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Som det fremgår af en række artikler i fod-
boldbladet har det været et usædvanligt 
fl ot efterår for fodboldafdelingen. Klub-
bens fl agskib, Divisionsholdet” har lidt 
overraskende blandet sig i topplaceringen i 
2.divsion øst, ja har ligget nr.1 indtil 12.
runde. 2.senior(Københavnsserieholdet) 
placerede sig som nr.1 i deres pulje omkring 
deltagelse i forårets turnering, hvor det 
gælder en plads i Danmarksserien og 3.se-
nior vandt serie 2 og skal i foråret spille i 
Serie 1. Hertil kommer en meget stærk ind-
sats i Ungdomsafdelingen med fi ne place-

ringer i U/19 og U/17-divisionerne og 4 ud-
tagelser til ungdomslandsholdene. Også 
U/17-pigerne har kastet guldstøv omkring 
klubben ved en række meriterende sejre, 
eksempelvis KBUs pokalmesterskab. Selv 
Gammelmandsfodbolden har haft et stærkt 
efterår med alle hold i den bedste KBU-
række.
Redaktionen af fodboldbladet fortsætter 
uændret i det kommende år, hvor vi håber 
at mindst ligeså mange som i dette år, vil 
tegne abonnement (se side 35).
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Næste blad forventes ca. 1. 
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Her skal kort gøres en status på B93-bogen, 
som udkom i september måned med titlen 
”Michael Rohde – og alle de andre”, som er 
en hyldest til klubbens største profi l i de nu 
forgangne 115 år.

Bogen på 300 A4-sider kan købes på kon-
toret hos Gitte Arnskov, men kun så længe 
„lager haves”, som det så smukt hedder. Vi 
skal minde om, at den forrige B93-bog (1999) 
blev udsolgt, så det er måske ikke falsk rekla-
me. Prisen er som tidligere nævnt 250 kroner 
(og to for 500).

Hvis din vej ikke lige falder forbi Svanemøl-
leanlægget, så kan du sende en mail til palle.
banks@teliamail.dk så fi nder vi en løsning. 
Bogen kan du også købe i Tarps Boghandel, 
Ndr. Frihavnsgade 29 - en af Fodboldbladets 
fl ittige annoncører, så køb lige noget andet 
samtidigt.

B93-bogen har fået en fl ot anmeldelse i 
pressen. Ekstrabladet forsynede bogen med 
fem (ud af seks mulige) kokkehuer, eller var 
det fyldepenne, og skriver ”Det er under-
holdning, tal og anekdoter og et persongal-
leri, der går tilbage til Østerbro-klubbens 
fødsel i 1893”. Tipsbladet skriver ”Et righol-
digt illustreret værk”. Lokalavisen på Øster-

bro skriver ”Alle fodboldinteresserede – 
B93’ere eller ej – vil kunne tilbringe timevis 
med at bladre i bogen”. Og minsandten Hol-
bæk Amts Venstreblad skriver ”Statistik-nør-
den og anekdote-mesteren fra B93 hiver nye 
sager ud af skatkammeret”. Du kan læse alle 
anmeldelserne i deres fulde ordlyd på www.
b93.dk hvis du keder dig på arbejde.

/palle banks jørgensen

MICHAEL ROHDE
– OG ALLE DE ANDRE

B93’s Fodboldhistorie

Michael Rohde - og alle de andre

Forfatter: Palle ”Banks” Jørgensen

Hvis ikke vi havde Palle Banks i B.93, så måt-
te vi opfi nde ham.
Palle - „den lange fl uefanger fra 2. holdet“ 
- har gjort det igen. Udgivet en ny fantas-
tisk bog, der fortæller historien om B.93 fra 
begyndelsen i 1893 til i 2008, hvor 1. senior 
kæmper for at komme tilbage til 1. division 
og til den placering i toppen af dansk fod-
bold, hvor klubben hører til.
„B93s Fodboldhistorie. Michael Rohde – og 
alle de andre“ hedder bogen, som er den sen-
este i en række bøger om B.93, dansk fodbold 
og dansk håndbold fra Palles hånd.

Palle „Banks“ Jørgensen beskriver sig selv 
som „statistikvrag“. Og det er en bog med 
masser af nostalgi og med masser af statis-
tik for feinschmeckere. Men det er også en 
absolut nutidig bog, som må have interesse 
for alle, der færdes i klubben i dag, eller 
som bare interesserer sig for den gamle 
klub på Østerbro. 
Det er ikke kun de gamle koryfæer, der 
omtales. Det gør også de nye og kom-
mende. 
I bogen kan vi således læse, at CB - Carl 
Bjarke fra 1. holdet, som alle i klubben 

EN GAVE TIL ALLE B.93’ERE
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HANS DRACHMANN

kender i dag - er valgt til „årets kammerat 
de sidste to år“. Men skriver Banks: „Det 
stopper nu, for han er netop startet som 
stridserelev“. Lad os nu se.
Man kan også læse, at Bashkim Ziberi er 
nummer 3 på listen over de yngste debu-
tanter på 1. holdet. Han var kun 16 år og 9 
måneder, da han debuterede. Vores nye 
håb Wissam Nielsen, der fi k debut 9 dage 
efter, at han var fyldt 17 år, er nummer 6 på 
listen, mens Daniel Lindsten - talentfuld yn-
glingelandsholdsspiller, der fi k debut mod 
KB i foråret som 17-årig - er nummer 13 på 
denne liste.
Hvem skulle også tro, at Dan Lübbers - den 
fl inke og venlige skolelærer, der er assis-
tenttræner i divisionstruppen og nummer 
20 på listen over spillere med fl est kampe 
- har klubrekorden i udvisninger? Fire røde 
kort er det blevet til. Og man kan læse, at 
hans gamle kammerat, målmandstræner 
og stadig reservemålmand ved festlige 
lejligheder, Nicolas Nielsen, med 242 kam-
pe har sneget sig ind på Top 10-listen over 
spillere med fl est kampe i B.93.
Men der ikke kun tal og statistik i bogen. 
Palle kan skrive. Direkte og uden omsvøb 
og med masser af humor. Han har skrevet 
en række små portrætter af klubbens pro-
fi ler gennem tiderne. Også her optræder 
aktuelle navne fra 1. holdet, som alle får en 
lille kyndig og kontant vurdering fra Banks. 
Vores unge back Emil Farver, som Banks og 
klubben forventer sig meget af, og Mark 
Strøm, der fra dag 1 har været anfører og i 
dag er „holdets samlingspunkt“. Og Palle 
ved det, for han står på sidelinjen hver 
gang, de spiller.
Andre af de gamle drenge får ærlige og 
kærlige bemærkninger med på vejen. Den 
„spillende og talende“ holdleder på super-
masters, Jørgen Jensen med de landsh-
oldssønner, beskrives som „klubbens største 
brokhoved på banen og klubbens fl inkeste 
mand udenfor“. 
Bogen er en ny og opdateret udgave af „En 

fodboldkrønike fra 
den spæde begyn-
delse til Superli-
gaen“, som Banks 
skrev i 1999, og som 
dengang af Politik-
en blev beskrevet 
som „en fantastisk 
bog, som straks må 
tage æren af at 
være det suverænt mest omfattende værk 
om en dansk klub“. 
Salget gik strygende og bogen blev udsol-
gt, så det til stor ærgrelse for mange i klub-
ben var umuligt at opdrive et eksemplar. 
Men hvad gjorde Palle så? „Vi skriver sgu’ 
da bare en ny bog - hvad er problemet“, 
svarer han selv. Og det gjorde han så. Den 
nye er udvidet med 30 sider, og omfanget 
af billeder - der er mange festlige både 
gamle og nyere imellem - er blevet markant 
øget, så der er billeder af næsten halvdelen 
af klubbens 749 1. holdsspillere gennem 
tiden.
Bogen handler om 1. holdet. Klubbens fl ag-
skib, som gennem tiden har sikret B.93 ni 
Danmarksmesterskaber og en pokaltitel. 
Anderledes kan den ikke være, skriver 
Banks, men bogen bliver alligevel også en 
fortælling om livet i klubben og de mange 
op- og nedture gennem 115 år.
Palle Banks har skrevet en bog, som ethvert 
medlem bør sikre sig. Og det er ikke kun 
medlemmerne, der interesserer sig for 
bøgerne fra Banks. Forleden kom en ung 
kvinde ind på klubbens kontor for at købe 
et eksemplar til sin far i Odense. Der er folk 
i hele landet, der interesserer sig for B.93. 
Klubben har venner i hele Danmark. Palle 
Banks gør sit til, at der bliver fl ere af dem.
Palle har ikke kun gjort en stor indsats for 
B.93. Han har med sine tidligere bøger om 
spillerne på fodboldlandsholdet og hånd-
boldlandsholdet fastholdt vigtige historier 
om begivenheder og personer, som en 
meget stor del af Danmarks befolkning har 

(Fortsættes)
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fulgt og jublet og grædt med. 
Med bøgerne har Banks sat sit tydelige fi n-
geraftryk på danske dagblades navnesider. 
Når man i dag - i modsætning til for 10 år 
siden - ofte kan læse om de spillere, som 
har skabt begejstring på tribunerne, når 
landsholdet spillede, og på de mange sta-
dions rundt om i Danmark, så er det i høj 
grad Palle Banks’ fortjeneste. Der skrives 
fl ittigt af fra hans bøger, når portrætterne 
skal i aviserne, så livet for navneredaktør-
erne er blevet lettere, og læserne er blevet 
gladere. 
B.93 Fodboldhistorie er en bog, som alle, 
der kan lide B.93, bør sikre sig til bogreolen, 
før også den nye udgave bliver udsolgt.

Hans Drachmann

Pressen skrev:
Ekstra Bladet:
“En gave til både B.93 og klubfodbolden”
“Giver os detaljer og minder, som ikke kun 
er for gamle 93’ere, men som også kan læs-
es af andre med kærlighed til fodbolden”.
Ekstra Bladet
Lokalavisen Østerbro:
“Endnu et pletskud fra Palle.”
Holbæk Amts Venstreblad:
“En fornøjelse at dykke ned i”.
Tipsbladet:
“Østerbroklubben får den helt store tur. 
Både statistisk og fortællemæssigt”. 

CPH OUTDOOR er et helt nystiftet selskab, 
der sælger udendørs reklamer. Hovedspon-
soren har valgt B.93 til at synliggøre sin 
virksomhed, og valgte – ifølge udtalelser til 
Billed-bladet – netop B.93, der deler mær-
kesager og værdier med ham omkring inte-
gration, anti-racisme, sundhed og ung-
domsarbejde.
Sponsoratet varer foreløbig til 2010. Ud-
over Divisionsholdets trøjer vil CPH OUT-
DOOR også bruge 110 meter reklameplads 
ud mod de mest trafi kerede jernbanelinjer 
i København.

NY HOVEDSPONSOR
FOR DIVISIONSHOLDET

 HVOR KENDES HOVEDPERSONEN FRA?
Hovedpersonen bag sponsoratet er kendt 
for sine sanglige optrædender, der kulmi-
nerede med hans sejr i Grand Prix i 2004 
med sangen „Sig det’ løgn”. Tomas Thorar-
son er født i 1974 og opvokset i Danmark.

THOMAS THORARSONTHOMAS THORARSON

(Fortsat fra side 4)
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STILLING I 2.DIVISION ØST 
PR. 22.NOVEMBER 2008

Nr.1 FC. Vestsjælland 14 39-19 32
Nr.2 B.93 15 34-16 30
Nr.2 Brønshøj 14 34-16 30
Nr.4 Brøndby 2 14 26-14 26
Nr.5 HIK 15 21-16 24
Nr.6 FCK 2 (KB) 15 21-20 21
Nr.7 Ølstykke 14 24-25 21
Nr.8 Stenløse 14 25-27 21
Nr.9 Glostrup 14 17-19 20
Nr.10 Vanløse 15 25-23 18
Nr.11 Greve 14 21-25 18
Nr.12 Avarta 14 24-28 16
Nr.13 Skovlunde 14 21-31 12
Nr.14 Skjold 14 16-27 12
Nr.15 Værløse 15 25-42 12
Nr.16 BSV 15 16-41 8

B.93s eneste nederlag var mod Ølstykke
med 2-3.

FØRSTE KAMPE MARTS 2009

21.marts kl.13 B.93–Skovlunde
28.marts kl.15 Værløse–B.93

BUKSEFARVE
For et par numre siden, udskrev ”B.93 Fod-
bold” en konkurrence om farven på divisi-
onsholdets bukser. Der var da enighed om, 
at buksefarven skal følge B.93s klubdragt: 
Hvide trøjer og mørkeblå bukser. Den mør-
keblå farve skal følge den blå farve i klub-
bens logo. Det gør den ikke nu, som det ses 
på anfører Mark Strøm. Han spiller i sorteblå 
bukser, som fra tribunen ser helt sorte ud, 
som Vanløses leder også konstaterede i sid-
ste kamp:” Det er jo vores klubdragt”. Per 
Krøldrups buksefarve fra superligatiden var 
for lyseblå, men dog at foretrække frem for 
nuværende farve. Det er indvendt fra PUMA 
at de ikke har  vores mørkeblå farve i deres 
sortiment. Det må betyde, at PUMA kan 
give dispensation, så B.93 kan købe i et an-
det sportsfi rma.

Freddie Birtø

I FORÅRET SPILLES STADIGI FORÅRET SPILLES STADIG
I VALBY IDRÆTSPARKI VALBY IDRÆTSPARK

MARK STRØMMARK STRØM PER KRØLDRUPPER KRØLDRUP

Sportschef, Erling Bøje, skal 
frem til foråret
sammensætte en trup, der 
kan føre B.93 i Viasat
Sport Divisionen.
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Det er lang tiden, at B.93 sidst har haft så 
god en chance for at avancere i Danmarks-
turneringens rækker som i år. Faktisk har vi 
ikke prøvet at rykke op siden 1998, hvor vi 
rykkede op i Superligaen. Siden da er det 
blevet til 2 nedrykninger og bortset fra i år 
2000, hvor vi kun var et mulehår fra at re-
turnere til Superligaen, så har vi ikke været 
vant til at spille med om oprykning. Det gør 
vi nu. Før sæsonen havde vi ambitioner at 
spille med i toppen af rækken, og den mål-
sætning er jo nået indtil videre og vi har da 
også en tro på, at vi kan fortsætte med at 
spille med i toppen i foråret, selvom vi nu 
har måtte afgive den 1. plads vi har ligget 
på det meste af efterårssæsonen. Men når 
man nu er med i toppen, så må man jo også 
prøve at gå efter første pladsen som giver 
direkte oprykning til 1. division eller anden 
pladsen, som giver ret til en play off kamp 
med nummer to i 2 division vest. Men vi vil 
ikke bruge vinterpausen til at forsøge at 
købe os til yderligere forstærkninger af 
holdet. Ikke at vi udelukker, at der ikke 
godt kunne komme 1-2 nye spiller i trup-
pen, men vi har en strategisk målsætning 
om i så høj grad som muligt at bruge vores 
egne spillere på 1. holdet, og derudover 
mener vi ikke det er økonomisk fornuftigt 
at bruge uforholdsmæssigt mange penge 
på at styrke holdet marginalt. Gjorde vi det 
og glippede oprykningen, så ville vi stå med 
et stort driftøkonomisk underskud. 

Det bliver derfor i store træk det nuværen-
de hold der skal forsøge om de kan få endnu 
mere ud af det i foråret og tilbageerobre 1. 
pladsen eller at få play off kampen med vest-
kredsens to´er.

Kampen om de 2 attraktive placeringer la-
der til at skulle udkæmpes af 3 klubber: 
Brønshøj, Vestsjælland og os selv. Der kan 

selvfølgelig ske omrokeringer af spillermate-
rialet imellem klubberne i pausen, f.eks. som 
følge af udvidelse eller indskrænkninger af 
budgetter. Det kunne medføre, at et af mid-
terholdene lige pludselig blev væsentligt for-
stærket og begyndte at blande sig i opryk-
ningskampen. Men det tror jeg nu ikke så 
meget på. Dog kunne man godt forestille sig, 
at Vestsjælland, med deres fi naniselle bag-
land og store ambitioner, godt kunne fi nde 
på at forøge deres i forvejen væsentligt stør-
re spillerbudget for at ingen tilfældigheder 
skulle kunne spænde ben for deres opryk-
ningsambitioner. Vestsjælland var jo ikke 
bedre end os i vores indbyrdes kamp, tværti-
mod, og kun et tvivlsomt straffespark til dem 
i sidste minut sikrede dem en uafgjort. Så jeg 
bliver ikke overrasket hvis holdet tilføres et 
par 1. divisionspillere og måske også nogle 
med Superligaerfaring her i pausen. Den ud-
fordring må vi bare møde med oprejst pande, 
og så skal vi blive bedre til ikke at sætte point 
til mod de dårligere hold. For mange uafgjor-
te kampe her i slutningen af sæsonen mod de 
mindre hold er årsagen til, at vi har måtte af-
give ”vores” 1. plads. Der er således lagt op til 
at rollerne byttes om i foråret. Nu er vi ikke 
længere ”byttet” 
som de efterføl-
gende klubber ja-
ger, nu er det os 
der er det sultne 
rovdyr der skal 
være lige i haser-
ne på førerholdet 
for at overmande 
det lige før vi går 
på sommerferie. 
Spændingen vil 
være intakt i 2 di-
vison øst lige til 
sidste kamp.

1. DIVISION ER MÅLET
af Henrik Engel

HENRIK ENGELHENRIK ENGEL
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EBBE ELMER
Jagtvej 157 • 2200 København N • Tlf: 35 83 70 00

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.

Fejlfri
praktisk og forførerne

Mazda – den holder bare!
Mazda yder 3 år/100.000 km mekanisk garanti
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OMBYGNING AF ØSTERBRO STADION

Østerbro stadion er som det ses på bille-
derne en stor byggeplads nu, men først på 
sommeren vil stadion være færdigt til både 
fodbold og atletik efter en ombygning til 
over 40 millioner kr. Fodboldbanen vil da 
have de af DBU meddelte standardmål til 
fodbold i 1.Division, nemlig en længde på 
105 meter og en bredde på 68 meter. Som 
bekendt har B.93 spillet på dispensation de 
seneste år, men nu er banen altså klar til en 
eventuel oprykning, hvad vi håber på. Lys-
anlægget vil også blive forbedret med en 
styrke på 500 lux, og hvis banen skal bruges 
til superliga-fodbold er lysanlægget forbe-
redt til den dobbelte styrke. Udover 8 blå 
løbebaner vil der blive nye toiletter, hvad 
også er yderst tiltrængt, og der bliver ved 

KIFs nye klubhus ud mod Gunnar Nu Han-
sens plads også bygget et udsalgssted, så 
vore folk, der sælger pølser og øl, får tag 
over hovedet.

Ombygningen færdig til
sommer 2009

Billederne er fra en 
regnfuld oktoberdag

FAGENES FEST

B.93 undersøger for øjeblikket mulighe-
den for at arrangere en Fagenes fest 
som en slags indvielse i august. Fagenes 
Fest kendes ikke i dag af ungdommen, 
men var i perioden 1938- 1967 et suc-
cesfyldt arrangement, der kunne samle 
et fuldt Østerbro stadion. Jørgen Bund-
gaard fra Salgsafdelingen er idemanden 
bag dette arrangement, som vi håber 
bliver en realitet. I næste blad håber vi 
at kunne skrive mere om Fagenes Fest.
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ÅRETS SPILLERE

YNGSTE PIGEHOLD I B.93YNGSTE PIGEHOLD I B.93

2-OG3.DRENGEHOLD2-OG3.DRENGEHOLD3.SENIOR, DER ER RYKKET OP3.SENIOR, DER ER RYKKET OP

DET SEJRRIGE U/17 PIGEHOLDDET SEJRRIGE U/17 PIGEHOLD

ÅRETS 2 PIGETALENTER MED MAJKENÅRETS 2 PIGETALENTER MED MAJKEN
U/13 TALENT DANIEL SØRENSEN MED U/13 TALENT DANIEL SØRENSEN MED 
TRÆNER TOTTE GRØNVALLTRÆNER TOTTE GRØNVALL
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INGEN der overværede årsmødet 11.no-
vember, kunne være i tvivl om den positive 
stemning og fremgang, der hersker i fod-
boldafdelingen. Det gjaldt de sportslige 
resultater, som der kan læses om her i bla-
det, men i særdeleshed de visioner, der 
præger de enkelte afdelinger.

Før årsmødet var der stor hyldest til en ræk-
ke hold(se billeder). Især var det en stor ople-
velse at se en række glade mini-piger. Der var 
også 2 drengehold, 3.senior, der rykker op i 
serie 1, U/17 pigerne, der vandt KBUs pokal 
og herudover gaver til en række talenter.
Efter valget af Ole Petersen til ordstyrer, 
kunne formanden Jørgen Ritnagel fortæl-
le, at der nu er 79 hold i turneringer. Eliten 
har fået fi ne placeringer i DBUs U/19 og 
U/17 divisioner. Der er nu 17 spillere på ung-
domskontrakter og aktuelt 5 spillere i DBUs 
landsholdstrupper(U/15 til U/19).

Formanden kunne fortælle, at der sker en 
opfølgning på den iværksatte lederuddan-
nelse i samråd med TEAM COPENHAGEN. Der 
vil også snart komme lys på mini-kunstgræs-
banen. Der var generelt stor tilfredshed med 
efterårets fodboldbaner og i samarbejdet 

med Københavns kommune.
Der fremkommer et mere offi cielt referat 
fra årsmødet på hjemmesiden.

Inspirerende indlæg kom fra Anders 
Levinsen(om ungdomsfodbolden), fra Maj-
ken Gilmartin(om pige- og kvindefodbolden) 
og fra Kim Milwertz (om seniorfodbolden).
Anders lagde vægt på den røde tråd i hele 
ungdomsarbejdet og med at få elite og bred-
de knyttet sammen. Håbede på, at der ville 
være godt 50 spillere i hver årgang.

Majken fortalte om en ansættelse af lands-
holdsspilleren Bettina Falk Hansen fra Brønd-
by(80 landskampe indenfor diverse DBU 
landshold) som talentudviklingstræner. Fod-
bold var blevet største idrætsgren hos piger-
ne. Kim omtalte 3.og 4.senior, som klubbens 
2 øvrige konkurrence seniorhold.

Kontingentet forblev uændret for 2009. 
Valgene til bestyrelsen foregik med akklama-
tion. Tommy Møller, Majken Gilmartin og 
Mads Kusk blev genvalgt for 2 år, mens Medi 
Nezeri blev nyvalgt for 1 år. Der var lidt kaos 
omkring suppleantvalgene, men efter en ti-
me-out blev Kim Milwertz valgt og efter et 
kampvalg Jasin Christensen.

fb

ÅRSMØDET 2008

DEN NYE BESTYRELSEDEN NYE BESTYRELSE

Ole Petersen overrækker mindelegatet til 
Medi Nezeri. Også Naia Vester fi k en check 
på 1893 kr fra mindelegatet

BØRGE CHRISTENSENS MINDELEGAT

Ekstraordinær Generalforsamling af-
holdes Tirsdag 2.december Kl.20 i klub-
huset på Svanemølleanlægget med valg 
af tennisrepræsentant til Hovedbesty-
relsen.
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Efter klubben fi k sin fortjente A-licens har 
der været arbejdet stenhårdt på at imple-
mentere de mange nye tiltag i hele vore 
fodboldafdeling. Der er blevet arbejdet 
meget med strukturen som betyder, der 
efterhånden er en god rød tråd i hele vores 
fodboldklub.Klubben har delt sig op i bør-
nefodbold, talentskolen og eliteafdelingen 
og det skal sikre den røde tråd via en masse 
dygtige trænere og en kvalifi ceret daglig 
træning. Det skal sikre kontinuitet i vore 
talentudvikling.

LANDSHOLDSSPILLERE
U 18 landsholdet har netop været i Frankrig 
for at deltage i en 4 nations turnering med 
Frankrig, Serbien og Irland som de andre 
deltagere. B.93 havde 2 spillere med, Bash-
kim Kadrii og Daniel Lindsten. Det var de-
but til Bashkim mens Daniel allerede havde 
10 landskampe på kontoen. Klubbens ta-
lentchef Frank Nielsen samt klubbens U-19 
træner Thomas Petersen overværede de 2 
første kampe. I den første kamp mod Frank-
rig som er vice-europamestre, startede 
begge de 2 B.93’ere på banen som hen-
holdsvis spidsangriber og offensiv midtba-
nespiller. Landsholdet klarede 1-1 og begge 
vores spillere gav et fantastisk godt indtryk 
i en kamp af høj klasse og på meget højt 
international niveau. I den næste kamp 
spillede holdet mod Serbien og vandt 3-1 
og her scorede Bashkim sit første landskam-

psmål. Daniel kom ind i kampen i 2 halvleg 
og igen gav begge vores spillere et rigtig 
godt indtryk. I den sidste kamp mod Irland 
startede Bashkim inde som spidsangriber 
og Daniel startede ude. Danmark vandt 2-1 
og begge mål blev scoret af B.93’ere. Begge 
spillere efterlod et fantastisk godt indtryk 
og viste sig at være fi ne ambassadører for 
klubben og den måde vi talentudvikler på. 
Igen må vi konstatere, at selvom vi ikke er i 
ligaen med vores junior og ynglingehold, så 
kan man stadig udvikle landsholdsspillere 
på højt international niveau, sålænge spil-
lerne har kvaliteterne og træningen er kva-
lifi ceret. Klubben har også fået en ny lands-
holdsspiller på det nationalle U-16 hold. Det 
er Bassel Jradi som spiller på vores nuværende 
U-17 hold hvor han spiller højre kant. Han de-
buterede som højre back i en venskabskamp 
mod Polen i September måned. Desværre 
blev han skadet efter 20 min men vi har en 
forhåbning om at Bassel får fl ere landskampe 
på sigt. I vores divisions trup har vi Moham-
med Ali, Mads Heisterberg, Mikkel London, 
Emil Farver og Wissam Nielsen som alle 
også er en del af vores BTU afdeling (B.93 
talentudviklingsspillere). Wissam fi gurerer 
stadig i brutto truppen til U-19 landsholdet 
og er endelig oppe på fuld styrke igen efter 
hans lange korsbåndsskade. Kun fremtiden 
vil vise om han ikke snart kommer på lands-
holdet igen.Det er glædeligt at vores talent-
udvikling også manifi stere sig på vores nuvæ-
rende tophold i 2 division. Både Emil, Mads og 
Mikkel er blandt de 14 startere på vores 1 hold 
og de gør det alle fremragende.

TALENTNYT

BASHKIM KADRIIBASHKIM KADRII DANIEL LINDSTENDANIEL LINDSTEN MOURAD EL-BARIAKIMOURAD EL-BARIAKI
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Med et par turneringskampe tilbage at 
spille vil jeg for fodboldbladets læsere gøre 
status over sæsonen for klubbens BTU spil-
lere.
B93 Talent Udvikling (BTU) består af 16 spil-
lere som vi anser for at være talentfulde 
med henblik på et formodet højt sportsligt 
niveau på såvel danske ungdomslandshold 
som professionelle seniorhold. Alle klub-
bens BTU-spillere er på kontrakt.
Alle BTU-spillere træner om morgenen 1-3 
gange om ugen fra kl.8.00-9.00 på klub-
bens anlæg. 

Fælles fokusområde
I 2008 har vi overordnet arbejdet med spil-
lernes udvikling på to områder:

Funktionel hurtighed
Spilintelligens i små områder

Individuelt teknisk fokusområde
Spillerne arbejder hver især med et teknisk 
fokusområde som vi løbende evaluerer 
gennem samtaler, videoanalyse og med 
sparring fra spillernes holdtrænere.
Det kan være emner som:

Sparketeknik
Afsæt i hovedspil
Temposkift ved boldmodtagelse.

Alle BTU-spillere træner rigtig godt og målret-
tet om morgenen. Spillerne er meget seriøse 
omkring deres talent og stiller store krav til sig 
selv og hinanden. Det har betydet at de fl este 
spillere har rykket sig på fokusområderne og 
dermed også har forbedret muligheden for et 
højere præstationsniveau i kampe. Det har 
især Bashkim Kadrii udnyttet og har holdt et 
meget højt niveau gennem hele sæsonen. 
Men også Emil Farver høster nu frugterne af 
et år med masser af god træning gennem et 

øget teknisk niveau på 
1. senior. Aldersspred-
ningen giver en fanta-
stisk dynamik i trænin-
gen og samtidig er de 
ældste og dygtigste 
spillere gode rollemo-
deller for de unge 
fremadstormende spil-
lere. Med 2 landsholdsdebutanter i 
efteråret(Bashkim og Bassel) er det tydeligt 
for alle at BTU træningen er en succes og jeg 
glæder mig til at udvikle endnu fl ere i 2009. 
Forhåbentlig giver udtagelserne også vores 
ungdomsspillere blod på tanden, der er noget 
at stræbe efter.

BTU-TRUPPEN 1. NOVEMBER 2008 
Mads Heisterberg 1989, central midtbane 1. 
senior
Mikkel London 1989, central midtbane 1. 
senior
Emil Farver 1989, venstre back 1. senior
Mohammed Ali 1989, angriber 1. senior - 
langtidsskadet
Wissam Nielsen 1990, højre back U19, U19 
landsholdet
Bashkim Kadrii 1991, offensiv midtbane 
U19, U18 landsholdet
Daniel Lindsten 1991, angriber U19, U18 
landsholdet
Mads Nielsen 1991, midt forsvarer U19
Sadulla Elezi 1991, venstre kant U19
Victor Folmann 1992, højre back U17
Ibrahim Mansaray 1992, angriber U19
Mourad El-Bariaki 1992, central midtbane 
U17, U17 landsholdet
Andreas Dawall 1992, central midtbane 
U17
Marcus Leding 1993, midt forsvar U17
Simon Carstensen 1993, midt forsvar U17
Bassel Jradi 1993, kant/ back U17, U16 lands-
holdet

TALENTTRÆNER BJØRN RASMUSSEN
GØR STATUS

BJØRN RASMUSSENBJØRN RASMUSSEN
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Hvis du er til kvalitet…
Trætheden over fedtfyldt fastfood, triste færdigretter
og optøede frostvarer har for alvor meldt sig. Det har
Sine lagt mærke til, og er derfor gået på banen med
et gennemført koncept, der allerede har været godt
besøgt, Det Sunde Esperia.

Sine er født og opvokset i Hellerup. For nyligt overtog
hun familievirksomheden, som hun nu har renoveret
fra yderst til inderst, - intet er overladt til tilfældig-
hederne. Den farvede neonbelysning som ses på bil-
ledet lyser godt op til Østerbros aftenstemning, og i
dagtimerne bemærker man især de flotte lyse loka-
ler.

Sine og hendes kollega serverer det bedste fra Middelhavets køkken

Dagen starter tidligt hos Esperia
For at kunne præstere det perfekte middelhavskøk-
ken, må dagen startes længe før det spisende pub-
likum begynder at dukke op. Allerede kl. 04 om mor-
genen starter Sine på Grønttorvet. Her hentes de
førsteklasses-varer der skal til, for at stedet  kan  leve
op til navn og tradition.  Menuen skifter dagligt, ikke
mindst det store udvalg fra den friske salatbar, hvor
alt er muligt.  Men er man vant til, at mad fra
Middelhavsområdet svømmer rundt i olivenolie, så
bliver man positivt overrasket i Det Sunde Esperia.
Her er fedtfattige lækkerier for enhver smag. Skulle
man have lyst til en pizza, kan dette også lade sig
gøre.

Neonrørerne indbyder til en lækker mundfuld i de mørke aftener

Kan nydes både ude og hjemme
Vi laver mad til store som små selskaber, så hvis man væl-
ger at nyde herlighederne hjemme, ude hos gæster, i virk-
somheden eller som et helt selskab ved en festlig lejlighed,
så er det ingen sag at få bragt ud. Man vælger med
andre ord, hvilke retter fra menuen man kunne tænke sig,
og så er der lykke i vente! 

- Samlet set, tager jeg ikke så meget hensyn til, hvad mine
konkurrenter gør, siger Sine, og fortsætter; - Jeg gør helle-
re det mine kunder ønsker.  Og det kan opleves hver dag
på Østerbro fra kl. 11-22, (dog undtagen mandag hvor
der holdes lukket). I weekenderne åbnes dog først kl.
12.00.  Vel mødt!
Åbningstider : tirsdag-fredag  11-22, lørdag+søndag  12-22, mandag lukketHerlighederne står nærmest i kø i Det Sunde Esperia. Alt er frisk og hjemmelavet

Telefon 39 200 201
Østerbrogade 163 • 2100 København Ø

SUND MAD
- en dejlig madkultur

- Det har mange fundet ud af, efter at have besøgt Det Sunde Esperia på Østerbrogade 163

Annonce

Lige overfor 
Svanemøllen station

Salater fra montren.
Vælg mellem: grøn salat, ris salat, bulgur, humus, linse salat,
artiskok salat, aubergine, coleslaw, feta salat, gigant bøn-
ner i tomatsauce, kikærter, pasta salat med karry, pasta
salat med pesto, ratatoulie, grønne bønner i tomatsauce,
broccoli, tzatiki, spinat salat, kartoffel salat, kidneybønner.

RING FOR INFORMATION DA VORES SALATER 
SKIFTER DAGLIGT.
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MATHIAS „ZANKA“ JØRGENSENMATHIAS „ZANKA“ JØRGENSEN

Blev 17.november hyldet i Cirkusbygningen 
i København ved „Dansk Fodbold Award 
2008”  som Årets Talent .

Mathias, der er født i april 1990 i Køben-
havn, har spillet hele sin ungdomstid i B.93 og 
fi k også 10 divisionskampe(seneste mod Sten-
løse juni 2007), inden har fortsatte karrieren i 
FC København med udtagelse til Ligalands-
holdet og efterhånden over 20 superliga- og 
internationale kampe for FCK. Fik landskam-
pdebut 19 november mod Wales. Har done-
ret sin debutlandsholdstrøje til B.93.

JULENS FODBOLDBØGER
Hvis du ikke kun gider læse om B93 er der 
nok af andre nye fodboldbøger at vælge i 
mellem: Drengene fra Wembley, Tynd luft, 
en bog om Allan Simonsen, og for det ikke 
skal være løgn, to forskellige bøger om 
Frank Arnesen, som udkom med en uges 
mellemrum. De to forfattere har vist fået 
sig en overraskelse, da de hørte der var en 
Arnesen-bog på vej, hvor de ikke genkend-
te titlen, som er hhv. „Frankie Boy” og „Ar-
nesen”. Hovedpersonen bidrager ikke selv 
til de to bøger. Om jeg var nervøs for, at en 
anden også havde skrevet en B93-bog; nej, 
ikke udpræget.

Også David Nielsen har skrevet en bog om 
sig selv, markedsføringen har han startet. 
Og så er der også kommet en bog om 
Laudrup-dynastiet. Bogen „Tynd luft”, som 
handler om VM-holdet i 1986, er klinisk 
renset for billeder. I B.93-bogen er der 308 
billeder.

/palle banks jørgensen

MATHIAS „ZANKA” JØRGENSEN
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Medlemmer i B93 erhvervsklubMedlemmer i B93 erhvervsklub

Holger Danske
Bustrafi k A/S

B.J. SERVICE
Vaskerianlæg • Betalingssystemer

S a l g og S e r v i c e
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AFHOLDES 10 JANUAR
Det bliver en festdag, når 2009s 
vinter Five-a-side løber af stabe-
len i starten af det nye år. Der spil-
les selvfølgelig på Kunstgræsba-
nerne, men den efterfølgende 
klubfest afholdes i klubhuset i re-
staurationen „Frederiks” og er en 
frokost, der for nogle først slutter 
om søndagen. Turneringen er 
åben for både herrer og kvinder.

Prisen for deltagelse er de klassi-
ske 93 kr. , men man må selvfølgelig 
gerne betale med en hund for nem-
heds skyld. Tilmeldingen sker til 
festudvalgsformand Flemming 
„Fad” Johansen. Indbetalingen er 
til Five-a-side kontoen (reg.nr. 3121, Konto-
nummer 3121737051). Husk at angive navn i 
feltet „Besked til modtager” eller på girokor-
tet. Du bedes også sende en email til fj@a-ea.

FIVE-A-SIDE 2009

dk eller ringe til Flemming på mobil: 25 88 35 
26. Der trækkes lod om fl otte præmier blandt 
alle tilmeldte, allerede 1.december og 1.ja-
nuar.
Det er et klassisk Five-a-side arrangement, 
der begynder med morgenmad fra kl.8.00 
og lodtrækning kl.8.45 til de enkelte hold. 
Der vil være buffet fra ca. kl.13.30, og så er 
der selvfølgelig quiz, bingo og diverse over-
raskelser med diverse indslag, sange og me-
get mere – og som nævnt for de „unge” 
bytur søndag.

FIVE-A-SIDEN I JANUAR 2008FIVE-A-SIDEN I JANUAR 2008

Nye Medlemmer i B.93s Erhversklub:
GF forsikring
Rydberg skilte og reklame
Restaurant Halvleg
Story Wine
Der er nu 29 medlemmer i 
Erhvervsklubben.
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TURNERINGSNYT

KBU har besluttet at ændre på spilleformen 
for to årgange i foråret 2009.
U11, årgang 98 skal spille 7-mandsfodbold 
mod tidligere 5-mandsfodbold. 
U14, årgang 95 skal spille 11-mandsfodbold 
mod tidligere 9-mandsfodbold.

Derudover kan U13 piger (årg.96-97) til for-
året tilmelde sig enten 7- eller 9-pigesfod-
bold.De har hidtil kun haft mulighed for at 
spille 7 mod 7.

Alle børne- og ungdomskampe i 9 og 11 mands-
fodbold vil som udgangspunkt blive placeret i 
weekenden (fredag-lørdag eller søndag.) Det gi-
ver nemlig alle hold bedre træningsbetingelser 

I hverdagene. I den del af rækkerne er det 
dog KBU, der fastsætter kamptidspunkterne 
og de vil givet fastsætte en del hverdagskam-
pe for at udnytte dommerkapaciteten bedst 
muligt.

Desuden forventer vi at deltager med 15 
børnehold, der skal spille 5 mod 5 eller 3 
mod 3. Antallet af hold er i store træk som 
i den netop afsluttede sæson.
TRÆNERNYT
I forbindelse med sæsonafslutningen er der 
sket et par ændringer på trænersiden, som 
forhåbentlig bliver til glæde og inspiration 
for både de involverede trænere og 
drenge.
U17 3 , der har René Kyhlensøe som chef-
træner har fået Auni Topal som ny assis-
tent.

BØRNE- OG UNGDOMSFODBOLD
Auni var i foråret 2008 en engageret træner 
og dommer i klubben og er nu vendt tilbage 
efter i efter året at have arbejdet med unge 
med anden etnisk baggrund i Høje Glad-
saxe.
Velkommen tilbage.

U15 1 har stadig Jens Espensen som chef-
træner, men trænerteamet består nu derud-
over af Morten Mathiessen og Totte Grøn-
wall, der begge er kendte i og med klubben.
Morten har de sidste par år arbejdet med 95 
1 drengene, mens Totte har trænet årgang 96 
1. Klubben har store forventninger til trioen 
og dens arbejde med at gøre årgang 94-dren-
gene klar til den udfordrende overgang til 
junorfodbold efter sommerferien.

U15 3 er stadig i Keld Olsen og Mauricio Ve-
gas kyndige hænder, men bliver forstærket 
med tilgangen af Karsten Dvoracek, der er 
head-hunted i forældrekrdsen.Velkommen 

U14 1  har sagt farvel til Morten Ma-
thiessen og fået ny trænerduo. Cheftræ-
ner er klubbens fuldtidsansatte talenttræ-
ner Niels Madsen, der har fået Mads Degel 
som makker. Mads har tidligere trænet mi-
niputter og senest U15 1. Det bliver spæn-
dende at følge             drengene og duoen 
Madsen og Degel i den  kommende perio-
de.

Mads Degel gennemførte det interne B1-
trænerkursus i efteråret og Niels er optaget på 

A-trænerkuset i 2009.
U13 1 har sagt farvel til Totte Grønwall, 
mens makkeren Mads Davidsen er blevet ny 
cheftræner.

I trænerteamet er desuden Pelle Skovmøller 
og Michael Bock, der det seneste år har trænet i 
klubben. Både Pelle og Michael gennemførte 
det interne B1-trænerkuset i efteråret.Øvrige 
trænere fortsætter på deres nuværende hold.

Tak  til alle, der frivilligt yder en stor indsats 
i klubben til glæde for børn og unge og hel-
digvis også for sig selv og held og lykke med 
arbejdet i vinterperioden.

Jesper

Til forårsturneringen forventes følgende B.93-hold at deltage
U19 (årgang 90-91), ynglinge 2 hold 11.mands
U17 (årgang 92-93), juniorer 3 hold 11 mands
U15 (årgang 94), drenge ældste 3 hold 11 mands
U14 (årgang 95), drenge yngste 3 hold 11 mands
U13 (årgang 96), lilleput ældste 4 hold 9/7 mands
U12 (årgang 97), lilleput yngste 6 hold 7 mands
U11 (årgang 98), miniput ældste 4 hold 7 mands
U18 piger (årgang.91-92-93) 2 hold 11 mod 11
U15 piger (årgang 94-95)  1-2 hold 11/7 mod 11/7
U13 piger (årgang 96-97) 1 hold 9/7 mod 9/7



19

Morgentræning er vejen frem, hvis unge 
talenter skal blive endnu dygtigere. Det er 
bare svært at kombinere med den daglige 
skolegang, der oftest starter ved 8-tiden. 
Men nu er der lys forude. 

Team Copenhagen, der har til opgave at 
støtte eliteidræt i København har indgået en 
aftale med to gymnasier og en handelsskole, 
som gør det muligt for unge med talent in-
denfor i første omgang fodbold og atletik for 
at kombinere træning og skolegang. De unge 
på skolernes idrætslinje får skemafri, så de 
kan træne to-tre formiddage om ugen.

B.93 STÅR FOR DE UNGES TRÆNING.
Team Copenhagen har valgt Sparta og B.93 
som de klubber, der skal tage sig af de un-
ges træning.

Det betyder for fodboldlinjens vedkom-
mende, at 10-15 studerende på skolerne får 
skemafri, så de kan træne to-tre formiddage 
om ugen sammen med vores fuldtidsansatte 
trænere Bjørn Rasmussen og Niels Madsen. 
Drengene kan både komme fra B.93 og fra 
andre klubber.

Da Team Copenhagen er en eliteorganisa-
tion er projektet rettet mod drenge med fod-
boldmæssigt potentiale til at spille i en lands-
dækkende turnering (liga/division).

De to gymnasier, der indgår i projektet er 
Metropolitanskolen og Østre Borgerdyd, der 
i sommeren 2010 fusionerer og bliver til fæl-
lesgymnasiet Gefi on med lokaler overfor Bo-
tanisk Have. 

På handelsskolefronten  bliver samarbejds-
partneren handelsskolen, Niels Brock.

Der afholdes informationsmøde om pro-
jektet med deltagelse af Team Copenhagen, 
uddannelsesstederne, Sparta og B.93 lørdag 
d.29. november i Café Frederiks.

Jesper

B.93 BLIVER PARTNER I NYT IDRÆTSGYMNASIUM.

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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Det er om at være i god tid, når man skal 
fange skoleinspektøren Axel Bech. Det har 
mange forsvarsspillere i gammelmands-
rækkerne måtte erfare gennem tiderne. 
Der var f.eks. da Masters i 2005 mødte AB 
på bane 1 i Bagsværd; da der var spillet seks 
minutter viste lystavlen 0-3, alle mål signe-
ret af Axel Bech. Formentlig det hurtigste 
hattrick i verdensmasterhistorien. Akade-
mikerne fi k et æg (0-6). Det er uklart om 
Axel scorede fl ere gange i kampen, som 
han sagtens kan huske. Og det bedste var, 
at en af AB’ernes forsvarsspiller var min kol-
lega beretter hovedpersonen. Der var også 
engang, at jeg scorede fem mål mod Brøns-
høj. Det kan jeg huske fordi du fortalte mig, 
at det hedder et pentatrick. Nu stopper du, 
vi skal tilbage til begyndelsen.

Fodboldbladet er indkaldt på skoleinspek-
tørens kontor på Øster Farimagsgade Skole. 
Fra min skoletid på Stevnsgade Skole var jeg 
vant til, at komme på inspektørkontoret, men 
denne gang er det lidt anderledes, min sam-
vittighed er ganske ren. Axel fl yttede fra Vi-
borg til København, da han var 18 år. Jeg har 

altid villet være lærer, så efter mit studenter-
kursus tog jeg min scooter ud mod Hellerup 
Seminarium til Hr. Kampmann for at søge op-
tagelse. Jeg var noget betænkelig, for mine 
karakterer var ikke lige noget at skrive i Fod-
boldbladet om. På vej derud blev jeg kørt ned 
af en bilist, som lavede en u-vending. Jeg 
havde travlt, så han fejede mig op, og kørte 
mig ud på seminariet med blod i hovedet og 
det hele. Det imponerede Kampmann så me-
get, at jeg blev optaget på stedet. Altså et 
lille fi f til næste gang du skal søge arbejde, 
involver dig i et trafi kuheld.

Min skolekarriere er til at overse, 11½ år som 
lærer på Skt. Annæ, hvorfra jeg i 1986 sprang alle 
mellemledene over, og blev skoleinspektør her 
på Øster Farimagsgade. Det er ligesom på fod-
boldbanen, der søger Axel også den direkte vej 
til målet, ikke noget med 1-2 spil eller ud på fl ø-
jen. Skolen har 520 elever, med en klassekvotient 
på 28, og er bygget i 1885. Hver morgen fra kl. 
07:50 står jeg – og „viceren” - på trappen og hilser 
på eleverne (det må være blevet til 2.651.200 nik, 
red.). Jeg kan navnene på alle eleverne. Hvorfor 
du ofte skal belemres med mig i radioen. Det er 

AXEL BECH FYLDER 60 ÅR, 
FORSTÆRKNING TIL GRAND OLD MASTER
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fordi jeg er formand for Københavns Skoleleder-
forening. Ja, du kan godt sammenligne det med 
KBU.   
I Viborg spillede jeg fodbold, håndbold og 
dyrkede atletik. Jeg var 10-kæmper og 
sprang 1,85 i højde og 4,20 i stangspring. I 
København blev jeg medlem af Sparta og 
KIF og senere var jeg med til at stifte AK73 
(i 1973, red.), som var en udbryderklub fra 
KIF. Jeg begyndte, at komme i B93 pga. 
vore tre børn Morten, Henrik og Anna, som 
spillede både fodbold og tennis. Børnene 
er i dag 26, 25 og 23 år, og Morten er 3½ år 
ældre end Anna (bom-bom-bom). Kirsten, 
der er tre uger yngre end jeg, er skolelærer 
i Dragør, så det er sjældent jeg ser vor bil. 

Jeg havde ikke spillet fodbold i 20 år, da 
Jens (Kolding, red.) en dag i 1990 sagde til 
mig, det var ovre på grusbanen i Fælledpar-
ken, om jeg ikke kunne spille på lørdag. Den 
første sæson blev det til 37 mål. Det er svært, 
at beskrive Axel som spiller, han skal ses. Når 
han får bolden, er det – som en anden Ole 
Madsen – direkte mod mål. Han scorer fra de 
mest umulige vinkler, men kan til gengæld 
brænde oplagte chancer; kan du huske den 
mod Dragør – den havde fru Klein helt sikkert 
scoret på.

Du blev formand for B93 i 1999, uden du 
tidligere havde haft lederjobs i klubben, 
hvordan gik det til (Igen sprang Axel mellem-
ledene over, red.)? Jeg blev kontaktet af Ho-
vedbestyrelsen, der skulle fi ndes en afl øser 
for Jørgen Norsker. Man ville forhindre et for-
kert formandsvalg, og så mente man i øvrigt, 
at kunne drage fordel af mine relationer til 
det kommunale system. Det med økonomi 
skulle jeg ikke tage del i, det var i gode hæn-
der. Jeg blev valgt in absentia, idet jeg var på 
skoleudfl ugt i Norge. 

Det blev tre vanskelige år, hvor mange trak 
hver sin vej. Dog skal det siges, at fodbold/
tennis havde det fi nt sammen i Hovedbesty-
relsen. Det viste sig jo, som du nok ved, at 
økonomien udviklede sig, til at blive en kata-
strofe. Vi var kun et mål fra, at vende tilbage 

til superligaen i 2000. Jeg rejste med Jørgen 
Hansen (formand for A/S’et) over til Arsenal 
(foråret 2001), for at lave en salgsaftale på Per 
Krøldrup. Vi forhandlede bl.a. med Arséne 
Wenger, og B93 og Arsenal skrev under på en 
overgangssum på 5 mill. kr. Det endte med, at 
Krøldrup sagde nej pga. risikoen for mang-
lende spilletid, sine studier og så ville han ikke 
bo i et kollektiv for unge spillere. Krøldup 
valgte kort tid efter Udinese (til samme pris). 
Det var i øvrigt en stor oplevelse, at møde Ar-
séne Wenger, det kan du vel godt forstå.   

Min afgang som formand i 2002 oplevede 
jeg ikke særligt positivt. En gruppe ældre 
medlemmer ville vælte hele bestyrelsen pga. 
den økonomiske situation. Jeg valgte inden 
generalforsamlingen ikke, at genopstille som 
formand, bl.a. fordi jeg var blevet syg (hjerte-
fl immer). På generalforsamlingsdagen blev 
jeg opereret. Det var skuffende, at min per-
son ikke blev omtalt på generalforsamlingen, 
ligesom blomsterhandleren åbenbart havde 
lukket. Det eneste jeg hørte var, at jeg ikke 
skulle regne med automatisk at have adgang 
til VIP-loungen på Østerbro Stadion (det er 
sgu’ en skandale, red.). Det skal du ikke skrive; 
i dag har jeg det fi nt med klubben.  

Hvor mange 93’ere har du ansat på skolen. 
Ingen, Dan Lübbers stoppede desværre ulti-
mo oktober. Og Danny Jung, Niels Madsen, 
Michael Jørgensen og Ketil Clorius er også hi-
storie. Vidste du for øvrigt, at jeg stadig står 
på mål i håndbold for Skt. Annæ (senior). 
Næh, men jeg ved, at du bliver 60 år den 7. 
marts næste år, så jeg glæder mig til at spille 
sammen med dig på Grand Old Master. Du 
kan regne med, at starte inde, jeg har talt 
med holdlederne Gert Jensen og Kaj Boll. 
Tak, kan jeg ikke købe den nye B93-bog og 
den om Håndboldhelte, og skaf mig lige B93-
bogen fra 1999. 

Klokken ringer til frikvarter. Tillykke med 
fødselsdagen.

palle banks jørgensen   
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BLIV MEDLEM AF 
FANKLUBBEN!

 

Det koster kun kr. 100,- pr år at blive medlem af 
B.93´s fanklub.
 
Som medlem får du:

 
4 fribilletter til B.93´s hjemmekampe  
Sæsonkort til særdeles fordelagtig pris
Rabat i en lang række butikker på Østerbro
20% rabat på merchandise
Invitationer til spændende arrangementer 
mulighed for at komme med i tifo-udvalg

Tilmeld dig straks på mail: b93salg@gmail.com  
eller ring til Susanne Gross på tlf 40 38 60 04
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hvordan startede din karriere?
Jeg startede med at spille ude i Tårnby som 
lille, men tog senere til Fremad Amager.
 Tidligt fandt jeg ud af at jeg havde større 
ambitioner, så mit skifte til B.93 var meget 
naturligt. Jeg havde hørt meget om deres 
talentudvikling, og de havde altid produce-
ret mange store talenter. Min drøm om at 
spille på udvalgt hold ville også være tæt-
tere hvis et skifte blev en realitet.
Desværre var jeg meget skadet mens jeg 
var i klubben, så jeg nåede ikke at få så 
mange kampe som jeg havde håbet på. 
Havde store problemer med min lyske. Al-
ligevel lykkedes det mig at komme på U-
landshold efter længere tids hårdt og mål-
rettet arbejde. 

Jeg husker alligevel tiden som utrolig lære-
rig. Jeg udviklede mig rigtig meget mens jeg 
var der. Vi havde et godt hold, og fl ere af 
mine gamle holdkammerater opnåede enten 
mange kampe for klubben eller drev det vi-
dere. Her tænker jeg på eksempelvis Michael 
Jacobsen, Nicolas Nielsen, Troels Jensen, Sla-
dan Peric, Jimmy Müller, Lübbers og Bejram 
Fetai. Desværre nåede jeg ikke at spille med 
min lillebror Magnus, da han skiftede fra B.93 
til Aston Villa som 15-årig. 
hvad skete der efter B.93?
Jeg skiftede til Silkeborg for at spille i den 
bedste række herhjemme. Elkjær trak sig 
ud af B.93, og han var bagmanden bag mit 
skifte til Silkeborg. Var i SIF 1½ år inden tu-
ren gik videre til Hannover 96 og bundesli-
gaen. Starten var helt fantastisk. Startede 
inde i de to første kampe efter min an-
komst. Røg derefter på bænken, og til sidst 
helt ud på tribunen. Nåede dog at spille 
fl ere kampe som indskifter bl.a. mod Ba-
yern München. Mit ophold varede et år, 
inden jeg blev træt af den manglende spil-
letid. Det var der fl ere klubber herhjemme 
som havde luret, så da OB kom og fortalte 
om deres ambitioner var jeg ikke i tvivl om 
at jeg skulle hjem.

Når jeg tænker tilbage, så tog jeg nok 
springet for tidligt. Jeg vidste godt at det ville 

blive rigtig hårdt at 
være professionel i 
udlandet, men ikke 
at det var så hårdt! 
Hver træning var 
en kamp. Jeg for-
tryder ikke at jeg 
tog chancen for det 
føltes rigtigt på det 
tidspunkt, og så har 
jeg lært meget af 
de erfaringer jeg gjorde mig i Tyskland. Dog 
skal det siges at det ikke er nok at have talen-
tet. Man skal også være moden og mentalt 
klar til den store omvæltning, som det er at 
fl ytte alene til et andet land, langt væk fra 
familie og venner. Niveauet i bundesligaen er 
utrolig højt og der fi ndes ingen dårlige spil-
lere, så kampen om pladserne er benhård.
Drømmer du om 
at komme ud igen?
Det er ikke noget jeg tænker så meget over. 
Lige nu har vi nok at se til med en første-
plads, som skal forsvares. Så tænker kun på 
at gøre det godt for OB og forhåbenlig 
blive dansk mester. Det ville være fanta-
stisk! Jeg vil dog ikke afvise at jeg ender i 
udlandet igen, men kun hvis det rigtige til-
bud kommer. 
Højdepunkt indtil nu?
Klubmæssigt må det være pokaltriumfen 
sidste år hvor vi slog et godt FCK-hold 2-1 i 
PARKEN i en fantastisk kulisse. 
Ellers er det EM-deltagelsen med U-21 
landsholdet i Portugal. Blev slået ud tidligt 
i turneringen, men det var en stor oplevel-
se.
Ambitioner?
Kortsigtet er det at vinde guld med OB. 
Mere langsigtet er det nok at prøve kræfter 
med udlandet igen. Tænker ikke på A-
landsholdet, men hvem vil ikke gerne re-
præsentere Danmark. For mig ville det i 
hvert fald være en drengedrøm som går i 
opfyldelse hvis det skulle lykkes en dag.

/CB Petersen

INTERVIEW MED JONAS TROEST

– EN ERFARING RIGERE

JONAS TROESTJONAS TROEST
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ERIK SØRENSEN

er Danmarks ældste landsholdsspiller i dag, 
93 år. Erik Sørensen(fotograferet i Gilleleje) 
fi k kun én landskamp mod Finland i 1939, 
Spillede 74 kampe på B.93s divisionshold og 
var med, da B.93 i 1939 vandt Danmarksme-
sterskabet.

VALBY IDRÆTSPARK
B.93 skal også i foråret afvikle sine hjem-
mekampe i 2.division i Valby. Der hersker 
stor usikkerhed omkring kommunens pro-
jekter i området, men det står klart, at der 
ikke bliver noget nyt stadion. Det vil sige at 
stadion bliver,hvor det ligger i dag. Der er 
håb om at der kan bygges en tribune på 
østsiden, eventuel bygget sammen med et 
nyt klubhus for FREM. Det har været tanken 
at der skulle bygges ”billige” boliger, hvor 
FREMs klubhus, nu ligger. En kunstgræs-
bane til FREM er foreløbig udskudt til 
2009.

I GAMLE DAGE
B.93s arkiv rummer en række gamle blade. 
I Idrætsbladet fra 11.november 1928 kan 
man læse: ”Naar B.93s Førstehold spiller på 
fremmede Baner Medtager Holdet altid en 
Kampbold med hjemmefra og nægter at 
spille med nogen anden Kugle. Det var saa-
ledes Tilfældet på HIKs Bane, hvor HIK selv 

om den var Arrangør af Kampen, kunne 
pakke den nye Kugle ind igen”.

KØBENHAVNS MANGLENDE 
FODBOLDBANER

KBU har i sit blad offentliggjort en statistik 
med overskriften: København mangler 
1042 baner (i forhold til Herning). I Køben-
havn er der 2.360 indbyggere pr. bane, 
mens man i Herning er 416 indbyggere om 
en bane. På Vestegnen(i Albertslund) er der 
587 indbyggere pr. fodboldbane.
Det faktiske antal fodboldbaner er 202 ba-
ner i Herning mod 216 i København. Hvis 
København skulle have lige så mange baner 
i forhold til indbyggere, som Herning, 
mangler der 1042.
Københavns nedslidte idrætsanlæg er i 
disse år ved at blomstre op. En lille halv mil-
liard er bevilget. Også B.93s klubhus nyder 
godt af dette beløb. Alle vinduer i klubhu-
set er ved at blive fornyet. Senest roste vo-
res fodboldformand på årsmødet fodbold-
banerne på vores anlæg, der i efteråret har 
været virkelige gode. Samarbejdet med  
kommunens repræsentant, Søren Nielsen, i 
Brugerrådet har været særdeles godt.

B.93S HJEMMESIDE
Under ledelse af Klaus B.Johansen og Inder 
Sapru har hjemmesiden haft jubilæum. 
Man nåede i sommer side 1000 efter 5 år. 
Hjemmesiden ”star-
tede” 4.juni 2003. 
Og hjemmesiden ro-
ses mere og mere,og 
er virkelig informati-
onscentrum i klub-
ben. Til lykke med 
det fl otte arbejde.

PATRICK MTILIGA
Patrick er blevet udtaget til landskamp-
debut mod Wales. Han spiller med succes 
for FC Breda i Holland efter en turbulent tid 
i Excelsior og Feyenoord, men regner med 

SMÅ-PLUK 

ERIK SØRENSENERIK SØRENSEN

KLAUS B. JOHANSENKLAUS B. JOHANSEN
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at vende hjem til Danmark til sommer, hvor 
han håber på et tilbud fra en superligaklub. 
Han var venstre wingback, da han i 1999 
forlod B.93. Her spillede han 13 kampe i Su-
perligaen for B.93 inden han kom til hol-
landsk fodbold. Patrick fi k landskampde-
but mod Wales 17.november.

RYPARKENS FODBOLDBANER
B.93 slap lykkeligt for den såkaldte Nord-
havnsvej, der skal forbinde Nordhavn med 
Helsingør-motorvejen. Det er tanken at 
den nye vej skal udmunde ved Lyngbyvej 
lige nord for Ryparkens S-togsstation. På 
det nylige årsmøde hørte vi en del om det 
store Nordhavnsprojekt, som vil være til 
stor gavn for B.93, når 40.000 skal bebo om-
rådet. Men en sådan vej kan ikke undgå at 
skabe store problemer for fodboldbanerne 
i området. Der er nu 15 KBU-klubber, der 
bruger Ryparken og tillige Fælledparken. 
Hertil kommer DAI-klubber og Firmaer. 
Som planerne foreligger nu, vil de 6 græs-
baner i anlægsperioden blive skåret ned til 
2, men reduceringen efter de 4 år, det for-
ventes at tage, at anlægge vejen, bliver fra 
6 til 4 baner. Det giver store problemer, 
men der kan være muligheder på kaserne-
området og det køretekniske anlæg. Det 
bliver spændende at følge udviklingen. I 
Ryparken skal den nye skøjtehal også opfø-
res. Som bekendt vil Flemming Østergaard 
nedrive den gamle skøjtehal og bygge 
håndboldarena. Dette projekt er dog fore-
løbig udskudt til 2010.

BRIAN JENSEN
Spillede ungdomsfodbold i B.93 og opnåe-
de 6 divisionskampe i 1.division i 1995 som 
målmand. Han er 33 år og har boet i Eng-
land de seneste 10 år. Han har fået tilnavnet 

„The Beast” (han er en meget stor mål-
mand). Han blev her i november hyldet af 
Burnley-manageren efter at han med 2 
straffesparksredninger mod Chelsea blev 
pokalhelt og bragte Burnley videre i poka-
len. Det er hans hensigt at vende tilbage til 
Danmark om et par år.

3 TIDLIGERE 93’ERE
PÅ ungdomslandsholdet, der tabte med 
1-0 til Serbien spillede 3 tidligere B.93’ere i 
midterforsvaret. Det var Mathias Zanka 
Jørgensen, nu FCK, Magnus Troest, nu Par-
ma og Michael Jakobsen, nu AaB.

93 I ÅRHUS
I JBUs serie 4 og serie 5 spiller en klub med 
navnet NB 93.

BSV – SAMARBEJDE
Søllerød-Vedbæk har underskrevet en af-
tale med FC Nordsjælland og bliver dermed 
klub nummer 48  i fodboldsamarbejdet 
Nordsjælland. Værløse – en anden 2.divisi-
onsklub- er også med i dette samarbejde. 
Samarbejdet foregår primært på talent-
plan. Søllerød/Vedbæk har tidligere haft et 
lignende samarbejde med FC København, 
men det afl øses nu af FCNordsjælland. 

2-0 FØRING
Tidligere landstræner Richard Møller 
Nielsen(EM i 1992) har lanceret hypotesen, 
at 2-0 er den farligste føring. Det er det psy-
kologiske, der sker, når modstanderne får 
reduceret til 2-1 og presser for udligning.
Realiteterne siger dog noget andet.Hvis et 
hold er kommet foran 2-0 er der over 89% 
chance for, at holdet kø-
rer sejren hjem. I det 
hele taget viser stati-
stikken, at jo mere be-
tydningsfuld kampen 
er, så er det holdet, der 
kommer foran, der vin-
der.

RICHARD RICHARD 
MØLLER  NIELSENMØLLER  NIELSEN
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Køb et Støttebevis og få et gavekort som har en højere værdi! 

STØTTEBEVIS / GAVEKORT

Navn på støttebevis – Blokbogstaver/stempel

Adresse

Post nr. By

Underskrift Dato

Kontakt telefonnummer for at faftale om afl evering af gavekort

Det er ideen at fi nansiere arrangementet 
med St. Croix samt andre ungdomsrejser 
ved at tegne sig for et støttebevis. 
Det sker ved at overføre et beløb til Danske 
Bank 0252 – 7768122350 (husk at skrive dit 
navn).
Samtidig får du et GAVEKORT på beløbet 
udstedt af DG DANMARK:
www.dgdanmark.dk

Støt B93´ St. Croix samarbejde og tag dit 
kørekort hos københavns køreskole
Fast pris kr. 8270,-; normalpris 9570,-; 
spar 1300,- på kørekortet hos Københavns 
bedste køreskole! 
Prisen er inkl.:
Ubegrænset deltagelse i teorikursus
Ubegrænset antal evaluerende teoriprø-
ver
Manøvrebaneleje
Leje af manøvrebane bil (4 lektioner)
Køreteknisk teorikursus
Leje af glatbane & bil (6 lektioner i alt)
16 kørelektioner på vej (26 i alt)
Direkte tavleundervisning 
Adgang til pc undervisningsprogram og bil-
ledprøver
Adgang til undervisning fl ere gange om 
ugen. Adgang til internet
Adgang til formiddags teoriundervisning 
kl. 10.00-13.00
Ingen tillæg for Turbo / Lynkursus.

Grundig info pr. email og SMS mellem kø-
reskolen og eleven 
Alt undervisning er med en kørelærer. 
Intet spild af DIN tid i undervisningen i 
hverken teori eller kørsel 
Kun kvalitets undervisning
Inkl. kontrolprøver med kørelærer 1 gang 
om ugen i 3 timer
Inkl. online kode adgang til repetition 
hjemme
1. administrationsgebyr
og et færdsels relateret førstehjælpskur-
sus
Se yderligere på vores www.kbhkoereskole.dk og 

www.foerstehjaelpsskolen.dk

Flere af B93´ medlemmer er allerede i gang med 

at tage kørekort hos Københavns Køreskole.

Send email og oplyse at du er fra B93: info@kbh-

koereskole.dk eller SMS dit navn og email til: 

27209099. Herefter tager køreskolen kontakt 

med dig indenfor 24 timer.

KØB ÅRETS JULEGAVER GENNEM B93
– og støt B93´ St. Croix samarbejde. Der er virkeligt penge at spare!

Kr. 150,- : Bytur for 2 personer på over 50 ud-
valgte diskoteker i Danmark, eller 2 biografbillet-
ter til Nordisk Film´ biografer over hele landet. 
Kr. 350,-: 5 x 1 times bowling i 30 udvalgte bow-
ling centre i Danmark 
Kr. 800,- : Et storbyophold for to personer bestå-
ende af to overnatninger i dobbeltværelse inkl. 
morgenmad på et af vores udvalgte hoteller i en-
ten Amsterdam, Barcelona, Dublin, London, Mi-
lano, Nice, Paris, 
Prag eller Rom.

Kr. 1200,- Her får du en uges ophold i en ferielej
lighed for op til 2. Lejlighederne er beliggende i 
Spanien og de spanske øer.

Spørgsmål om kampagnen kan rettes til, hvor 
også bestillingen sendes: Michel Zola, Lyngbyvej 
39, 2100 København Ø – tlf. 21690647 (aften) eller 
pr. mail: mzola@sport.dk.
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B93´ U17-PIGER

B93´ U17 Piger har i år vundet Københavns-
mesterskabet i Inde Fodbold og det var jo 
en perfekt optakt til sæsonen, men pigerne 
ville mere og de vandt i efteråret også Kø-
benhavnsmesterskabet på græs, efter en 
turnering som de strøg ubesejrede igen-
nem og så skulle man tro at de var mætte, 
men nej. De ville have mere Guld i skabet 
og det skulle være i Pokalturneringen for 
U17 Piger 2008 efter fi nalesejre i 2005 og 
2006 som U14 Piger. Specielt sejren i 2005 i 
Parken er der ingen af pigerne som har 
glemt!

Pokalturneringen blev indledt med en 
kamp mod vores evige rivaler fra BK Skjold, 
som var mægtigt opsatte på at opkomlin-
gene fra B93 skulle ned med nakken, men 
da kampen blev fl øjtet af, var det B93 som 
havde taget første skridt i Pokalen og sendt 
BK Skjold ud i mørket med et nederlag på 
3-1. 

Næste kamp skulle på papiret være over-
kommelig, nemlig mod KFUM, som spillede 
rækken under os, men de ville det anderle-
des og før vi havde rystet benene færdigt, 
var de foran med et par mål! Noget af et 
chok for B93´ piger, som troede, at de skul-
le bade sig igennem denne kamp, men da 
chokbølgerne havde lagt sig, begyndte 
B93´ piger at spille sjov, underholdende og 
effektiv fodbold og langsomt åd vi os ind 
på KFUM, som da dommeren fl øjtede af, 
måtte se sig besejret med 5-3.
Kvartfi nalen var på papiret et spændende 
opgør, da det var mod AB70 som havde spil-

let sig i Elite Øst på bekostning af netop 
B93. Kampen blev dog aldrig rigtigt spæn-
dende, da B93´ piger, når de blev presset, 
bare satte fodbolden et gear op og øde-
lagde derigennem AB70´ drømme om at slå 
B93. B93 trak sig sejrrigt ud af en kamp, 
hvor der blev vist en masse spændende de-
taljer og smukke fi nter. Kampen blev vun-
det 3-1.
Efter sommerferien skulle vi så møde top-
holdet fra Elite Øst, nemlig FC Damsø. Et 
hold som vi lige havde tabt til i turneringen, 
men gennem de 6 Pokalfi naler vi har været 
i, har vi vundet de fi naler, hvor vi har mødt 
Damsø før fi nalen og tabt de fi naler, hvor 
vi først har mødt dem i den sidste kamp. 
Noget som gav mig en tro på at ”det gør vi 
bare igen”. Mange kaldte mig en lallende 
jubeloriginal, men min tro på pigerne var 
stærk og der skulle da heller ikke gå mere 
end 12 minutter, før vi havde sendt chok-
bølger gennem Damsø og resten af fod-
bold Danmark og var foran 2-0! Kampen 
endte 3-1 og endnu en gang måtte Damsø 
erkende, at de ikke kan slå B93, hvis de ikke 
møder dem i fi nalen.
Før kampen havde Jesper, overfor Damsø´ 
forældre, erklæret, at ”det er Damsø vejr 
og at det ville betyde sejr til B93”! En udta-
lelse som han fi k så meget ret i!

 – Københavnsmestre i Inde Fodbold, 
udendørs og vinder af KBU´ Pokalturne-
ring; alt sammen indenfor et år! Noget af 
en bedrift, som bliver svær at leve op til!

(Fortsættes)
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Finalen vil jeg ikke selv skrive om, men lade 
KBU´ referat tale for sig selv:

TÆT KAMP I POKALFINALEN FOR U17 
PIGER  
Det var B 93 der løb med pokalen, men det 
var Rødovre der kom bedst fra start. I de 

første 10 til 15 min. var det Rødovre der 
havde bolden mest og havde overtaget på 
midtbanen, men også dem der kom til de 
fl este afslutninger. I det 18 min. havde Rød-
ovre et skud på undersiden af overlægge-
ren, uden dog at gå i mål. Men minuttet 
efter gik det galt i den anden ende, da Chri-
stense Skousen bragte B 93 foran 1-0.
 
I 2. halvleg har B 93 overtaget og er mest 
dominerende i det meste af halvlegen, 
uden dog at komme til de helt store chan-
cer. Det var en noget nervøst spillet kamp, 
med rigtig mange boldtab fra begge hold.
 
KBUs ”Fighterpokal” gik til B 93’s Julie Bre-
um Nielsen. En lille klog spiller, som hele 
tiden placerer sig rigtigt mellem bold og 
eget mål, og derved forhindrer modstan-
deren i at afslutte. 
Julie er utrolig fl ittig og havde mange gode 
bolderobringer undervejs, og hun skiller 
sig fornuftigt af med bolden.  

JULIE BREUM NIELSENJULIE BREUM NIELSEN

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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FISK - VILDT - FJERKRÆ
Haraldsgade 106

V. Lyngbyvej

TLF. 39200623

KØBENHAVNSSERIEN

Da oprykningen til Danmarksserien i foråret 
glippede betød det, at holdet i efteråret 
skulle spille i en af 3 puljer med et indle-
dende gruppespil. 
Holdet var i pulje med følgende
Dragør, AB70, HB, Østerbro IF med føl-
gende resultater:
Dragør 3-1 (ude)  og  4-1 (hjemme)
HB 1-1 (ude)  og  3-5 (hjemme) 
AB70 2-2 (ude) og  7-1 (hjemme)
ØIF 2-1 (ude og  5-1 (hjemme)

Dette betød en 1. plads efter 8 kampe (5-2-
1) og 27-13 og 17 points foran HB med 14 
points.
Begge hold kvalifi cerede sig til Køben-
havnsserien i foråret 2009 og skulle senere 
på efteråret deltage i en mesterskabspulje 
med nr. 1 og 2 fra de andre 2 puljer. HB blev 
Københavnsmestre med fl ere tidligere 
B.93’ere på holdet, idet B.93 kun vandt over 
Skovshoved ude med 4-3.

ØVRIGE SENIORAFDELING

Slutstillinger for 2008-sæsonen
Hold Placering Kampe Point
Serie 2 1 22 51
Serie 3 4 22 7
Serie 3 9 22 23
Serie 3 7 20 19
Serie 6 6 16 24 

Efter sidste års 2 nedrykninger, blev sæ-
sonen i år en større opmuntring, idet det 
lykkedes 3. senior allerede inden de 2 sidste 
kampen at sikre sig oprykningen til serie 1 
med en fl ot 1. plads. Det meget lovende 
hold at ydet en overbevisende præstation 
sæsonen  igennem. Holdet har bestået af 
en rigtig god blanding af unge talentfulde 
spillere med rødder i klubbens egen ung-
domsafdeling samt rutinerede kræfter, der 
har været solide støtter i klubben gennem 
fl ere år, tilsat et fantastisk godt kammer-
atskab. Fodboldbladet ønsker 3. senior 
samt holdets træner Karsten Rasmussen og 
hans assistent Stefan Due Jensen et stort 
tillykke med oprykningen. Det bliver inter-
essant at følge holdet i næste sæson.

Finn Ludo Jensen

SENIORAFDELINGEN

Bornholm
Københavnsserien hvor B.93s 2.senior 
deltager, vil i den kommende forårstur-
nering have deltagelse af hele 2 hold fra 
Bornholm. KBU og BBU har som bekendt 
et samarbejde herom. Nexø har sikret 
sin forbliven i Københavnsserien, og det 
nye hold bliver Rønne f.B.

KBU struktur for seriehold.
KBU har besluttet turneringsstrukturen 
fra efteråret 2009. Det betyder at alle 
førsteholdsrækker spiller helårsturne-
ring – efterår/forår. Det gælder KS, Serie 
1,2,3,4 og 5.
Alle sekundarækker fra serie 1 til serie 6 
spiller derimod halvårsturnering med 
op og nedrykninger både forår og ef-
terår. For alle andre kategorier sker der 
ingen ændringer.  

NOTE

John Møller Petersen er interesseret i at 
købe den  specielle pokalplatte fra 1982 
fra pokaltriumfen. John kan kontaktes 
på tlf. 39161893.
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I sidste nummer bragte vi midtvejsstillin-
gerne for klubbens seks hold i KBU-rækker-
ne, hvor de 55 kampe havde givet 22 sejre, 
11 uafgjorte og 22 nederlag. Nu kan vi så 
gøre årsstatus, og resultatet siger 104-44-
19-41 og 209-200 (151 point), altså et beske-
dent overskud både i sejre og målscoren. 
Og vi minder lige om, at B93 er den eneste 
klub, der er repræsenteret i A-rækken i alle 
seks aldersgrupper - fra oldboys til grand 
old masters - hvis der var nogle der skulle 
have glemt det.

Oldboys (33 år), blev nr. 6 med 20 kampe/24 
point. En turnering hvor KB vandt knebent 
foran AB 70. I DBU’s pokalturnering vandt 
B93 de første tre kampe, men måtte lade 
livet til KB (1-3) i 1/16-delsinalen. Det me-
nes, at Thomas Rasmussen scorede et for-
rygende mål hos Benny Gall, men det var 
altså ikke nok. Spillende direktør er Mads 
Kusk. Pokalturneringen afsluttes først 13 
måneder efter den startede i april d.å. 
(pga. turneringsomlægningerne til efterår/
forår). 
Veteran (40 år), blev nr. 6 med 22 kampe/28 
point. Fodboldbladets opfordring om hol-
det skulle se, at komme væk fra nedryk-
ningsstregen blev taget alvorlig, og holdet 
havde et fi nt efterår. Holdet vandt kampe 
med et enkelt mål og fi k nogle solide ne-
derlag, hvilket målscoren på 32-48 også 

vidner om. Chef for holdet er Peter Lys-
dahl.
Superveteraner (45 år), blev nr. 3 med 18 
kampe/33 point og det var ganske fl ot, bl.a. 
slog man KB med 4-1, der derved fi k sit ene-
ste nederlag. I sidste runde spillede holdet 
2-2 mod B1903, hvilket betød, at vore sam-
arbejdspartnere fra Lyngbyvej missede 1. 
pladsen til KB. KBU mener ikke, at Hans 
Drachmann blev topscorer i rækken. Ikke 
spillende holdleder er Johnny Horn. 
Masters (50 år), blev nr. 2 med 18 kampe/38 
point og en fl ot målscorer på 43-28. Vinder 
blev Brønshøj med 42 point, som B93 tabte 
til i foråret (2-4) og vandt over i efteråret 
(3-1). B93 spillede 2 x 0-0 mod Husum, og de 
mistede fi re point savnede man, da der 
skulle gøres status. Men en fl ot sølvmedalje 
til Ole Petersen og hans drenge. Et offen-
sivt hold med Frank Rasmussen, Jens Kol-
ding og Norsker (ikke Jørgen).
Supermasters (55 år), blev nr. 5 med 16 
kampe/19 point. Supermasters stiller med 
to forskellige hold - et med Jens Kolding (6 
sejre) og et uden. Spillende holdleder er 
Jørgen ”Ost” Jensen. Hvis man er i tvivl om 
hvem der bestemmer på holdet, så gå over 
og hør næste gang de spiller. Kan blive 
stærke i 2009 med nyoprykket Ole Petersen 
sammen med Find Juhl og Jens Kolding. 
Jens scorede 11 mål i vinterturneringens 
sejr på 16-1 over Fr.holm.
Grand old masters (60 år), blev nr. 6 med 10 
kampe/9 point. Kombineret hold B93/

GAMMELMANDSRÆKKERNE

BENNY GALLBENNY GALL

JØRGEN „OST” JENSENJØRGEN „OST” JENSEN
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Hellerupvej 39 • Hellerup
39 62 13 60

Mandag
Hakkebøf med spejlæg

95 kr.

Tirsdag
Stegt fl æsk med persillesovs

95 kr.

Onsdag
Kalve wienerschnitzel

Stegte kartofl er, ærter, sky-/pap. sovs

125 kr.

Torsdag
Mørbrad med skovsvampesauce

110 kr.

Fredag 2 retter

Rejecocktail
Fredagsbøf med garniture

Pandekager m/is
175 kr.

Lørdag 2 retter

Rejecocktail
Oksesteg M/Tyttebær

Pandekager m/is
165 kr.

Søndag 3 retter

Flæskesteg/eller dessert
2 retter 138 kr. • 3 retter165 kr.

w w w . c a f e e s t h e r . d k

Når du handler
–kig efter vore

annoncører

B1903. En umiddelbart pæn placering, hvis 
man ikke tager højde for antallet af hold. 
Holdlederne Gert Jensen (B1903) og Kaj 
Boll (B93) er dog optimister før den nye sæ-
son, hvor Axel Bech (og måske Bent Ander-
sen) forventes at tilføre angrebet noget 
dynamik. Den normale (?) fl uefanger for-
ventes også at være klar igen. KB vandt 
rækken med 10 kampe og 30 point. Det skal 
bemærkes, at advokaten (Torben Henrik-
sen) scorede hattrick i sidste kamp og, at 
Erling Bøje scorede i samtlige de to kampe 
han var med i.
Og så slutter vi af med en solstrålehistorie, 
idet Super grand old (65 år), som spiller 
7-mands, vandt den rene efterårsturnering 
med 8 kampe og 16 point. Det kombinere-
de hold B93/B1903 spillede i nogle af kam-
pene en form for champagnefodbold. Top-
scorer blev ex-skilæreren Flemming 
”Tådreng” foran Per Jürgensen (Mygger). 
Som nævnt spilles der 7-mands (2 x 30 min.), 
og man skal være fyldt 65 år (to på disp. på 
63 år). Kampene spilles på hverdage om for-
middagen, og ofte er der fælles spisning 
efter kampen. Spillende holdledere Gert 
Jensen og Kaj Boll.
Alle de nævnte syv 
hold er tilmeldt Vin-
terturneringen, og 
B93 er den eneste 
klub der er repræ-
senteret i alle de syv 
rækker – og det er 
rigtig fl ot. Turnerin-
gen starter i novem-
ber måned og afsluttet i april 2009. 

/palle banks jørgensen

KAJ BOLL.KAJ BOLL.

JENS KOLDINGJENS KOLDING
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• Brudebuketter • Bårebuketter • Dekorationer Østerbrogade 62 Tlf. 3538 2390

Frisk frugt og specialiteter
Rosenvængets Allé 4
Tlf. 3538 3061

Åben mandag-fredag kl. 8-20
Lørdag kl. 8-17
Søndag kl. 10-17
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B.93 er tilmeldt KBUs Futsalturnering 
2008/2009 for både herrer og damer. Futsal 
har det seneste år erstattet indefodbold.

Der spilles i KBU i 3 rækker for herrer og 2 
rækker for kvinder. Herrernes rækker er en 
Mesterrække, og 1.og 2.række. Kvinderne 
har også en Mesterrække og 1.række.Hos 
herrrerne kan der deltage op til 10 hold i 
hver række, mens kvinderne har 6 hold. 
Vinderne af de respektive Mesterrrækker 
kvalifi cerer sig til DBUs Danmarks-mester-
skaber.

Der kan være 12 spillere 
på et hold, dog kun 5 
spillere på banen ad 
gangen. Der spilles i 2 
halvlege af 20 minutter. 
Ligesom i håndbold spil-
les der med 1 minuts ti-
me-out i hver halvleg.
I B.93 skal interesserede 
henvende sig til Mads 
Kusk (se på side 47 om-
kring kontaktmulighed). Kusk er bestyrel-
sens holdleder for Futsal.

B.93 STREET SOCCER

Med en „nye” bane foran klubhuset er 
der gang i dette spil. Medlem af fod-
boldbestyrelsen, Majken Gilmartin er 
som nævnt i sidste blad meget aktiv som 
arrangør af Eurowomans store gadefod-
boldstævne for kvinder i København.

B.93 FUTSAL

MADS KUSKMADS KUSK

FODBOLDAFDELINGEN, FUTSALFODBOLDAFDELINGEN, FUTSAL

Du kan regne
med os som
medspiller

Kallermann Revision A/S
( Peer O. Appel )

Stationspladsen 3
3000 Helsingør
Tlf.: 4921 8700

E-mail: pa@aa-revisor.dk
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UNDERDIREKTØR PETER MOE RASMUSSEN FRA TUBORGFONDETUNDERDIREKTØR PETER MOE RASMUSSEN FRA TUBORGFONDET
OVERRÆKKER CHECK PÅ 15.000 KR TIL PALLE BANKSOVERRÆKKER CHECK PÅ 15.000 KR TIL PALLE BANKS

TRAVLT EFTERÅR I
KULTURUDVALGET

(Fortsættes)

KLUBLOKALET

Som de fl este forhåbentligt har bemærket, 
så har lokalet mellem hall’en og restaura-
tionen, forandret sig radikalt. I samarbejde 
med restauratørparret, Ole og Lisa Klein, 
har Kulturudvalget dekoreret væggene 
med forskellige billeder, så det nu oser af 
B93. 

På den lange væg er der store fotostater af 
tre af klubbens profi ler, nemlig fodbold-
spillerne Michael Rohde og Jens Kolding 
samt tennisspilleren Morten Christensen. 
På vinduessiden er der forskellige actionbil-
leder, hvor man bl.a. kan fornemme den 
fortættede spænding i oprykningskampen 
i 1958 i Næstved. 

For enden af lokalet står de to nyerhver-

vede pokalskabe, som er sponsoreret af 
TUBORGFONDET (se billedet), som vi er me-
get taknemmelige for. I skabet er nogle af 
klubbens DM-pokaler. Desværre blev en del 
af vore mesterskabspokaler, stjålet ved ind-
brud på det tidligere anlæg, tror det var i 
1990. 

Tanken med Klublokalet er, at det altid skal 
være åbent. Klubben har besluttet, at man 
kan trække kaffe i maskinen – uden bereg-
ning - i en forsøgsperiode. Derudover kan 
man købe slik i den anden maskine. 

Det er tanken, at Kulturudvalget også skal 
sætte sit aftryk i selve restaurationen. Fore-
løbig har vi varmet op med, at hænge bil-
ledet op med vimplen fra Barcelona, som 
blev overrakt til Anthon Olsen, da B93 var 
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 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

på en stor spanienstur jul/nytår ved årsskif-
tet 1921/22. Hvis du undrer dig over, at der 
står 1., 4., 6. january, er forklaringen den, 
at B93 spillede tre kampe de pågældende 
datoer mod Barcelona (2-1, 1-4 og 2-0 - og 
vandt altså to af kampene). 
I gangen ind mod restaurationen kan du se 
nogle stemningsbilleder fra klubbens 100 
års jubilæum. Ja, det var i 1993. Alle bille-
derne er nummeret og tekstet.
Hvis du har nogle ideer så kom med dem. 
Risikoen er selvfølgelig, at du så bliver med-
lem af Kulturudvalget.

/palle banks jørgensen

Kulturudvalget består i dag af Palle 
Banks Jørgensen og Kaj Boll Christen-
sen. Finn Ludo Jensen og Freddie Birtø 
har orlov fra udvalget

I KLUBLOKALET: FOTOSTATER AF JENS KOLDING, MICHAEL ROHDE OG MORTEN CHRISTENSENI KLUBLOKALET: FOTOSTATER AF JENS KOLDING, MICHAEL ROHDE OG MORTEN CHRISTENSEN

FÅ B.93-BLADET DIREKTE IND AD 
BREVSPRÆKKEN 
PÅ UDGIVELSESDAGEN.

I lighed med tidligere år håber vi at så 
mange som muligt ønsker fodboldbla-
det tilsendt. I 2009 vil det stadig koste 
kr.100 (kaldet Hunderordningen), som 
lige dækker porto og ”kontorhold”. Be-
løbet kan indbetales på konto i Danske 
Bank 0252-3001359703 (husk angivelse 
af navn). Man kan også vælge at sende 
en hund til Palle Banks Jørgensen, Åkan-
dehaven 166, 2765 Smørum. Vi takker 
de, der har overfrankeret indbetalin-
gen.
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Formanden for B.93 Banko er Michael Pe-
tersen og kassereren er Leon Nehm. Der 
ydes –sammen med andre frivillige –en 
kæmpestor indsats hver lørdag hele året 
rundt. Det foregår i de gode lokaler i Stry-
nøgade 7 (tæt på Østerbrogade). 

Bankoafdelingen har været i stand til at yde 
en betydelig støtte til ungdomsholdene i 
B.93, der er blevet forsynet med spilletøj og 
og bolde igennem de år, bankospillet har 
eksisteret i Strynøgade. 
Der er selvfølgelig en dejlig stemning, når 
Bankospillet starter kl.12.30. Mød op, hvis 
du er til Bankospil, gerne med venner og 
familie. Bankospillene i B.93 har et godt ry, 
ikke mindst takket være de mange fi ne 
præmier.

Nye frivillige, der er parat til at yde hjælp 
ved Bankospillene og dermed støtte B.93s 
ungdomsafdeling, kan henvende sig til for-
manden på Bankomichael@msn.com.

En meddelelse om, at KB nu i 2.division er-
stattes af FCK II kunne skabe håb om en 
ændring af superligaklubbernes deltagelse 
i 2.division, så der skabes en reserveholds-
turnering, som en række superligaklubber 
har ønsket. Håbet er som bekendt lysegrønt 
og det står klart i foråret, når DBUs repræ-
sentantskabsmøde har været afholdt.

Her skal det også vise sig, om superliga-
klubberne vil åbne for en udvidelse til 14-16 
hold, som jo har været ønsket lige fra lands-
træneren til en række af nederste superliga-
klubber. Men Flemming Østergaard, Per Bjer-
regaard  og FCMs Jens Ørgaard har senest 
ønsket en særstatus omkring TV-pengene, 
som nu er på 90,5 %. Disse folk ønsker fl ere 
og fl ere penge fra det samlede fodboldbud-
get. 

Som meddelt i sidste blad er Niels Chr. 
Holmstrøm nu ansat i Divisionsforeningen , 
og KBs formand har vist ikke ønske om en 
mere solidarisk pengefordeling, så det er 
svært at se muligheden for en udvidelse af 
superligaen, men spændende bliver det på 
DBUs repræsentantskabsmøde.

fb   

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

BANKOSPILLET 
– ØKONOMISK VIGTIG STØTTE

TURNERINGSSTRUKTUR
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SALGSAFDELINGEN

Jacquelline Johansen
Sponsorchef
Tlf.: 2890 9000
b93event@gmail.com

Jørgen Bundgaard
Salgskonsulent
Tlf.: 2043 1891

Susanne Gross
Salgskoordinator
Tlf.: 4038 6004
b93salg@gmail.com

TUR TIL FIRENZE
Salgsafdelingen har i april måned arrangeret en dejlig rejse 
til den skønne italienske by Firenze. Der er ophold på det 
4-stjernede hotel Diplomat Florence i hjertet af byen og tæt 
på Firenzes seværdigheder.
Fra København fl yves lørdag morgen og der er hjemkomst 
mandag aften.
Den sportslige oplevelse er topbraget mellem Fiorentina og 
Roma. Efter kampen er der arrangeret samvær med Per 
Krøldrup, der vil fortælle lidt om forskellene på at spille for 
B.93 og så for Fiorentina.

PER KRØLDRUPPER KRØLDRUP

VENNEMINDEVEJ 74 • 2100 KØBENHAVN Ø
TELEFON 39 29 55 12 • TELEFAX 39 27 20 11
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„TEXAS“
Efter længere tids svigtende helbred døde 
Texas kort tid før, han ville være blevet 77 
år. Han var født 21. september 1931, og hed 
ifølge præsten i Vangede Kirke åbenbart 
Villy (Hinnerup Nielsen). I sine velmagtsda-
ge var Texas en person alle kendte i B93, og 
det var ikke pga. hans sportslige præstatio-
ner. Han havde spillet lidt fodbold og en del 
cricket. Han var også sporadisk holdleder. 

Texas kunne fortælle historier, og de blev 
ikke dårligere med tiden. Når oldboys havde 
OB-visit, var det obligatorisk, at Texas rejste 
sig og fortalte – og genfortalte - vittigheder 
fra hovedstaden. Sammen med Dingle og Ta-
rok var Texas førende indenfor underhold-
ningen i klubben. Nu er de væk alle tre - 
trist. 

Texas var i mange år tjener. Især huskes 
hans tid fra en af byens ældste beværtningen 
„Husmands Vinstue” i den indre by, som først 
var berømt for, at der ikke måtte komme da-
mer og senere, da fruentimmere blev tilladt, 
berømt for Simon Spies’ test af sine bolleda-
mer. På sine ældre dage blev Texas grebet af 
golfspillet, og hvem havde troet det. Man havde 

svært ved at for-
stille Texas gå en 
runde med en-
kefru Snob fra 
Holte, og for-
tælle hende 
nogle af sine 
ikke helt stue-
rene vittighe-
der.

Som person 
var Texas det 
man kan be-
tegne som „en 
hyggelig fætter”, som altid var i godt humør. 
Han interesserede sig mest for klubbens ung-
domshold, og var med til stævner i provinsen. 
I AGF kendte alle Texas. Og så var Texas for 
øvrigt en praktisk mand, så hans fjernsyn stod 
på højkant. Når han så TV lå han nemlig altid 
på sofaen – og det er ikke en historie.

Til trods for han ikke havde nogen familie, 
var det alligevel tankevækkende, at der kun 
var mødt ni personer op til Texas’ sidste histo-
rie. 

/palle banks jørgensen

KLUBHUSET RENOVERES MED NYE VINDUERKLUBHUSET RENOVERES MED NYE VINDUER

MINDEORD

„TEXAS“„TEXAS“
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MINDEORD

LEIF MILWERTZ

I marts måned var Leif med til at lave B93-
tillægget til Østerbro Avis, i april måned 
blev han 69 år og alt gik tilsyneladende fi nt. 
Siden gik det hurtigt ned ad bakke, så slemt 
at Leif kom på plejehjem i Skovlunde. Her 
besøgte undertegnede ham med den nye 
93-bog, som han skulle have været en del 
af, onsdag den 15. oktober. Jeg kommer 
snart over i klubben sagde Leif da jeg gik. 
Om natten døde han. Afskedsbemærknin-
gen var typisk for Leif, han har altid været 
en fi ghter – på og udenfor banen.

Leif, eller Mille som han blev kaldt, har altid 
kun spillet i B93, hvor han startede som 16-
årig. Han var ikke verdens største talent, men 
han fi ghtede altid for sagen. Toppede på 4. 
holdet, hvor han var en slidstærk højre half. 
Han gik til makronerne, der blev tacklet igen-
nem. I en kamp ude på Rødovre, det er man-
ge år siden, kom et træ tæt på sidelinien i ve-
jen for en af hans tacklinger. Træet blev 
fældet dagen efter – det siger historien selv. 
Leif kunne kendes på lang afstand; knæbind, 
glidende tacklinger og vedvarende proble-
mer med at holde styr på håret og bolden.  

Leif var selvstændig indenfor den grafi ske 
branche. Han havde altid travlt, for han sagde 
aldrig nej til nogen. Da han afhændede virk-
somheden for nogle år siden, fortsatte han 
med at have travlt, for der var stadig mange 
der søgte grafi sk hjælp, og Leif sagde stadig 
ikke nej. Han var vennernes ven. Mille var 
også involveret i en masse andre gøremål, 
brancheforening, selskabelige foreninger, 
jazzklub og meget mere. Og når ”de gamle” 
spillede fodbold i Idrætshuset i vinterhalv-
året, var det Leif der stod for indsamling til 
festkassen. Der er ikke holdt nogen afslut-
ningsfest i B93, uden Leif har bidraget med 
indbydelser, lotteri og sange ad libitum.   

Tilbage til 1971/73 var Mille redaktør af 

Medlemsbladet. I 2007 indtrådte han i Muse-
umsudvalget i B93. Inden han åbnede map-
pen med forskellige ideer, sagde han, at vi 
skulle skifte navn til Kulturudvalget – og så-
dan blev det. Blandt ideerne var, at vi skulle 
lave et B93-tillæg til lokalavisen – og sådan 
blev det. Desværre blev det jo kun kort tid, vi 
fi k glæde af ham i Kulturudvalget. 

Leif blev bisat fra Skovvejskirken i Ballerup, 
hvor fl ere hundrede (godt en snes fra B93) 
deltog. Her kom det frem, at Leif havde to 
valgsprog. ”Det er lige henne om hjørnet” og 
”Det er den bedste mad jeg har fået i dag”.

Sønnen Kim Milwertz har også viet en del 
af sit liv til B93. Kim er medlem af fodboldbe-
styrelsen. 

/palle banks jørgensen

LEIF MILWERTZLEIF MILWERTZ

DELTAGERE FRA B.93 VED BISÆTTELSENDELTAGERE FRA B.93 VED BISÆTTELSEN
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Dennis Bo Nielsen Tlf. 45 83 82 50
Virumvej 28 Fax. 45 83 82 51
2830 Virum Mobil 40 74 82 50
 E-mail dbnmalerfirma@ofir.dk 

Dit uddannelsessted er 
Københavns 

Tekniske Skole

Med uddannelser der involverer
grundforløb til videregående 

uddannelser
guldsmede til serviceassistenter

tømrer til multimediedesigner
grafi  ker til værktøjsmager

snedker til HTX
AMU-kurser til
virksomhedstilpasset efteruddannelse

Uddannelser der spænder vidt
Med en erhvervs-, en kortere videregående-,
eller en HTX-uddannelse, er du godt rustet til
fremtiden.
Du får et godt grundlag, som du kan bygge
videre på, eller du kan gå direkte i arbejde
efter endt uddannelse.
De faglige uddannelser vi har i Danmark
er unikke.

De fi ndes ikke andre steder i verden.

Få mere viden på www.kts.dk

ET MEDLEMSKORT TIL B.93 FANKLUB 
(SE SIDE 22) GIVER RABAT I DISSE 
BUTIKKER: Deres, Østerbrogade 88 (10%)

G-men, Østerbrogade 109 (10%)
Fuursted, Ndr.Frihavnsgade 25 (10%)
Casino og Kiosk, Østerbrogade 224 (10% 
på slik og øl)
Øbro Træ, Randersgade 23 (10% ved køb 
over 300 kr)
Abadeh Tæpper, Strandvejen 201 (10%)
Gourmet Catering, Vanløse (10% ved 25 
couverter)
Glarmester F.Linck, Vennemindevej 74 
(10%)
Pif Paf Puf, Ndr.Frihavnsgade 23 (5%)
Tømrer og Snedker Amitzbøll, Gentofte 
(5%)
Hair Studio, Ndr.Frihavnsgade 65 (15% på 
arb.,10% på produkter)

Oliver, Østerbrogade 84 C (10%)
Foto 1 time, Ndr.Frihavnsgade 2 (25%)
Jettou, Ndr.Frihavnsgade 13 (10%)
Blow Kids, Østerbrogade49 A (10%)
Unik Optik, Østerbrogade 27 (10%)
Tailer cykler, Østerbrogade 128 (Diverse ra-
batter)

FREDDY NEHM (FORMAND)FREDDY NEHM (FORMAND)
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INTERVIEW MED MIKKEL LONDON 

– B.93 ER MIN „GAMLE DAME”
Hvordan havnede du i klubben?
Da jeg spillede i Søllerød som dreng blev jeg 
ringet op af Johan Lange, som gerne så jeg 
skiftede til B.93. Han var ved at bygge et 
godt hold op, så at han havde bemærket 
mig gjorde mig glad. Jeg tøvede ikke med 
at skifte, og har ikke fortrudt det på noget 
tidspunkt. Selvom de fl este på holdet var 
nye endte vi med at vinde alt inden for 
KBU-regi. En af hemmelighederne bag suc-
cessen var det fantastiske sammenhold som 
virkelig var kendetegnede for holdet. Hol-
det var også meget talentfuldt, bl.a. spil-
lede jeg sammen med Sebastian Klausen 
(Esbjerg), Zanka (FCK), Emil Farver og Mads 
Heisterberg.
Største oplevelser med B.93
Som ungdomsspiller er det uden tvivl de 
mange fede udenlandsture hvor vi har spil-
let med bl.a. Dortmund, Tottenham, Chie-
vo, Anderlecht og min yndlingsklub Juven-
tus. Jeg har altid fulgt Juventus og 
særdeleshed  ”Den gamle Dames” kavaler 
Del Piero, som for mig altid har været fan-
tastisk. Både på og udenfor banen har han 
altid været en gentleman, og hans loyalitet 
overfor Juve er beundrigsværdigt. Egen-
skaber som jeg håber at kunne tillægge 
mig, og blive husket for i B.93.
Som senior var det stort at komme i trup-
pen. At få debut mod Glostrup sidste år var 
større, men at score forleden mod KB var 
fantastisk. En af grundene til det er at må-
let var i godt sammenspil med min bedste 
kammerat Mads Heisterberg, og at score et 
vigtigt mål mod rivalerne fra KB gjorde det 
endnu bedre.  Desuden er det en kulmina-
tion af lang tids hårdt arbejde, så det mål 
betyder meget for mig.
Mikkel London p.t.
Er lige blevet færdig med gymnasiet. Træ-
ner med Bjørn om morgenen ude i klubben. 
Arbejder som pædagogmedhjælper på et 
fritidshjem i Virum – tæt på hvor jeg bor. 

Min arbejdsdag er tilrettelagt efter fod-
bold. Dvs. møder lidt senere efter morgen-
træning, og går tidligere for at træne med 
førsteholdet.
Hvad er dine fremtidsplaner?
Uden for banen vil jeg læse noget sam-
fundsfagligt på RUC. Planen er at jeg star-
ter efter sommerferien eller til næste som-
mer. Inden længe fl ytter jeg hjemmefra. 
Leder i øjeblikket efter en lejlighed sam-
men med Mads Heisterberg. 
På banen er det at fastholde min position 
på holdet som en god reserve, og med ti-
den udvikle mig til stamspiller. Meget ger-
ne med Mads ved siden af mig på midten. 
Det er også en af grundene til at jeg træner 
med Bjørn om morgenen. Derudover ville 
det fedt at være med til at spille klubben 
tilbage til 1. Division hvor jeg mener vi hø-
rer hjemme.  

CB Petersen

MIKKEL LONDON 

B.93 PÅ FACEBOOK

„Boldklubben af 1893” 
eller „B.93 Fans”
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Det er nu mere end 20 år siden, at oven-
nævnte forening blev etableret i B.93-regi. 
Foreningen kan som nævnt optage 100 
medlemmer, og der arbejdes stadig ihær-
digt på at nå dette mål. Ideen er, gennem 
det årlige kontingent  på en tusindlap, at 
yde økonomisk hjælp til rejser med mere 
for klubbens ungdomshold. Foreningen 
har gennem årene kunnet yde store tilskud. 
Sidste år eksempelvis til 7 ungdomshold til 
et halvt hundrede tusind kr.
For det enkelte medlem er ideen at være 

med til at støtte ungdomsarbejdet i B.93 og 
man får desuden gratis adgang til Divisions-
holdets hjemmekampe(i Valby Idrætspark i 
foråret) samt til deltagelse i foreningens 
generalforsamling, der er lidt mere festlig 
end normalt.
Der er mange ældre medlemmer med i for-
eningen, men også en målgruppe som for-
ældre med børn i klubben vil være særdeles 
velkomne.
Medlemskab tegnes ved på reg.4001, konto 
4001 27 36 71 at indbetale kontingentet på 
1.000 kr eller ringe til kassereren: Henrik 
Lindholm tlf.: 39629365.

Ungdomsfonden blev stiftet i forbindelse 
med 100 års jubilæet i 1993 og har siden 
støttet ungdomsarbejdet i B.93 med store 
midler, bl.a. gennem det store Erhvervs-Fi-
ve-a-side stævne. Fonden har i godt 15 år 
været ledet af klubbens mangeårige for-
mand Jørgen Norsker, som nu har fået gen-
nemført et generationsskifte og overdra-
get formandspladsen i Ungdomsfonden til 
Flemming Johansen. Der er tillige kommet 
nye bestyrelsesmedlemmer med: Mark 
Mladenovic(75 Divisionskampe i 90’erne) 
samt Jens Ritnagel. De suppleres  af de gar-
vede bestyrelsesmedlemmer: Palle Banks, 
Finn Ludo, Ritter, Thomas Rasmussen og 
Jørgen Norsker
Ungdomsfonden er godkendt af skatte-
myndighederne, hvilket betyder at bidrag 
til Fonden er fradragsberettiget for den en-
kelte yder. Kun gaver over 500 kr. kan fra-
trækkes, og der er et maksimumsbeløb på 
13.600 kr.
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ARCACHON
B.93 havde i september/oktober et gam-
melmandshold (gennemsnit 58 år) på be-
søg i Arcachon i Frankrig. Der har tidligere 
været rejse hertil, og igen arrangeret af 
Ivar Roitmann. Turen foregik med fl y til PA-
RIS – i øvrigt sammen med det danske kon-
gepar, og senere videre med tog.

Der foreligger en meget udførlig rejsebe-
skrivelse fra familien Mygger. Der var man-
ge store turistmæssige oplevelser i forbin-
delse med rejsen, eksempelvis et vinbesøg 
i St.Emilion i „futtog”.Men de to kampe 
mod Arcachon var selvfølgelig vigtige.

Fra første kamp lyder det: „Arcachon havde 
samlet et hold drenge (gennemsnitsalder 
max.38 år), men de blev banket sønder og 
sammen af de veloplagte drenge fra B.93” 
med klubbens rekordholder Ole Petersen 

(409 kampe på Divisionsholdet) i spidsen. 
B.93 vandt 2-1. „Franskmændene var så ry-
stede bagefter, at resultatet måtte skylles 
ned med Pastis, Øl og Whisky”. Anden 
kamp endte 1-1. Til denne kamp mødte det 
lokale Arcachon-hold med ca. 10 
udskiftningsspillere.B.93 blev modtaget af 
borgmester, der var interview til lokalradio 
og selve kampen foregik på det lokale sta-
dion med faciliteter som trænerbænk og 
det hele.Der var også fotograf fra den lo-
kale avis til stede. 

Hovedsponsor var Monsieur TOTO, den lo-
kale byggematador, der stærkt overvejer et 
returbesøg i København. Begge kampe er 
selvfølgelig blevet fi lmet, der mod et min-
dre beløb han erhverves igennem Hattens.

GAMMELMANDSHOLDET I FRANKRIGGAMMELMANDSHOLDET I FRANKRIG
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 HALLEN RYKKER NÆRMERE
BYGGERI AF NY B.93-HAL SIKRET

Opførelsen af den nye B.93 Hal med fi re 
tennisbaner ved siden af klubhuset ved Sva-
nemøllen er nu sikret. En stor og fornem 
donation på tre millioner kroner fra A.P. 
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møl-
lers Fond til Almene Formaal betyder, at 
fi nansieringen af hallen nu er så solid, at 
der kan indgås aftale med entreprenører 
om opførelse af hallen. Byggeriet ventes at 
gå i gang omkring årsskiftet.

Jens Kampmann, der er formand for B.93’s 
datterselskab Østerbros Idrætspark, som skal 
opføre hallen, siger, at han er „særdeles glad 
for det tilskud“.

„Det er afgørende for, at vi nu kan gen-
nemføre projektet og opføre hallen med fi re 
tennisbaner. Vi har selv skaffet temmelig 
mange penge til byggeriet, men vi manglede 
omkring fem millioner kroner for at få det til 
at hænge sammen. Vi kan nu se, at vi med 
tilskuddet fra A.P. Møller kan få det til at 
hænge sammen“.

Den nye hal skal efter planen stå klar, så 
tennisspillerne kan rykke ind, når sommersæ-
sonen i 2009 er færdig. Københavns Kom-
mune har den 27. oktober givet dispensation 
fra lokalplanen, idet den nye hal opføres lidt 
anderledes end det var tænkt, da lokalpla-
nen blev vedtaget for omkring 10 år siden.

Placeringen af det nye byggeri har været 
sendt til høring blandt klubbens naboer, og 
der var ingen, der havde nogen indvendinger 
mod den let ændrede placering. 

Alt tyder nu på, at det vil være muligt at 
følge en tidsplan, hvor tennisbanerne vil stå 
klar 1. september næste år. Det er et fornemt 
og godt arbejde, der er udført af halselskabet 
med formanden Jens Kampmann i spidsen og 
bygherrerådgiver Flemming Nielsen fra Leif 
Hansen Rådgivende Ingeniører og arkitekt-
fi rmaet Hou + Partnere.

I skrivende stund venter vi så på, at kom-
munen skal give en byggetilladelse, og den 
ventes at komme inden længe. Da hallen skal 
ligge i et smukt område med fornemme gam-
le bygninger og træer, har statsarkitekten 
stillet krav om, at byggeriet skal se fornuftigt 
ud. Således har kommunen stillet krav om, at 
der kommer åbninger med vinduer og glas 
partierne i facaderne, og det arbejdes der på 
højtryk med. Målet er at få en byggetilladelse 
i løbet af ganske kort tid.

Arbejdet med at opføre hallen har været 
sendt i licitation, og vi venter, at der i løbet af 
kort tid kan indgås en aftale med en entre-
prenør. 
Når Fodboldbladet udkommer næste gang, 
skulle der gerne være nyt i sagen. 

Hans Drachmann

HER SKAL HALLEN BYGGESHER SKAL HALLEN BYGGES

BESTYRELSEN I HALSELSKABETBESTYRELSEN I HALSELSKABET
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ØBRO SPILLELAND

  46 automater

  god betjening

  88% udbetaling

  gratis kaffe

 SPIL & VIND I
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B.93s samlede medlemstal i periode: 01. januar 05: 1326 – 27. okt 08: 2204

MEDLEMSUDVIKLINGEN I B.93 FODBOLD
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(659) (653)

(685)

(786)
(795)

(856)

(895) (902)

(944)

(1027)
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BLIV PASSIVT MEDLEM I B.93
Når den aktive periode er slut, så er det en god ide for dig og for klubben, at du 
bliver passivt medlem.

Det koster 500 kr. årligt.

Det passive medlemskab giver adgang til klubbens generalforsamling, der afholdes 
i det tidlige forår, med stemmeret. Desuden er der adgang til fodboldens årsmøde i 
november. Og der er selvfølgelig adgang til B.93s klubhus og dets faciliteter. Her kan 
du også erhverve et gratis fodboldblad.

RUNDE
FØDSELSDAGE
(december til primo marts)

85 ÅR:
Ingemann Petersen 15.dec.
(portræt i blad nr.20)

65 ÅR:
Peter Jensen 18.jan.

60 ÅR:
Axel Bech 7.marts
(portræt i dette blad)

INGEMANNINGEMANN

”B.93 FODBOLD”S REDAKTION 
ØNSKER GOD JUL OG GODT 
NYTÅR
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HOVEDBESTYRELSEN

Formand:

Johnny W. Hansen

Mobil: 6080 9393

weterstein@gmail.com

Kasserer:

Hans Bay

Privat: 3538 7805

Mobil: 2511 0666

hansbaydk@gmail.com

Fra tennisafdelingen:

Ole Chr. Rasmussen (tennisformand)

Privat: 3990 0121

ocr@albaek-aps.dk 

Jon Bremerskov (tennis)

Mobil: 2970 2970

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 (fodbold)

Flemming Jensen (tennis)

Tilknyttet administrator:

Henrik Dreiager

Privat: 5058 1551

Arbejde: 3085 9012

dreiager@hotmail.com

FODBOLDBESTYRELSEN

Formand:

Jørgen Ritnagel

Tlf.: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Øvrige medlemmer:

Tommy Møller

Tlf.: 3918 3707

Hannequitzau@mail.dk

Medi Nezeri

Mobil: 51267951

Majken Gilmartin

Tlf. 4010 7099

mmg@gilmartinfi lm.com

Mads Kusk

Mobil: 2834 2658

madskusk@hotmail.com

Anders Levinsen

Tlf. 3963 3353

anders@ccpa.dk

Arbejdende suppleanter:

Kim Milwertz

Tlf.: 4453 3527 

Mobil: 2644 8651

kim.milwertz1@skolekom.dk

Jasin Christensen

Mobil: 2685 3693

jasin_rahmani@hotmail.com




