdsspilleren Chr.
Knauer at melde sig ind, den dag B.93 slog

FISK - VILDT - FJERKRÆ
Haraldsgade 106

AB. Det skete så i år 1900, og Knauer løb efter
slutfløjtet ud til sidelinien og fik Gandils underskrift på medlemsskab med det samme.
I.C. Gandil var skolelærer af uddannelse og
var ugift, derfor fik B.93 al hans fritid. Trods
den hårde økonomiske kamp efter at B.93
var blevet baneejende, fortsatte Gandil (formand i 13 år, valgt i 1902) dristige projekter. I
udvidelsesperioden var især lensgreve Raben
Lewetzau og geheimeetatsråd Emil Vett støtter for Gandil.
Vett, der ejede Magasin du Nord på Kangens Nytorv, startede på sit kontor arbejdet
med at finde aktiekøbere til tennishallen, der
blev indviet i 1912 af Kongen.
I.C. Gandil blev ikke en gammel mand.
Under en cykeltur i Nordsjælland den 24. maj
1915 ramtes han af hjertelammelse og døde
50 år gammel. I.C. Gandil ligger begravet
på Holmens kirkegård og blev hædret med
krans ved 100 års jubilæet.
fb.

V. Lyngbyvej

TLF. 39200623
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KONTINGENT

SPILLERPROTESTER
I september har DBU udsendt en pressemeddelelse fra UEFA med en indskærpelse af holdningen til spillerprotester. Heri
står der, at dommerne skal gribe ind med
tildeling af advarsel øjeblikkelig ved :
• hvis en spiller ved at vise et imaginært
(indbildt/ikke virkelig) kort appelerer til,
at en modspiller skal advares/udvises
• ved sammenstimlen omkring dommeren skal mindst en spiller advares og ikke
nødvendigvis kun den, som er ophavsmanden
• samt ved en protest, der vises ved kropssprog eller ved at løbe mod dommeren
Denne meddelelse fra UEFA ligger i forlængelse af DBUs vedtagne retningslinier,
hvori det hedder:
En del spillere har fået for vane, efter at
der er dømt frispark, ved ord eller gestus
at forsøge at påvirke dommeren til at uddele en advarsel til modspilleren - f.eks.
ved at indikere, at modspilleren ”filmer”
eller ved at signalere, at modspilleren skal
straffes. En sådan handling betragtes som
usportslig opførsel og straffes med en
advarsel.

Det siger sig selv, at som medlem af en
klub, og altså her B.93, skal man betale
kontingent. En nem måde at huske at
betale sit kontingent på, er at bruge betalingsservice. Er der penge på din konto i
banken, er du sikker på, at dit kontingent
bliver betalt rettidigt. Er du ungdomsspiller og er der et socialt problem, kan du
rette henvendelse til Ungdomsfonden,
så kan der være en mulighed for betaling
herigennem.

TEAM COPENHAGEN
Fodboldbestyrelsen samarbejder med eliteorganisationen Team Copenhagen, og derfor
skal fodboldbestyrelsen på skolebænken. Bestyrelsen er i gang med et uddannelsesforløb,
som forhåbentlig både deltagere og klubben
får gavn af. Der vil blive en række møder i og
udenfor klubben frem til midten af foråret,
meddeler formand Jørgen Ritnagel.

TRÆNERE TIL BREDDEFODBOLDEN
Der kan fortsat bruges flere trænere til
breddeholdene i ungdomsrækkerne. Er du
interesseret i at give en hjælpene hånd - eller kender en, som kender en - så tag kontakt
til ungdomskonsulent Karim Morabet. Han
bliver meget glad!

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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KONKURRENCEVINDERE - UNDERSKRIFTSINDSAMLING
FOR BEVARELSE AF ØSTERBRO STADION
I arbejdet med at få Københavns politikere
til at fremtidssikre Østerbro Stadion ved at få
renoveret og udvidet banelængden, så den
overholder DBU´s krav, lavede B.93 i 2005
bl.a. en underskriftsindsamling.
Ægte klubånd viser sig når klubben befinder sig i kritiske faser, og der blev heldigvis
indsamlet rigtig mange underskrifter fra nær
og fjern – et vægtigt argument for at bevare
Østerbro Stadion som hjemmebane for B.93.
B.93 ønskede naturligvis at belønne den
store indsats med at indsamle underskrifter.
Det hold der indsamlede flest underskrifter
ville derfor blive udstyret med helt nye træ-

ningsdragter, og de der samlede næst flest
ville få et nyt komplet sæt spilletøj.
Vinderne blev klubbens succesfulde miniput
3, der med træner Kim Hansen og ”hjælpetræner” Jette i spidsen samlede imponerende 299 underskrifter. Holdet ses på billedet i
deres nye dragter.
2. pladsen i konkurrencen om at samle
flest underskrifter blev pige/dameafdelingen, der med en stor indsats med Michel Zola
i spidsen samlede 242 underskrifter. Denne
indsats lukrerede dygtige 1. damesenior fint
på, hvilket fremgår af billedet, hvor de er klar
til kamp i det nye flotte spilletøj.
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DBU/SPILLERFORENINGEN
Som bekendt har den danske Spillerforening
anlagt retssager imod DBU omkring implementeringen (Iværksættelsen) af internationale transferregler samt kompetanceforholdene på nationalt plan. Landsretten har
nu -ifølge DBUs bulletin nr. 9 - i september
afgjort første del. Spillerforeningen havde
krævet, at DBU skulle anerkende, at FIFAs reviderede transferregler ikke skulle gælde for
den danske spillerforening og dens medlemmer, altså forsøge at forhindre den internationale regel om træningskompensation til
klubberne i forbindelse med internationale
klubskifter.
Landsretten frifandt DBU, og det sender
ifølge DBU et signal til Spillerforeningen
om, at utilfredshed med de internationale
transferregler skal rettes mod det internationale fodboldforbund, FIFA, og altså ikke mod
DBU. Det er ikke billigt at føre disse retssager.
DBU skriver, at de foreløbig har brugt over én
million kroner på juridisk bistand i sagen.
Anden del af det samlede sagsanlæg fra
Spillerforeningen handler om kompetanceforholdene omkring DBUs Standardspillerkontrakt. Her støttes DBU af Divisionsforeningen. Det forventes, at Østre Landsret
afgør denne del af sagen i foråret 2007.
Direktør i spillerforeningen, Mads Øland spillede i B.93.

S P I S E VÆ RT S H U S E T

Hellerupvej 39 • 2900 Hellerup
39 62 13 60
Mandag
Hakkebøf med spejlæg
89 kr.
Tirsdag
Stegt flæsk med persillesovs
89 kr.
Onsdag
Kalve wienerschnitzel
115 kr.
Torsdag
Mørbrad med skovsvampesauce
99 kr.
Fredag
Rejecocktail
Fredagsbøf med dagens garniture
Pandekager med is
165 kr.
Lørdag
Rejecocktail
Oksesteg med tyttebær
Pandekager med is
155 kr.
Søndag
Flæskesteg
med forret og/eller dessert
2 retter 125 kr. 3 retter 140 kr.
w w w. c a f e e s t h e r. d k

Når du hand ler
– k i g ef t er vore
an noncører
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NYE TASKER

På billedet ses fra venstre Henrik Eg Nielsen,
Kristian Nielsen, Jimmy Müller og Erling Bøje
Begrebet Posedamer er jo ikke smigrende, og
posemænd ej heller, men det meste af året
har sportschef Erling Bøje måttet se på Divisionstruppens mange plasticposer, hvor spil-

lerne havde deres habengut. Bøjes hjertesuk
er blevet hørt af filialdirektør Henrik Eg Nielsen i ”Danske Bank”s Østerbro afdeling. Som
mangeårig målmand på divisionsholdene i
Roskilde og Esbjerg, syntes han, at B.93s divisionsspillere også fortjente lidt stil udenfor
banen. Derfor har han skænket et sæt lækre
mørkeblå sportstasker med et diskret logo
for ”Danske Bank”.
Den tidligere målmand havde også et godt
greb om ti SELECT-fodbolde, som blev skænket klubben.

FC KØBENHAVN - EN
STOR SUCCES
Fusionen FCK er blevet en succes af dimensioner. Som det huskes, var det en milliongæld,
der først i 90érne tvang B.1903 og specielt
formand, Benny Olsen, til at arbejde for en
fusion. Mæcenen Alex Friedmann havde
længe holdt B.1903 oven vande, men gik konkurs. B.1903s drøm var en fusion med Lyngby,
men B.1903 måtte i stedet rette blikket mod
København.
I starten var det udover B.1903 klubberne
KB, Frem og Fremad Amager, der blev indbudt til forhandlinger. Frem gled hurtigt ud,
men også medlemsdemokratiet/generalforsamlingerne i KB og Fremad Amager sagde
nej. I KB hed det ”Følelser fusionerer man
ikke uden videre”, men stærke kræfter (læs
Niels-Christian Holmstrøm) arbejdede videre
med fusionen ”Team Copenhagen”, som det
hed i starten. Det hele endte med fusion mellem B.1903 og KB.
Flemming Østergaard blev og er det store
navn i FCK. Mange husker hvordan ”FCK var
på røven” økonomisk. Det påstås at FCK var
24 timer fra en betalingsstandsning, og dermed fusionens død, da de 2 fra Lyngby: Flemming Østergaard og Michael Kjær dukkede

op. De 2 redningsmænd og de to klubber bag
fusionen tjente godt ved børsintroduktionen
i november 1997. FCKs største investor - Lønmodtagernes Dyrtidsfond - betalte kurs 150,
mens Østergaard fik nye aktier til kurs 22,3.
Flemming Østergaards helt store bedrift
blev dog købet af ”Parken” til 120 mio. kr. Det
var tæt på 300 mio. kr. under byggeprisen.
Det billige køb skyldtes forsikringsselskabet
BALTICAs nedtur.
I dag er FC København en kæmpesucces i
dansk fodbold, og Flemming Østergaard er
blevet en af Danmarks kendteste personer,
men hvad mon der sker, den dag Østergaard
slipper tøjlerne?
fb.
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TRADITIONSKLUBBEN B.93
Efter at Hovedbestyrelsen havde givet
sit tilsagn til Museumsudvalgets projekt
”Synliggørelse af traditionsklubben B.93”
gik arbejdet igang, og projektet er nået
langt, selvom der indimellem har manglet
økonomiske midler, da udvalget selv har
skullet skaffe midlerne.
Over døren til klubhusets stueetage
hænger relieffet af ildsjælen I.C. Gandil
(se side 37). Første syn indenfor er klubbens ”Wall of Fame” (30 største idrætsstjerner i B.93). Har været ophængt nogle
år sammen med de historiske tavler over
begivenhederne i klubbens 113 årige
historie. Tavlerne omkranser maleriet af
klubbens legendariske fodboldmålmand,
Svend Jensen. Pokalskabe er opsat for at
”indhegne ” hall. På siderne er ophængt
oversigten over klubbens 16 Æresmedlemmer og modsat navnene på de 44
landsholdsspillere i fodbold.
I restaurationen er der opsat 7 billeder
med nogle af de store fodboldsituationer
samt landsholdstrøjerne med klubbens
berømte brødrepar (Nicklas og Daniel
Jensen). Der er plakater fra 2 perioder
i divisionsfodbolden og 20 pokaler står
over døren til klublokalet, hvor der er ophængt 6 holdbilleder af pokalhold. Her er
også pokalskabet med de 25 væsentligste
pokaler. Desværre fik B.93 sjålet de 12

Dennis Bo Nielsen
Hummeltoftevej 66
2830 Virum
Email
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flotteste pokaler inden klubben forlod klublokalerne på P.H. Lingsallé, og de er aldrig
dukket op igen. Det er Museumsudvalgets
hensigt at få flyttet dette pokalskab ud på
gangen ved kontoret. På gangen er klubbens
17 formand igennem klubbens 113-årige historie ophængt.
På 2. etage, hvor Museumsudvalgets store
arkiv nu er, er ophængt jernpladen, som
medlemmerne rejste som tak for I.C. Gandils
store arbejde. Noget af teksten er beskrevet
på side 37. Her er også opsat 9 holdbilleder
fra før 2. verdenskrig. I det store lokale på 2.
etage, hvor Eliteafdelingen i Fodbold holder
til, er den gamle Melchirioanerfane fra 1885
det største klenodie sammen med vimplerne
fra Barcelonakampen i 1920. Omkring klubbens nyeste fane (med indvævet logo) er en
fotostat af Michael Rohde i fuld størrelse.
Michael er klubbens største navn igennem de
113 år. B.93 har arvet en masse ting, som han
samlede igennem årene, klenodiet er hans
fodboldrejsekuffert. Fotostat af klubbens
første internationale kamp i 1901 samt maleriet af klubbens første klubhus fra begyndelsen af det 19. århundrede er andre af de opsatte ting. På 1. etage er Museumsudvalget
ikke færdigt. I Europarummet er desværre en
platte fra pokalsejren i 1982 blevet fjernet.
Kan afleveres anonymt. I den anden ende af
1. etagen har Restauratøren fået indrettet

Tlf. 45 83 82 50
Fax. 45 83 82 51
Mobil 40 74 82 50
dbnmalerfirma@ofir.dk

(...fortsat fra side 42)
kontor og ved Tennisomklædningsrummene
er det tanken at opsætte en række tennisbilleder m.v. På resten af 1.etage er den gamle
ide om opsætning af en række ungdomshold
igen dukket frem, og bliver forhåbentlig realiseret i løbet af 2007.
Kan medlemmer berige med Museumsarkivalier er der stor interesse herfor. Der arbejdes på, at Museumsudvalgets lokale på 2. sal
med alle arkivalierne kan blive tilgængelige
for medlemmerne.
fb.
Museumsudvalget er pr. 1. september:
Palle ”Banks” Jørgensen
Finn ”Ludo” Jensen
Kaj ”Boll” Christensen
Freddie Birtø

Divisionsholdets topscorer
(Henrik Lyngsø Olsen)

$IT UDDANNELSESSTED ER
+BENHAVNS 4EKNISKE 3KOLE
-ED UDDANNELSER DER INVOLVERER
GRUNDFORLB TIL VIDEREGÍENDE UDDANNELSER
GULDSMEDE TIL SERVICEASSISTENTER
TMRER TIL MULTIMEDIEDESIGNER
GRAlKER TIL VRKTJSMAGER
SNEDKER TIL (48
!-5 KURSER TIL
VIRKSOMHEDSTILPASSET EFTERUDDANNELSE
5DDANNELSER DER SPNDER VIDT
-ED EN ERHVERVS EN KORTERE VIDEREGÍENDE
ELLER EN (48 UDDANNELSE ER DU GODT RUSTET TIL
FREMTIDEN
$U FÍR ET GODT GRUNDLAG SOM DU KAN BYGGE
VIDERE PÍ ELLER DU KAN GÍ DIREKTE I ARBEJDE
EFTER ENDT UDDANNELSE
$E FAGLIGE UDDANNELSER VI HAR I $ANMARK
ER UNIKKE
$E lNDES IKKE ANDRE STEDER I VERDEN
&Í MERE VIDEN PÍ WWWKTSDK
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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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Stor fadøl
kun

25 kr

Østerbrogades billigste fadøl
altid tilbud på 10 shots
kom ned og oplev en fodboldkamp
på vores 42“ storskærm
eller slut ugen af ved
at synge natten væk på vores
karaokeanlæg.
Karaoke hver fredag og lørdag aften
Vi ses på
!
Østerbrogade 151, 2100 Ø, Tlf. 39 29 57 25

INTERVIEWEDE I ”B.93 FODBOLD”
I de nu 19 udkomne numre er en række spillere/ledere med tilknytning til B.93 blevet
interviewet, og en række står på ønskelisten
hos redaktionen.
Af interviewede spillere er det: Per Krøldrup (HE), Patrick Mtiliga (HE), Daniel Jensen (HE), Jørgen Hammeken (PBJ), Morten
Karlsen (HE), Brian Jensen (JR), Jens Kolding
(PBJ), Magnus Troest (HE), Poul Andersen
(FB), Niclas jensen (HE), Ole Petersen (PBJ),
Michael Jakobsen (HE), Bajram Fetai (HE),
Arvid Christensen (PBJ), David Rasmussen

(JR), Leif Bergquist (PBJ), Ejvind Berger (PBJ),
Erling Bøje (PBJ), Bernhard Deneke (PBJ) og
Finn Juhl Jensen (PBJ).
Interviews med spillere, der også blev ledere:
Ove Bech Jensen (PBJ), Finn ”Ludo” Jensen
(PBJ), Finn Jacobsen (PBJ), Jørgen ”Ost”
Jensen (PBJ) og Kaj ”Boll” Christensen (PBJ).
Hertil kommer en rækkke Mini-portrætter
(fortrinsvis af FB).
(HE)= Henrik Engel, (PBJ)= Palle Banks
Jørgensen, (JR)= Jan Rasmussen og (FB)=
Freddie Birtø.
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DIVISIONSHOLDET I EFTERÅRET
Aug.
Aug.
Aug.
Aug.
Sep.
Sep.
Sep.
Sep.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Okt.
Nov.

B.93 - Greve
Lolland FA - B.93
B.93 - Glostrup
Holbæk - B.93
B.93 - KB
Roskilde - B.93
B.93 - AB 70
Brøndby II -B.93
Hvidovre - B.93
B.93 - Skovlunde
Slagelse - B.93
B.93 - Brønshøj
Stenløse - B.93
Greve - B.93

6-1
2-3
6-0
4-0
5-0
0-4
1-1
2-0
2-1
0-0
2-2
8-2
2-1

FORÅRETS KAMPE:
31/3
B.93 - Lolland F.All.
5/4
Glostrup - B.93
9/4
B.93 - Holbæk
15/4
KB - B.93
21/4
B.93 - Roskilde
28/4
AB 70 - B.93
5/5
B.93 - Brøndby II
12/5
B.93 - Hvidovre
19/5
Skovlunde - B.93
28/5
B.93 - Slagelse
3/6
Brønshøj - B.93
9/6
B.93 - Stenløse
Hjemmekampe mod de formodede konkurrenter til oprykningen: Roskilde, Hvidovre,
Holbæk og Lolland-Falster All. Af forårets 12
kampe er der 7 hjemmekampe.

MÅLSCORERE I DE
FØRSTE 14 KAMPE:
Henrik Lyngsø Olsen
Kristian Nielsen
Thomas Høegh
Ronnie B. Petersen
Peter Fensholm

15 mål
7 mål
3 mål
3 mål
2 mål

DIVISIONSKAMPENES
AFHOLDELSE
Mange mennesker er igang ved Divisionsholdets kampe, frivillige medhjælpere vel
at mærke! Kamp efter kamp, sæson efter
sæson stiller de sig til rådighed for at spillere
og publikum kan få en kamp afviklet under
de bedste forhold. Disse frivillige møder
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Mark Strøm
Kasper Larsen
Mustafa Al-Saraj
Claus Nielsen
Jimmy Müller

2 mål
2 mål
1 mål
1 mål
1 mål

man ved tælleapparaterne (se billedet med
Jørgen Pedersen). Som pølsemænd og øl- og
sodavandsslæbere (Jan Smith og Michael
Hornhoff), som vagter (Paul Fenger, Tommy
Møller (ansvarlig), Henrik Spiid, Lars Arnskov
m.fl.), Janne Kolding som speaker med hjælp
af farmand Jørgen Nielsen, Jens Kolding
(presseservice etc.), Hanne Andersen som
loungeværtinde og ikke at forglemme bolddrengene (ledet af Michael Mathiassen).
Uden alle disse medhjælperes indsats ville
en kamp være umulig at afholde. Spillerne
har i efteråret kvitteret for denne indsats ved
at levere god underholdning, score mange
mål, ja i kampen mod Brønshøj kunne scoringstavlen ikke følge med, og allerbedst
vinde mange kampe.
fb.
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H O V E D S P O N S O R

I

B 9 3

Nybolig Peter Norvig

Kære sælger
Går du i salgstanker, har vi måske allerede køberen
Du bor måske i et eftertragtet kvarter, hvor efterspørgslen for tiden
er meget høj. Og vi har en kunde, der speciﬁkt ønsker at købe bolig
i netop det område, du bor i.
Så hvis du går og overvejer at sælge din bolig, har vi måske allerede
køberen. Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for
at sælge, så kontakt os hurtigst muligt for en uforpligtende snak og
en gratis salgsvurdering.
Kig forbi eller ring til
os – vi glæder os til
at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Nybolig
Peter Norvig

Ring 7010 2019
– eller kom ind i en af vores butikker

