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Næste blad forventes i marts 2010

Forsidebillede: 
Edson Avantes Do Nascinale (også kaldet 

Pelé) møder vor talentfulde Fatima El Foul 
(B.93) under IOC-konferencen i Oktober i 

København. Billedet fra Majken Gilmartin.

Som det ses i artiklen i bladet omkring med-
lemsudviklingen, er der sat rekord i B.93 
pr.1.november med over 2700 medlemmer.

Så mange har vi ikke været før, rekorden 
var fra 1931, hvor tallet var lidt over 2600 
medlemmer. Alene fra 2005 er der sket en 
fordobling af medlemmer og det er en stor 
glæde at se, at den helt store udvikling er sket 
i ungdomsafdelingen.

I dette blad er de midterste sider helliget 
den store udvikling i klubbens faciliteter. 
Det er Hans Drachmann fra Hovedbestyrel-
sen, der er fader til artiklen.

Anvendelsen af papir til blade/aviser er i 
den digaliserede tidsalder kun gået en vej
– nedad. Men: B.93 Fodbold går nu ind i sit 
8.år, og har ikke tanken om at stoppe.

Vort fodboldblad supplerer vores fl otte 
hjemmeside godt, synes vi selv. Men redakti-
onen af „B.93 Fodbold” vil i 2010 blive æn-
dret. På et møde 1.december skal ædrin-
gerne diskuteres.

Selvom vi kun er i november vil vi godt øn-
ske et godt nytår.

fb

REKORDSTORT MEDLEMSTAL
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Årsmødet i fodbold fandt sted 10.november. 
Mødet var i år ikke så godt besøgt (Mortens-
aften), men til gengæld kom der en god de-
bat. 

Efter at Ole Petersen var valgt til dirigent, 
var der præmieoverrækkelser (omtalt di-
verse steder i bladet). I formand Jørgen Rit-
nagels beretning omtaltes fodboldafdelin-
gens enorme udvikling det sidste år. 
Medlemstallet er nu over 1300 medlemmer 
(se side 8), og det gør B.93 til en af landets 
største fodboldklubber. Det stiller store 
krav til klubbens ledelse. Sportsligt havde 
det været et godt år, når der ses væk fra den 
kiksede oprykning til 1.division for Divisi-
onsholdet. Der havde i KBUs turneringer 
været 8 rækkevindere, et tal kun overgået 
af KBs 10.

Det forøgede medlemstal er primært i ung-
domsafdelingen, og ikke mindst hos de 
yngste årgange. I miniskolen bliver der gen-
nemført struktureret træning en gang om 
måneden med erfarne trænere. Op til 60 
børn fra hver årgang deltager. Vores 3 æld-

ste årgange i Ungdomsafdelingen (U/15, 
U/17 og U/19) spiller på eliteniveau. I disse 
årgange er der også 3 landsholdsspillere, 
Daniel Lindsten og Bashkim Kadrii samt 
Mourad El Bariaki. B.93 opnåede i 2009 A-
licens i DBU – og det vil klubben gøre meget 
for at fastholde. Eliteudvalget med Hans 
Drachmann som formand arbejder hårdt på 
det.

På Kvinde/pige-siden er en af de vigtigste 
opgaver at få en tilgang af dygtige træne-
re. Damesenior blev oprykker. Ritnagel om-
talte Team Copenhagens forsøg på at fore-
stå en styrkelse  af pige- og kvindefodbolden 
i København, men foreløbig har Skjold ikke 
meldt sig som aktiv deltager heri. Michel 
Zola er desværre stoppet. Zolas store ind-
sats blev omtalt. Formanden roste Majken 
Gilmartin. Hun er en virkelig ildsjæl.

I seniorafdelingen er der nu 9 hold a 11 spil-
lere og 6 hold a 7 spillere. I KBUs turnering 
er KS-holdet placeret som nr.4 før forårets 
afsluttende turnering. Der er mange talen-
ter her og på 3.senior. I Gammelmandsræk-

ÅRSMØDET

JØRGEN RITNAGEL AFLÆGGER BERETNINGJØRGEN RITNAGEL AFLÆGGER BERETNING
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kerne er vi eneste klub  med alle hold i den 
bedste række – og 3 rækkevindere.

FACILITETERNE
Der er et godt samarbejde med Kultur og 
Fritid i Københavns kommune. Vi takker de 
folk, der har sørget for, at vort anlæg er 
blandt de bedste i kommunen. Der har væ-
ret besøg af Ritt Bjerregård og senest af 
Frank Jensen, som roste vort anlæg En 
Kunstgræsbane på bane 3 er blandt vore 
store ønsker.  Der er store udgifter til mate-
rialer, og i bestyrelsen ønskes der lidt mere 
respekt  omkring dette. Der forsvinder for 
mange bolde og tøj.

LØNNEDE MEDARBEJDERE
Der var stor ros til Jesper Nielsen, som den 
daglige leder i afdelingen – og desuden til 
Jens Espensen, Bjørn Rasmussen og Niels 
Madsen. Formanden omtalte samarbejdet 

med Team Copenhagen om idrætsakade-
miet (se side 45). Det bliver spændende at 
følge Håndboldklubben Team Københavns 
indfl ytning i vore lokaler, omtalt på side 42.
Formanden roste til sidst en række organi-
sationer for et godt samarbejde og selvføl-
gelig også sin bestyrelse for en god indsats.

VISIONÆRT INDLÆG
Hans Drachmann, der er Fodboldafdelin-
gens repræsentant i Hovedbetyrelsen, hav-
de et meget visionært indlæg omkring det 
fremtidige arbejde. Kommunen ønsker et 
stianlæg langs jernbanen, og det må være 
ensbetydende med en kompensation an-
lægsmæssigt. Der ligger jo et stort område 
ved siden af vort baneanlæg. Håbede på 
om et par år, at medlemstallet så ville være 
omkring de 1500 i fodboldafdelingen. En 
indhegning af bane 1 eller 4 stod også på 
ønskelisten med en lille tribune med videre.

DE GENVALGTE TIL BESTYRELSEN(FRA V.) KIM MILWERTZ,DE GENVALGTE TIL BESTYRELSEN(FRA V.) KIM MILWERTZ,
JASIN CHRISTENSEN, JØRGEN RITNAGEL, ANDERS LEVINSEN OG MEDI NEZERI.JASIN CHRISTENSEN, JØRGEN RITNAGEL, ANDERS LEVINSEN OG MEDI NEZERI.



Vi ved at overskriften er brugt før – men det er hvad vores kunder 
siger, når de har prøvet den nye Mazda2. “Den er bare rigtig sjov at køre, 
sikken motor – men samtidig utrolig lydløs. Og ligger på vejen som en meget 
større bil. Lækker instrumentering og hvilken kvalitet! Den er jo en ren for-
nøjelse med den brændstoføkonomi og så kan I finansiere den billigere end 
min bank ?".
Hvis du ikke tror på hvad vi skriver, så lad det komme an på en prøve. Kom 
selv ind og bliv begejstret og hør mere om vores finansiering og den nye 
grønne turbo dieselmotor, der kører helt op til 23,8 km på literen.

Mazda2 
Den er bare go'

kom ind og lad dig begejstre
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Omtalte også et evt. konstruktivt samar-
bejde på pigesiden med andre københavn-
ske klubber, ligesom samarbejdet med 
Team København Håndbold nævntes.

KLUBBENS HJEMMEBANEDRAGT
Der opstod en god debat om klubbens 
hjemmebanedragt, som jo er hvid trøje og 
mørkeblå bukser. Der har tidligere her i bla-
det været en konkurrence om buksefarven, 
og her var der ingen tvivl om blandt kon-
kurrencedeltagerne, hvilken blå farve, det 
skulle være, nemlig marineblå. Divisions-
holdet spiller p.t. i sorteblå bukser, og der 
har desværre en afsmittende virkning på 
mange af klubbens øvrige hold. Der var dis-
kussion om klubbens farve fandtes i PUMAs 
sortiment, men det viste sig senere i debat-
ten at være tilfældet. Der kom mange gode 
indlæg til fodboldbestyrelsen, som forhå-
bentlig vil tage nogle af de gode forslag til 
efterretning.

KONTINGENT
Bestyrelsen foreslog en kontingentforhø-
jelse på 25 kr, således at medlemmer under 
10 år, ½-årligt skulle betale500 kr. Medlem-
mer under 20 år 650 kr og over 20 år 950 kr. 
I debatten blev der også spurgt til en ned-
sættelse af kontingent, så medlemstallet 
ville stige endnu hurtigere, men der men-

tes, at infl ationen godt kunne motivere de 
25 kr. ½-årligt. Kontingentforhøjelsen blev 
vedtaget.

VALG TIL BESTYRELSEN
På valg var Jørgen Ritnagel, Medi Neziri og 
Anders Levinsen. De blev alle tre genvalgt. 
Suppleanterne, Jasin Christensen og Kim 
Milwertz, genvalgtes tillige.

Til slut holdt Anders Levinsen et indlæg om 
bestyrelsens gode samarbejde. Han kunne 
unde alle medlemmer en tirsdag eller tors-
dag aften på anlægget, hvor der virkelig 
var liv over hele linien. Anders omtalte be-
styrelsens udviklingsplaner.
Dirigenten kunne slutte årsmødet med 
klubbens traditionelle hurra.

(Der foreligger et offi cielt referat fra Jes-
per)

fb

HANS DRACHMANNHANS DRACHMANN

MAJKEN MARIA GILMARTINMAJKEN MARIA GILMARTIN
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Her i november er der kommet et nyt re-
stauratørpar, Anette og Giacomo Musume-
ci. Klubben får nu chancen til igen at få en 
god restaurant med et klubliv, som vi kend-
te det fra tidligere tid. Det er ingen hem-
melighed, at det har stået sløjt til med klub-
livet i den seneste tid. Et klubliv, der er så 
nødvendigt for B.93. Må der nu ikke fra 
klubbens ledelse blive indført for mange 
begrænsninger omkring den unge del af 
medlemskredsens mad- og drikkevaner. 

Efter hjemmekampe og træning har med-
lemmerne mulighed for en kop kaffe, the, 
en vand eller øl – eller et lille måltid eller 
sandwich til en fornuftig pris. Se i øvrigt 
restauratørens annonce på side 39 omkring 
julefrokost.

Anette og Giacomo har hidtil drevet cate-
ringvirksomheden ”Kokkens Gourmet” på 
Amager, og denne virksomhed fl yttes til Sva-
nemøllen. Det er økonomisk nødvendigt at 
drive catering ved siden af klubrestauranten.

fb

NYT RESTAURATØRPAR
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KLUBREKORD

B.93s samlede medlemstal i periode: 01. januar 2005: 1326 - 01. november 2009: 2721 medlem-
mer (rekord)

BØRGE S. CHRISTENSENS MINDELEGAT

OLE P. OVERRÆKKER MINDELEGATET TILOLE P. OVERRÆKKER MINDELEGATET TIL
NICOLAJ HJEDSNICOLAJ HJEDS
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GULDGRUBE FOR B.93

I 2004 blev Hans Bay valgt til kasserer i Ho-
vedbestyrelsen. Det var efter de slemme år, 
hvor der i 3 år var underskud på B.93s regn-
skab. Et år over 4 millioner kr. De sidste 4 år 
– med Hans Bay som kasserer - har B.93s 
regnskab haft sorte tal, de seneste 2 år med 
millionoverskud. Det fremkaldte her i bla-
det udtrykket ”Rettidig Omhu”, et udtryk 
fra Mærsk-koncernen, når det går fi nt.

Hans er 55 år, født her i København, men 
har haft en stor del af sin opvækst i Her-
følge. Han fl yttede som 10-årig til Herfølge 
(syd for Køge) og spillede fodbold i den lo-
kale klub frem til seniortiden. Han kastede 
sig i 1973 ud i et af de sværeste studier ved 
Københavns Universitet, nemlig matema-
tisk statistik og blev cand.stat. i 1981. Han 
var på studieophold i 2 år på State Univer-
sity of New York.

Har siden arbejdet i Sundhedsstyrelsen, So
cialministeriet, 3 private fi rmaer(Gallup, 
GFK Danmark og AC Nielsen). Det har disse 
steder været som Chefstatistiker og Afde-
lingsdirektør. I 9 år indtil 2007 var Hans Bay 
afdelingsdirektør i SFI-Survey (en selvstæn-
dig afdeling i Socialforskningsinstituttet). 
Han er nu adjunkt i matematik ved UCC og 
ekstern lektor på Københavns Universitet.

Hans tid har været præget af megen viden-
skabeligt arbejde med mange publikatio-
ner af statistisk art og  med foredrag ver-
den over, f.eks. Tashkent, Madrid, Jeru-
salem, Ristiina(Finland),Buffalo, Budapest, 
Quebec, Dublin, Jena(Tyskland), Amster-
dam og Barcelona. Det fremgår af Hans 
Bays CV, som undertegnede har fået lov at 
låne.

CAND. STAT. (PORTRÆT-ARTIKEL AF B.93S 
KASSERER)

HANS BAYHANS BAY



10

LOKALT ARBEJDE

Hans er medlem af Østerbro lokaludvalg og 
formand for faggruppen for Kultur og Fri-
tid. Indenfor fodboldens verden har han 
bestået DBUs grundtrænerkursus på 5 mo-
duler. Var træner i 2 år i B.1903 for micro- og 
miniput, men fl yttede så heldigvis til B.93. 
Fra efteråret 2000 var han drengetræner, 
og blev afdelingsleder i Drengeafdelingen 
fra efteråret 2002. Blev medlem af fodbold-
bestyrelsen i 2003 og altså B.93s kasserer i 
april 2004.

Det er en guldgrube for B.93 at have en så-
dan leder som Hans Bay, men som ind i mel-
lem også er ved at have nok af den dårlige 
stemning, der hersker mellem fodbold- og 
tennisafdelingen i Hovedbestyrelsen. En 
stemning, som klubbens øvrige medlem-
mer jo får kendskab til på de årlige general-
forsamlinger. Det ville være lykke om en 
eller anden fredsmægler kunne få ændret 
situationen. Ved hallernes indvielse her i 
efteråret omtalte formanden for Østerbro 
Idrætspark, tidligere minister og formand 
for B.93, Jens Kampmann, at man kunne 
kalde hallen ”Fredens hal”.

Vi håber Hans Bay har kræfter til det fort-
satte arbejde i B.93.
 fb

Ikke mange i klubben er klar over, at 
B.93 har en meget fl ot fane med indvæ-
vet logo.
Fanen, der her ses på billedet, bliver bå-
ret af klubbens tidligere divisionsspiller, 
Flemming Jørgensen ( 138 divisions-
kampe ). Det indvævede logo blev be-
kostet af den tidligere formand og 
Æresmedlem, John Andreasen.
Fanen er i dag ophængt i Divisionstrup-
pens store lokale på 2.sal i klubhuset.

fb
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B93 PÅ VEJ

Da der for snart 10 år siden blev trykt
t-shirts og kasketter med ovenstående slo-
gan, var vi nogle der trak på smilebåndet. 

Et sådant slogan blev ihvertfald aldrig uak-
tuelt. Og det var godt, for der var bestilt for 
fl ere hundrede tusinde kroner souvenirs. 
Skæbnes ironi var, at vi efter den bestilling i 
mange år var ”på vej” nedad i rækkerne som 
følge af et økonomisk uføre, indtil vi fi k 
bremset nedturen i bunden af 2 division Øst. 
Vi fi k bidt os fast i divisionen et par år, og sid-
ste år var vi så ”på vej” op i 1. divsion.

Oprykningen missede som bekendt, men 
egentlig kom chancen et år for tidligt i hen-
hold til den plan, vi havde lagt året før. Ifølge 
den skulle vi først rykke op i 1. division i som-
meren 2010. Og hvordan går det så lige med 
det? 

EFTERÅRET I ELEVATOR
Før sæsonstart august 2009 tegnede tin-
gene fornuftigt. Vi kunne holde de fl este af 
de spillere, der havde spillet os til en fi n an-
den plads efter FC Vestsjælland sæsonen 
før. Vi fi k en ny cheftræner i Jeppe Teng-
bjerg, og så kom vi tilbage til et fl ot nyre-
noveret Østerbro Stadion. Men vi kom me-
get famlende fra start, og efter de første 
runder lå vi under nedrykningsstregen. År-
sagerne kan der gisnes om, men jeg tror det 
var et samspil af mange faktorer.

Træner og spillere havde kun haft sommer-
pausen til at fi nde hinanden, vi brændte vildt 
mange chancer, vi lukkede for mange lette 
mål ind og så var vi også uheldige. Så pludse-
lig begyndte spillet at hænge bedre sammen 
blandt andet fordi vores normale højre bak, 
Rang Shawkat, blev rykket op på midtbanen, 

og han bandt alle vo-
res tre kæder bedre 
sammen. Så fi k vi også 
lidt af det held, der tid-
ligere havde manglet, 
og så kom der fem sej-
re i træk. Vi skiftede 
nedrykningspladsen 
ud med 5 pladsen og 
var kun få point fra de 
forreste i rækken, ind-
til Skjold satte en kæp i hjulet med en 2-0 sejr 
i en kamp, der mindede forfærdeligt meget 
om det vi så i de første kampe. Vi virkede til at 
være bedre fodboldspillere mand for mand, 
men Skjold vandt fordi de dygtigt og kynisk 
udnyttede de muligheder, de havde. Der kun-
ne vi godt lære lidt. Nogle gange kan det 
bedst betale sig at spille det simple spil, spe-
cielt når banen er ujævn. Nederlaget betød, 
at opstigningen i tabellen blev sat på stand 
by, og de forreste igen fi k lidt luft ned til os.

ALT KAN SKE I FORÅRET
Vi overvintrer ikke ikke helt, hvor vi gerne 
ville, hvis målet om oprykningen skal reali-
seres. Men 2 div øst er tilgengæld i år en 
række, hvor alle slår alle. Der er ikke som 
sidste år et hold som FC Vestsjælland, der 
vinder over alle. BSV har dog overrasket alle 
med at ligge som en fl ot nr. 1, men også de 
sætter point til mod selv bundholdene. Jeg 
tror heller ikke, at der er nogle hold der 
pludselig kommer til mange penge, så de 
kan købe sig til markante forstærkninger i 
vinterpausen. Tværtimod er økonomien 
stram i alle klubber, også i B.93, og det er 
nok snarere besparelser, der er lagt op til. 

Så  vinterpausen skal bruges til at få det nu-
værende hold til at blive endnu mere stabilt, 

DIVISIONSTRUPPEN
    - OG FREMTIDEN

HANS ENGELHANS ENGELHENRIK ENGELHENRIK ENGEL
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så vi ikke smider dumme point pga. ukoncen-
tration i både forsvar og angreb. Hvis vi op-
når det, så tror jeg også vi igen kan komme 
med helt frem i tabellen, når de sidste kampe 
skal spilles i foråret. Igen i år giver 1. pladsen 
direkte oprykning til 1 divison, mens 2 plad-
sen giver adgang til play off mod nr. 2 i vest-
kredsen.

NÆSTE ÅRS TURNERING AFGØRES I 
MARTS
DBUs repræsenttantskab skal til marts 2010 
tage stilling til Divisionsforeningens forslag 
til en ny turneringsstruktur. Ud over slutspil 
i Superligaen skal 1 divison reduceres til 12 
hold, og Superligaens andet hold trækkes 
fra 2 divison. Hvis forslaget gennemføres, 
betyder det, at der i perioden sommeren 
2010 til sommeren 2012 kommer en over-
gangsperiode, hvor der kun er ét hold der 
rykker op fra 2 division (vinderen af øst-
kredsen og vinderen af vestkredsen spiller 
play off), mens der er 3 hold der rykker ud 
af 1. division. Det bliver i overgangsperio-
den med andre ord svært at rykke op i 1 

 

 

divison, og det bliver sværere at blive oppe 
i 1 division. Efter 2012 vil der så igen være 
to oprykkere og to nedrykkere. Om forsla-
get gennemføres er svært at sige, men vi 
skal selvfølgelig blot gå efter at komme så 
hurtigt som muligt tilbage i 1 division uan-
set hvad.

Henrik Engel

 JACQUELLINE  ER  JACQUELLINE  ER DAGLIG LEDER AF DAGLIG LEDER AF 
SALGSKONTORETSALGSKONTORET

B.93'S ERHVERVSKLUB
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SPILLERE FRA B.93:

Per Krøldrup (nr.1), Patrick Mtiliga (nr.2), 
Daniel Jensen (nr.3),  Morten Karlsen(nr.4), 
Brian „the Beast” Jensen (nr.5), Magnus 
Troest (nr.6), Niclas Jensen (nr.7), Mikael Ja-
kobsen (nr.8), Bajram Fetai (nr.9), David Ras-
mussen (nr.10), Carl Bjarke Petersen(nr.24), 
Anders Quist (nr.26),   Magnus Troest(nr.27) 
og Lars Hansen (nr.30).

NUVÆRENDE OG TIDLIGERE 
B.93-SPILLERE:
Ove Bech Jensen (nr.2), Jørgen Hammeken 
(nr.3), Jens Kolding (nr.6), Poul Andersen 

(nr.7), Ole Petersen (nr.8), 
Arvid Christensen (nr.10), 
Leif Bergquist (nr.11), Ej-
vind Berger (nr.12), Finn 
Ludo Jensen (nr.13), Erling 
Bøje (nr.14), Finn Jacobsen 
(nr.15), Jørgen Jensen 

(nr.16), Bernhard Deneke 
(nr.17), Kaj Bak Christen-
sen (nr.18), Finn Juhl Jen-
sen (nr.19), Ingemann 
Petersen (nr.20), Palle 
Banks Jørgensen (nr.21), 
Janne Kolding – speaker 
(nr.22), Hans Drachmann 
(nr.23), David Lindsten (nr.25), Leif Clemens 
Petersen (nr.25), Mads Heisterberg (nr.26), 
Kurt Arnskov (nr.26), Axel Bech (nr.27), Mikkel 
London (nr.27), Henrik Lyngsø Olsen (nr.28), 
Mark Strøm (nr.28), Torben Henriksen (nr.29) 
og Johnny W.Hansen (nr.30)

PROFILOMTALER:
Mogens Tarp (nr.19), Anders Levinsen 
(nr.21), Erik Petersen (nr.25), Jørgen Jacob-
sen (nr.26), Henrik Lindholm (nr.26),  Kar-
sten Rasmussen (nr.28) og  Klaus B. Johan-
sen (nr.29) (ALLE FODBOLDBLADE FINDES I 
KULTURUDVALGETS ARKIV)

INTERVIEWS I „B.93 FODBOLD” 1-30

DANIEL JENSENDANIEL JENSEN

PER KRØLDRUPPER KRØLDRUP

WIINSTEDT ORIENTTÆPPER OG KELIM GALLERI

KELIM
Ny sending netop hjemkommet!

Specialist i vask og reparation. Åbent: 13-17.30 · lørdag 10-14 · mandag lukket
»ABADEH« Strandvejen 201 • 2900 Hellerup • Tlf. 3962 4169

www.abadeh.dk
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NOTER OM DIVISIONS AFDELINGEN
Den professionelle afdeling har fået ny for-
mand. Det blev adm.direktør og medejer i 
Peter Justesen Compagny A/S, JØRGEN 
WENSHØJ. Han er 53 år, bor på Amager og 
er cand.merc. fra CBS. Fra han var 7 år til 13 
år(1963-1970) spillede han i B.93, men fl yt-
tede derefter til Sorø Har i øvrigt  spillet 
fi rmafodbold med vores navnkundige divi-
sionsspiller, Arvid Christensen.

Valget som formand er udelukkende af lyst 
og for at gøre en indsats for den klub, han 
som ungdomsspiller har så mange positive 
oplevelser og erindringer fra, sagde Jørgen 
efter valget.

fb

EFTERÅRETS RESULTATER:
B.93 – Brøndby II 1-3
Greve- B.93 2-2
B.93 – Brønshøj 0-3
HIK – B.93 1-3
B.93 – FCK II 3-0
Søllerød/V. – B.93 4-2
B.93 – FC Nordvest 1-2
Allerød – B.93 2-1
B.93 – Glostrup 4-1
Vanløse – B.93 0-2
B.93 – Stenløse 1-0
B.1908 – B.93 0-3
B.93 – Avarta 3-1
Skjold – B.93 2-0
LFA, Nyk.F – B.93 1-1

MÅLSCORERE:
Bashkim Kadrii 5 mål
Geert Baunsgaard 5 mål
Denne Bo Mortensen 4 mål 
Emil Dyre Nielsen 3 mål
Mads Ibenfeldt 3 mål
Olcay Senoglu 3 mål
Henrik Lyngsø Olsen 2 mål

Martin Heisterberg 1 mål
Mark Strøm 1 mål

STRAFFESPARK
B.93 blev i efteråret tilkendt 3 straffespark. 
Det lykkedes at brænde dem alle tre.

FORÅRET 2010
Der startes 20.marts med en hjemmekamp 
mod BSA (Søllerød/Vedbæk), der fører tur-
neringen.

STILLINGEN I 2.DIVISIONS ØST FØR 
FORÅRET:
1. Søllerød/Vedbæk 39-20 33
2. Brøndby II 34-16 29
3. Avarta 30-20 29
4. Nordvest FC 29-25 27
5. Brønshøj 26-20 25
6. B.93 27-22 23
7. Greve 22-21 22
8. Lolland F. /Alliancen 16-18 22
9. HIK 28-27 21
10. Vanløse 14-14 20
11. Glostrup/Albertslund 23-26 17
12. FCK II (KB) 21-28 16
13. Stenløse 25-32 15
14. B.1908 19-31 14
15. Skjold 14-28 11
16. Allerød 12-31 8

JAN CARLSEN , HAR SPILLETJAN CARLSEN , HAR SPILLET
71 DIVISIONSKAMPE FOR B.9371 DIVISIONSKAMPE FOR B.93

ASSISTENTTRÆNER



16

FLERE DIVISIONSKLUBBER

medaljekampen

nedrykningsspil

opryk
ningssp

il

nedrykningsspil

SUPERLIGAEN

12 hold

12 hold

1. DIVISION

Hold 1-8 i Superligaen

Hold 9-12 i Superligaen
Hold 1-4 i Superligaen

Hold 5-12 i
1. division

grundspil

GRUNDSPIL SLUTSPIL

  Endelig: Superligaklubbernes 2.hold ud af     
  2.division til sommer

Divisionsforeningen har udsendt sit forslag 
til ny turneringsstruktur for den professio-
nelle fodbold, et forslag man forventer 
vedtaget på DBUs repræsentantskabsmøde 
i foråret. Som det ses foroven inddeles den 
øverste række i et grundspil om efteråret 
og et slutspil om foråret. Superligaen skal 
består af 12 klubber som nu. FC København 
og Brøndby skal eksempelvis mødes 4 gan-
ge i hver turnering. Et forslag, der glæder 
klubkassererne, men vist ikke politiet. 
ØKONOMIEN HAR SEJRET OVER SPORTEN. 
Fra superligaen bliver der ikke direkte ned-
rykning, så man risikerer nemt, det er de 
samme 12 klubber, der forbliver i Superli-
gaen.

1.Division har specielt været ramt af dårlig 
økonomi. Målsætningen om at blive super-
ligaklub er kostbar. Fremad Amager og 
Køge gik i sidste turnering konkurs, FREM, 
Kolding og Hvidovre „hang ud over rælin-
gen”. I det nye forslag er der ikke direkte 
oprykning, men  de 4 bedste hold skal spil-

le om oprykning med de 4 nederste i Super-
ligaen. Samtidig reduceres 1.Division over 2 
sæsoner til 12 hold som i Superligaen mod 
nu 16 hold. Den mistede oprykning for B.93 
i sommer bliver mere ærgerlig med det nye 
forslag. Det bliver i foråret sejlene skal sæt-
tes til.

Superligaklubberne pressede for nogle år 
siden de øvrige Divisionsklubber til at lade 
8 reservehold spille med i 2.Division. Vi har 
i de seneste numre af „B.93 Fodbold” påvist 
de ødelæggende ting i forbindelse med op- 
og nedrykning, der skete i forbindelse med 
denne beslutning. Nu trækkes denne be-
slutning tilbage og de 8 Superligaklubber 
skal med i en Reserveholdsturnering. Fia-
skoen er til at tage og føle på for Per Bjer-
regaard i Brøndby, der lagde størst pres 
omkring dette punkt.

Altså nu 4 Divisionsklubber mere efter at 8 
reservehold fra Superligaen går ud af 2.Di-
vision og der bliver 4 klubber færre i 1.Divi-
sion.

fb
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 Anders Levinsen, f. 13-12-1960 (i Holbæk),
 15 kampe/0 mål for B93 (1983)

Fodboldbladet har besøgt Anders Levinsen 
i Taarbæk. I huset, der har en fl ot udsigt 
over Øresund, bor han privat på 2. sal. Hvis 
han møder for sent, kan han ikke bruge den 
sædvanlige undskyldning med trafi kkaos. 
Han har nemlig sølle 20 trin ned ad trappen 
til arbejde. På 1. salen ligger fi rmaet Cross 
Cultures Project Assosiation, hvor Anders er 
direktør.
Inden vi taler om det Anders er verdensbe-
rømt for (internationale fodboldskoler) skal vi 
ha’ styr på hans egen fodboldkarriere. Den 
toppede i foråret 1983, da han spillede for B93 
i 1. division (bedste række). Anders var en ty-
pisk forstopper, stor og stærk, godt hovedspil, 
hårde tacklinger. Nu spiller han superveteran, 
og han er ikke blevet langsommere.

Jeg var ungdomsspiller i Virum/Sorgenfri, 
hvor jeg bl.a. spillede sammen med John Helt 
(„Dulle”) og Michael Lyng. Min første træner 
var for øvrigt Lars Francker. Jeg var rimelig ta-
lentfuld, og jeg kom på JBU’s juniorhold sam-
men med bl.a. Erik Rasmussen („Tryllerik”) og 
Jesper Olsen. Som junior blev jeg rykket op på 
1. holdet (serie II), og her blev jeg anfører som 
17-årig. Som ynglingespiller var jeg en tur i 
Lyngby, men VSI-legenden Jørgen ”Slater” 
Madsen hentede mig retur til barndomsklub-
ben. 

Da jeg blev senior skiftede jeg til AB. I 
forbindelse med indførelsen af betalt fod-
bold (1978) havde AB dannet et såkaldt ta-
lenthold, og træneren Orla Astrup kendte 
mig fra tiden i Lyngby. Jeg fi k tilbudt en 
kontrakt på 500 kr. om måneden, som jeg 
pænt sagde nej til. Det var Christian Ander-
sen der var 1. holdstræner. Vi havde ikke 
altid samme mening om fodbold. Det blev 
dog til periodevis optrædener på 1. holdet. 

I januar 1983 mødte jeg „Røde Finn” (måske 
Christensen, red.) på Københavns Universi-
tet, og han fi k mig i B93. Jeg var med i alle 
vinterens træningskampene. Det var dog 
ikke uden forhindringer. Jeg har altid været 
meget seriøs med min sport, men nede i 
Herfølge mødte jeg op med tømremænd, 
og alle målmandens udspark ramte mig i 
hovedet. Mod Kastrup mødte jeg op helt 
frisk på B93. Problemet var, at kampen skul-
le spilles i Kastrup, og bussen var kørt. Jeg 
havde ikke en krone, og det var før dankor-
tet var født. Kurt Arnskov lånte mig til en 
taxa, og jeg spillede 2. halvleg.  

Debuten for B93 foregik i Kolding (0-0). 
Holdet var: Bo Skovbjerg – Claus Mortensen, 
Ole Petersen, Anders Levinsen, Poul Jørgen-
sen – Kim Rasmussen, Keld Kristensen, Lars 
Hansen, Kim Volstrup – Lars Francker og Jens 
Kolding. I næste kamp vandt vi meget over-
raskende i Odense med 3-1 over OB. Vor træ-
ner Erik Dennung havde lagt en snu taktik.

Vi havde mange interessante kampe i for-
året, hvor jeg var den eneste med fuld spille-
tid i alle 15 kampe praler Anders (og det er 
løgn, Ole P., Poul Jørgensen og Keld K. havde 

ANDERS LEVINSENANDERS LEVINSEN

ANDERS LEVINSEN
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også fuld spilletid, red.). Vi spillede mod Vejle 
(1-3) med Allan Simonsen, mod Brøndby (0-2) 
i vandpantomime med en helt ung Michael 
Laudrup. Mod Hvidovre (0-0) neutraliserede 
jeg Michael Manniche, og så brændte jeg år-
hundredes chance på Østerbro Stadion. 

Forårets dramatiske højdepunkt kom i 
Næstved (0-6). I det 38. minut røg Bo Skov-
bjerg og Mogens Hansen sammen, domme-
ren dømte uforståeligt straffe. Bo måtte bæ-
res ud. Find Juhl på mål, scoring. To minutter 
efter scorede Næstved igen, drop af Find 
Juhl, Bo på mål igen. Da spillerne gik til pause 
foreslog den ene linievogter (!), AB’eren Tor-
ben Månsson, vor træner Erik Dennung, at 
han satte mig på mål. Dennung spurgte mig 
om det var rigtigt, at jeg havde stået på mål 
tidligere. Det kunne jeg bekræfte, men det 
var godt’nok i håndbold. Jeg blev passeret 
fi re gange i 2. halvleg, bl.a. to gange af lands-
holdets assistenttræner Peter Bonde. Jeg var 
nok skyld i to, måske tre mål (måske fi re, red.).      

I efteråret 1983 spillede jeg på 2. holdet. Så 
fi k jeg en alvorlig ankelskade, da Poul Jørgen-
sen (nuværende formand for Næsby, strisser), 
kom for sent med en tackling til træning. Jeg 

vendte kort tilbage i 1986 på 2. holdet under 
Allan Steen. Jeg havde omskolet mig selv til 
midtbanegeneral. Jeg blev skadet igen, og så 
var den karriere slut. Jeg blev træner for 2. 
junior, hvor jeg havde navne som Dan Lüb-
bers, Danny Jung og Niclas Jensen. Et godt 
bevis på, at en klub skal satse bredt på ung-
domsholdene. Og det er stadig min kongs-
tanke. Noget vi skal arbejde mere med i B93. 
Jeg har også haft trænerjobs i AB og Lyngby.

Det var tanken, at interviewet skulle for-
tælle alt om Anders’ aktiviteter i udlandet. 
Det må vi droppe, det er der simpelthen ikke 
plads til. Han må skrive en bog. Blev udsendt 
af FN og Dansk Flygtningehjælp til det nord-
lige Irak i 1991, hvor 2.000.000 kurdere vend-
te hjem fra bjergene i Tyrkiet og Iran efter at 
være drevet på fl ugt fra Saddam Husseins sol-
dater. Året efter blev den kun 31-årig Anders 
chef for FN’s Flygtningehøjkommissariat i 
Bosnien og Hercegovina.  

Jeg vendte hjem i slutningen af 1993, købte 
huset her på Taarbæk Strandvej, satte det i 
stand samtidig med jeg bearbejdede mine 
mange stærke oplevelser, og fi k færdiggjort 
min uddannelse som cand. merc. soc. Jeg 
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tænkte også over hvad man kunne gøre på 
Balkan, og fi k ideen til fodboldskoler.

I 1999 startede jeg den første fodboldskole 
i Bosnien. Det skete med hjælp fra DBU (kon-
cept) og FN (tilskud). Samtidig skaffede Jim 
Stjerne Hansen, generalsekretæren i DBU, 
mig kontakt til UEFA, som siden hen har væ-
ret den største bidragsyder. En UEFA-chef på 
væggen, stor 1.000.000 CHF (kurs 450) be-
kræfter dette faktum.

I dag er fi rmaet CCPA repræsenteret i 14 
lande, har kontor i 12 af disse, 37 fastansatte, 
185 instruktører og 6.000 frivillige medhjæl-
pere. På kontoret i Taarbæk fi nder vi berømt-
heder som Jan B. Poulsen og Henning Kur-
land (AB, dr. Spin), som begge er instruktører. 
I bogholderiet fi nder vi den rutinerede frø-
ken Wahl (mor til tre, red.).

Anders har modtaget et utal af priser, Mi-
chael Laudrup Prisen (1998), Den Danske 
Fredspris (1999), UEFA’s guldmedalje, Årets 
sportsleder i Bosnien (2004) og senest prisen 
”Sport for fred” på 10.000 engelske pund, 
som han fi k overrakt af Englands tidligere an-
fører Tony Blair.

Anders er næstformand i B93’s fodbold-
bestyrelse, hvor han er ungdomsformand. 
Tidligere brugte jeg megen tid på discipli-
nærsager, men i 2009 har vi helt undgået 
disse kedelige sager. Vi arbejder på, at få 
nogle bredere årgange, og et klublokale 
der indbyder børnene til at komme oftere i 
klubben. Han er far til to talentfulde fod-
boldbørn, Morten (1994) og Amalia (1997). 
Hver anden uge har jeg børnene, og så er 
jeg hjemme, de andre uger er jeg typisk i 
udlandet. Min papsøn Mads Degl (1987) er 
U15-træner.

Hvis du vil vide mere om de udenlandske 
aktiviteter må du en tur på google. Anders 
er fl ere gange blev opfordret til at skrive 
en bog om sine oplevelser, men det har han 
ingen planer om.

Jeg taler engelsk og tysk på højt niveau og 
fransk og balkansk sådan nogenlunde.

Var der mere du ville vide, nej vi siger tak, 
og skriv så den bog.

/palle banks jørgensen

ANDERS I KAMP  I 1983 PÅ ODENSE STADION, DA B.93 VANDT 3-1ANDERS I KAMP  I 1983 PÅ ODENSE STADION, DA B.93 VANDT 3-1
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Det har været en fornøjelse at følge børn 
fra 4-12 år på banerne i efteråret. En kæm-
petak til nedenstående trænere og ledere, 
der helt overvejende er forældre og som 
sådan udgør rygraden i B93-børnefodbold:

Morten Mathiassen, Pernille Jørgensen, Mi-
chael Bock, Pelle Skovmøller, Søren Hend-
riksen. Lars Reuter, Mohamed Soidik, Elisa-
beth Holbæk, Poul Fenger, Youssef Kamal, 
Alper Ugur, Nicolaj Hjeds, Jesper Bjarnøe, 
Jens Quistorff, Dion Madsen, Christian Jel-
bo, Michael Bengtsson, Thomas Bjerg, Jo-
nas Erichsen , Tonny Gulløv, Mikkel Jungs-

hoved, Jeppe Holst, Lise Skaarup, Jacob 
Wadland, Marco Kieffer, Carsten Quistga-
ard, Casper Wulff, Jens Bom, Luis Bravo, 
Simon Jansen, Lars Møller, Erik Ludvigsen, 

Hasse Andersen, Jacob 
Nielsen, Morten Er-
ritzøe Christensen, 
Lars West, Mikkel 
Stahlfest, Christian Tril-
lot, Inger Levinsen , 
Tommy Møller m.fl .

Uden jer ….
Jesper

BØRNEFODBOLD EFTERÅRET 2009

Ungdomsfonden:
Fonden blev stiftet i forbindelse med 100 års jubilæet og har i de 
over 15 år støttet ungdomsarbejdet i klubben med store midler.
Ungdomsfonden er godkendt af skattemyndighederne, hvilket 
betyder, at bidrag er fradragsberettiget for den enkelte yder. 
Kun gaver over 500 kr. kan fratrækkes og der er et 
maksimumsbeløb på 13.600 kr.Formand er Flemming Johansen 
(mail: fj@a-ea.dk).

JESPERJESPER
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Efteråret 2009 har givet god vækst og ud-
vikling til B.93 piger og kvinder, en udvik-
ling, der er alt mulig grund til at tro vil fort-
sætte fremover.

Damesenior rykkede op i Københavnsseri-
en efter en stabil og god halvsæson. Det 
var holdets anden oprykning i 2009, og 
kvinderne og træner Jørgen Skydsgaard 
blev på årsmødet helt fortjent  kåret til 
„årets hold” i B.93.

U18 pigerne, der trænes af Majken Gilmar-
tin, Bettina Falk og Kristian Emil Hansen, 
består af to hold, der begge ligger i den 
københavnske top 5. Imponerende og me-
get løfterigt for seniorafdelingens fremti-
dige udvikling. En enkelt af pigerne, Fatima 
El Foul, fi k i efterårets løb både jongleret 
med Pelé og spillet sig til en plads på det 
nystartede eliteidrætsgymnasium. 

U15 pigegruppen har været trænet af Niko-
laj Behrendt, der i efteråret har styrket pi-
geafdelingen både socialt og fodboldfag-
ligt. U15 pigerne er for de fl estes 
vedkommende kommet sent i gang med 

fodbolden, så der er del, der skal indhentes, 
men pigerne knokler på og møder meget 
talstærkt frem, så det skal nok blive rigtig 
godt også fodboldmæssigt  i de kommende 
år.

B.93 PIGER OG KVINDER I HASTIG 
VÆKST OG FREMDRIFT

BETTINA FALKBETTINA FALK
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U13 pigerne er nu blevet så mange, at de er 
begyndt at spille med årgangshold. Pigerne 
fra årgang 97, der trænes af David Rosdahl, 
er sammen med HIK de dygtigste i Køben-
havn og 98- pigerne, der har haft Kim Pe-
tersen som et meget dedikeret omdrej-
ningspunkt, bliver bestemt også 
spændende at følge fremover.

Også de yngre pigeårgange er vokset og 
ser stærkere og mere bæredygtige ud end 
nogensinde. Carsten Osmund U11, Inder 
Sapru U9 , Dorte Guisling U7 har godt tav i 
myriader af små piger, der utvivlsomt vil 
komme til at sætte deres positive præg på 
klubben og københavnsk pigefodbold i de 
kommende år.

ÅRETS HOLD
1.senior i kvindefodbold blev kåret som 
Årets hold efter 2 år i træk at være rykket 
op i højere række, nu Københavnsserien. 

Dermed har holdet, der trænes af Jørgen 
Skydsgaard, skabt et godt udgangspunkt, 
for den succes, som B.93s kvinde- og pige-
afdeling forventes at blive. Der er masser af 
talentfulde unge på vej.

POKAL FOR ÅRETS HOLD

Ring på 39 10 11 50 og få et godt  
tilbud på en billigere bilforsikring 
med overskudsdeling.
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Fra 3209,-*

G F  K o m m u n a l ®  ·  S t r a n d v e j e n  5 9  ·  2 1 0 0  K ø b e n h a v n  Ø  ·  T l f .  3 9  1 0  1 1  5 0

I år betaler vi også  
30% tilbage til vores kunder

Hos GF bliver din bilforsikring billigere end den årlige præmie. Hos GF deler vi nemlig  
overskuddet med vores medlemmer, og da vi kun forsikrer gode bilister i fornuftige biler, 

er der en pæn bonus at hente, når året er omme.

*Den viste præmie er fratrukket 30%, der udbetales som bonus. Præmien dækker 
ansvars- og kaskoforsikring for elitebilister- og kaskoforsikring for elitebilister  
med bopæl i hovedstadsområdet. Det er en forudsætning, at du kan dokumentere  
8 års skadefri kørsel, og at alle familiens forsikringer samles hos GF Forsikring.

På billedet er det Nicolaj Behrendt og Pernille 
Jørgensen, der modtager pokalen fra Medi 
Neziri fra Fodboldbestyrelsen på årsmødet.



23

Med den nye hal, som åbnede 20. septem-
ber, og åbningen af det nye Østerbro Stadi-
on i juni står B.93 godt rustet til fremtiden. 

Den 20. september 2009 klippede over-
borgmester Ritt Bjerregaard snoren over til 
den nye hal med fi re tennisbaner på anlæg-
get ved Svanemøllen.

Dermed skete der en markant forbedring 
af forholdene for klubbens tennisspillere. 
Samtidig blev der taget et stort skridt mod 
det, som klubben har arbejdet for i 20 år – en 
samling af klubben på det nye anlæg ved Sva-
nemøllen. Og endelig var åbningen en brik i 
en samlet løsning for idrætten på Østerbro, 
som også betød, at Østerbro Stadion i juni 
genåbnede i ny og smuk udgave efter en re-
novering for mere end 40 millioner kroner.

Vejen til den nye hal har været lang og be-
sværlig, og undervejs har økonomiske kata-
strofer og indbyrdes stridigheder i klubben 
skulle forceres. Men B.93 nåede frem til det 
mål, som en række fremsynede ledere satte 
sig allerede i slutningen af 1980'erne, da de 
med held gennemførte en forhandling med 
Københavns Kommune, som var det bedst 
tænkelige afsæt for en fremtidssikring af den 
dengang næsten 100 år gamle klub.

I november 1990 underskrev klubbens le-
delse og daværende overborgmester Jens 
Kramer Mikkelsen aftalen om klubbens nye 
anlæg ved Svanemøllen med klubhuset, fem 
fodboldbaner og otte tennisbaner. Med afta-
len fi k B.93 erstatning for klubhuset og de 
gamle fodboldbaner på P. H. Lings Alle, som 
klubben måtte frafl ytte på grund af Idræts-
parkens udvidelse. Og tennisafdelingen fi k 
kompensation for de udendørsbaner, som 
var blevet afgivet i årenes løb på det gamle 
anlæg. Tennis gik fra 12 til 18 udendørs baner.

En fornem løsning, som skyldtes godt for-
handlingsarbejde fra B.93 side og en positiv 

indstilling til B.93 fra Københavns Kommune 
anført af overborgmester Jens Kramer Mik-
kelsen.

For B.93 var det den såkaldte fi rebande, 
der førte forhandlingerne: Formand Jørgen 
Norsker, næstformand Torben Biilmann, kas-
serer Henrik Lindholm samt Freddie Birtø, der 
var sekretær i hovedbestyrelsen og redaktør 
af medlemsbladet.

Allerede dengang havde de fi re øje for, at 
der også skulle opføres en ny og større ten-
nishal på det nye anlæg. En ny hal, som skulle 
afslutte og færdiggøre det nye fl otte anlæg.

20 ÅRS ARBEJDE OG VANSKELIGHEDER
Det kom til at tage 20 år, før hallen stod der. 
Undervejs havde fi rebanden forladt deres 
poster i Hovedbestyrelsen. Men ingen af 
dem havde forladt B.93 eller var holdt op 
med at arbejde for den gamle klub. Og der-
for er det en særlig glæde og meget velfor-
tjent, at ikke mindst to af klubbens æres-
medlemmer – Jørgen Norsker og Henrik 
Lindholm – har været så aktivt involveret i 
opførelsen af den nye hal og i de forhand-
linger, der førte til den fl otte løsning.

Hallen er beviset på, at det endte godt. 
Med en ny tennishal og et nyt Østerbro Sta-
dion står B.93 stærkere rustet på anlægssiden 
end i mange år. Vi står med Københavns bed-
ste idrætsanlæg i Københavns mest spæn-
dende bydel Østerbro og dermed med et so-

EN MILEPÆL I B.93 HISTORIE

"FIRE-BANDEN""FIRE-BANDEN"
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lidt fundament for at kunne skabe Køben-
havns bedste idrætsklub både på tennis- og 
fodboldsiden.

Men det er kun fi re-fem få år siden, at 
klubbens fremtid lignede en katastrofe. 

Med økonomisk kaos, kuldsejlede halpla-
ner og et Østerbro Stadion, der af kommu-
nen var opgivet som fodboldstadion, fordi 
Københavns Kommune havde mistet tålmo-
digheden med B.93, der ikke ville eller kunne 
gennemføre en aftale fra 1998 om at sælge 
den gamle tennishal ved stadion til atletik-
klubben Sparta og i stedet bygge en ny ved 
Svanemøllen.

Arbejdet med den nye hal var ellers allere-
de gået i gang i midten af 1990'erne. Klub-
bens tennismedlem, arkitekt Anders Helsted, 
havde tegnet en smuk ny hal. Og B.93 og 
Sparta blev i 1998 enige om salget af den 
gamle hal. Men først kom kommunens planer 
om en havnetunnel, som kunne kræve ind-
dragelse af halgrunden, på tværs. Derefter 
viste byggeriet sig at blive for dyrt, samtidig 
med, at klubben fi k alvorlige økonomiske 
problemer - primært på grund af et overfor-
brug i fodboldafdelingen.

Arbejdet med at sælge den gamle hal og 
bygge en ny kørte fast. I 2004 blev en ny ho-
vedbestyrelse valgt, og den arbejdede på høj-
tryk for at genoplive klubben, som reelt var 
gået bankerot.

I oktober 2005 kom det katastrofale nul-
punkt: Københavns Kommune besluttede at 
droppe den ellers vedtagne renovering af 
Østerbro Stadion for i stedet at bygge en ny 
atletikhal til Sparta på grunden ved siden af 
Parken, hvor Østerbros Skøjtehal lå. Sparta 
opgav alle planer om at købe den gamle ten-
nishal.

Tilbage stod B.93 i den værst tænkelige si-
tuation: 
Med en gammel tennishal med kun to ba-
ner, der skulle renoveres for omkring 10 
millioner kroner, som klubben ikke havde, 
og som inden 2019 ville hjemfalde til Kø-

benhavns kommune. Og med et Østerbro 
Stadion, som fremover kun ville være god-
kendt til Danmarksseriefodbold. 

I et forsøg på at afværge katastrofen ned-
satte klubben en ny fi rebande. Bestående af 
to fra fodbold: Henrik Lindholm og under-
tegnede. Og to fra tennis: Bo Eklund og Tor-
ben Biilmann. Senere blev der skiftet lidt ud 
på tennissiden, hvor Klaas Muizelaar og Jon 
Bremerskov kom med, og klubbens fantasti-
ske advokat Torben Henriksen trådte til som 
en meget vigtig rådgiver, der har udført et 
fantastisk ulønnet arbejde.

HELHEDSLØSNINGEN 
Og der var i B.93 fuldstændig enighed om 
det budskab, som vi i det følgende år gen-
tog på alle møder med kommunen: B.93 er 
klar til at sælge den gamle hal til Sparta. Og 
lad os så fi nde en samlet løsning, som er til 
gavn for hele idrætten på Østerbro.

Vi inviterede kulturborgmesteren, kultur- 
og fritidsudvalget til møde i klubhuset. Vi 
samlede alle de andre idrætsklubber – atle-
tik, skøjteklubber og ishockey, fodboldens 
fælledklubber – til møder. Vi mødtes på råd-
huset, på B.93 og i kolde baglokaler i den 
gamle skøjtehal. Og vi endte med at skrive et 
forslag til helhedsplan, som alle involverede 
idrætsklubber stod bag.

Til sidst opgav Sparta tanken om en ny atle-
tikhal på skøjtehalsgrunden og erklærede sig 
villig alligevel at købe den gamle hal. Aftalen 
blev hurtigt forhandlet, indgået og under-
skrevet i oktober 2006. Prisen på 15 millioner 

DET NYE ØSTERBRO STADIONDET NYE ØSTERBRO STADION
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kroner var forhandlet af tennisafdelingens 
repræsentanter. 

Aftalen blev indgået uden noget krav om, 
at Østerbro Stadion skulle renoveres. Dertil 
var det for vigtigt at fi nde en løsning for ten-
nisafdelingen. Men renoveringen af Østerbro 
Stadion var med, da overborgmester Ritt 
Bjerregaard og kulturborgmester Martin 
Geertsen i marts 2007 kunne præsentere en 
formidabel helhedsløsning for idrætten på 
Østerbro. Aftalen indebar:
• at Sparta købte B.93 gamle tennishal 

og ombyggede den til en atletikhal
•  at B.93 byggede en ny hal ved Svane-

møllen
• at Østerbro Stadion blev renoveret for 

41 millioner kroner til fodbold og in-
ternational atletik

•  at der skulle bygges en ny skøjtehal til 
KSF og Skøjteklub København. Den 
blev senere placeret i Ryparken.

•  at Fælledklubberne skulle have et nyt 
klubhus i Fælledparken i stedet for at 
bo tre etager under jorden i Parkens 
tribune.

Som led i løsningen solgte kommunen skøj-
tehalsgrund og byggeret til Parken, men 
den skulle alligevel ud og skaffe fl ere pen-
ge. Det lykkedes for kultur- og fritidsfor-
valtningen anført af direktøren, den gamle 
håndboldspiller Carsten Haurum, at samle 
60 millioner kroner ekstra. Og så var hel-
hedsløsningen hjemme.

I oktober havde vi i fodboldafdelingen be-
søg af Københavns kommende overborgme-
ster Frank Jensen, der så på klubbens anlæg 
og hørte om fodboldafdelingens arbejde. I 
mødet deltog også atletiklubben KIF's for-
mand, Mads Aaen, og han forklarede, hvor-
dan det kunne lykkes at skabe en så stor mil-
lionløsning for idrætten: 

I stedet for at klubben bare kæmpede for 
deres egen sag, stod de her sammen om en 
løsning, der ville gavne alle. Og så var politi-

kerne også klar til at fi nde pengene og gen-
nemføre løsningen, sagde Mads Aaen.

KATASTROFEN AFVÆRGET
Og sådan gik det til, at en katastrofal situa-
tion for B.93 med en faldefærdig tennishal 
og intet fodboldstadion blev afværget. 
Eneste udestående var, at kommunen skul-
le beslutte at lægge den kommende Nord-
havnsvej nord for jernbanen og ikke ind 
over halgrunden. Den beslutning blev truf-
fet i begyndelsen af 2008.

Herefter blev købsaftalen med Sparta fra 
oktober 2006 gennemført.

Det er blevet hævdet af den nuværende 
tennisbestyrelse, at den gamle tennishal blev 
solgt hen over hovedet på tennisafdelingen. 
Det er ikke rigtigt. 

Aftalen med Sparta blev forhandlet med 
deltagelse af tennisrepræsentanter, og det 
var dem, der forhandlede prisen. Aftalen blev 
godkendt enstemmigt på en generalforsam-
ling med 80 stemmer for og 0 imod i novem-
ber 2006. 

Men da beslutningen om Nordhavnsvejen 
var truffet og aftalen skulle gennemføres i 
marts 2008, havde tennisafdelingen indsat 
en ny bestyrelse. Denne bestyrelse havde en 
anden holdning og krævede aftalen med 
Sparta ophævet og genforhandlet. Sparta 
meddelte, at det ville være et kontraktbrud, 
som klubben ville forfølge retsligt. Hovedbe-
styrelsen vedstod den indgåede aftale og sal-
get blev gennemført.

Arbejdet med at opføre den nye hal blev 
intensiveret. Klubben havde allerede i 2007 

DET NYE ØSTERBRO STADION
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stiftet aktieselskabet Østerbros Idrætspark 
A/S med Jørgen Norsker som formand, Hen-
rik Lindholm som kasserer og Inder sapru som 
direktør. I 2008 ønskede Jørgen Norsker at 
trække sig, og han blev afl øst af en anden af 
klubbens tidligere formænd, Jens Kamp-
mann, der sammen med sin faste tennismak-
ker Leo Larsen trådte ind i bestyrelsen.

Jens Kampmann og Leo Larsen har siden 
udført et fantastisk arbejde og sikret frem-
drift i byggeriet. Det samme har bygherre-
rådgiver Flemming Nielsen, som har gennem-
ført opførelsen af selve hallerne helt efter 
den lagte tidsplan og til en udgift, der var la-
vere end budgetteret. Og i den seneste fase 
har tennisformand Ole Rasmussen styret op-
førelsen af den fl otte midterbygning. 

PENGENE PASSEDE
Da den nye hal åbnede den 20. november 
var der da heller ingen, der talte om, at det 
ville have været bedre at beholde den gam-
le. Tennisafdelingen har valgt et gulv, som 
tennisspillerne roser. Og økonomien i den 
nye hal er solid. Det lykkedes ved mange 
gode kræfters hjælp at skaffe tilskud og 
opsparing på mere end seks millioner kro-
ner, og Sparta endte med at betale en bo-
nus på en million kroner, fordi de fi k lov at 
gå i gang med ombygningen af den gamle 
hal i maj 2009.

Klubben skylder tak til Sparta og andre, 
der har gjort det muligt. Flotte tilskud er 
kommet fra A.P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal 
(tre millioner kr.), fra Dansk Tennis Fond 

(500.000 kr.) og fra Københavns Kommune (2 
millioner kr.). Med provenuet fra salget af 
den gamle hal, som var belånt med 2,5 millio-
ner kroner, betyder det, at der var tilveje-
bragt 19,8 millioner kroner ud af de 23,8 mil-
lioner, som den nye hal har kostet. Dermed 
skal Østerbros Idrætspark kun optage et lån 
på fi re millioner kroner. Ikke mange idræts-
klubber kan præstere en sådan fi nansiering.

Det var dermed næsten 20 år med hårdt 
arbejde, store problemer og interne bryderi-
er, der endte lykkeligt med åbningen af hal-
len den 20. september. Et resultat af mange, 
mange gode klubmenneskers frivillige og 
ihærdige indsats.

Den nye hal er en tennishal til gavn for 
klubbens tennisspillere. Men alle fodbold-
medlemmer kan glæde sig over, at vi har bi-
draget til, at denne hal står der, og vi håber i 
fodboldafdelingen, at glæden over de nye 
fl otte forhold kan være med til at genskabe 
et godt forhold mellem fodbold og tennis og 
gøre os i stand til at arbejde os frem mod nye 
forbedringer.

Efter nedturen i begyndelsen af århundre-
det er klubben kommet på fode igen. Vi har 
næsten 2.700 medlemmer, hvilket er rekord i 
nyere tid. Vi skal i historiebøgerne for at fi n-
de et tidspunkt, hvor vi har været fl ere. Der er 
styr på økonomien, og vi har et fantastisk an-
læg, der står klar til at tage mod fl ere nye 
medlemmer. Vi står kort sagt med alle mulig-
heder for at bygge videre på det fundament, 
som klubbens tidligere dygtige og fremsyne-
de ledere har skabt.

Hans Drachmann

TENNISHALLERNE I NOVEMBERTENNISHALLERNE I NOVEMBER
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En tidligere kendt fodboldleder, Han Bjerg, 
gjorde sig i sin tid bemærket med sætnin-
gen ”Livet er for kort til kvindefodbold”. 
Men kvindefodbolden boomer nu, selvom 
den store publikums- og medieinteresse 
endnu ikke er kommet.

Ny forskning fra Københavns Universitet – 
omtalt i Politiken - viser imidlertid, at fod-
bold kan gøre livet sundere for kvinder. 
Forskerne har undersøgt effekten af fod-
boldtræningen for kvinder og konkluderer, 
at fodbold giver en god kombination af 
hjertekredsløbs- og styrketræning. Fodbol-
den forbedrer kondition, fedtforbrænding 

og styrker muskulaturen. Både de hurtige 
og langsomme muskelfi bre styrkes p.g.a. 
træningen med sprinter, vendinger og 
tacklinger. Undersøgelsen skete i en sam-
menligning med en gruppe kvinder, der 
udelukkende løbetrænede. Langt de fl este 
af disse kvinder, gjorde af hensyn til den 
gode samvittighed. Fodbolden derimod 
gav tillige den vigtige ting, nemlig en høj 
socialinteresse, som fastholdt kvindernes 
interesse.

I øvrigt viser DIFs medlemstal, at fodbold er 
den mest populære sportsgren for piger op 
til 18 år.

ER LIVET FORT KORT TIL KVINDEFODBOLD?

FÅ BLADET TILSENDT I 2010

Hvis du ønsker at få tilsendt Fodboldbla-
det koster det beskedne 100 kroner om 
året. Du kan indbetale beløbet på bladets 
bankkonto 0252-3001359703 med angi-
velse af navn og adresse. Man kan også 
vælge at sende ”en hund” til Palle Banks 
Jørgensen, Åkandehaven 166, 2765 Smø-
rum. I 2009 har der været 57 abonnenter. 

B93-BOGEN, MICHAEL ROHDE – OG 
ALLE DE ANDRE
Bogen er ikke udsolgt, men det er tæt på. 
Så hvis du har tænkt dig bogen til jul, en-
ten til dig selv eller som julegave, så er det 
nu du skal ind og købe bogen på kontoret. 
Bogen er på 300 sider, og der er 308 bil-
leder. Prisen er 250 kroner.

Hvis din vej ikke lige falder forbi Svane-
mølleanlægget, så kan du sende en mail 
til palle.banks@teliamail.dk så fi nder vi en 
løsning. B93-bogen har fået en fl ot an-
meldelse i pressen. Ekstrabladet forsyne-
de bogen med fem (ud af seks mulige) 

kokkehuer, eller var det fyldepenne, og 
skriver ”Det er underholdning, tal og 
anekdoter og et persongalleri, der går til-
bage til Østerbro-klubbens fødsel i 1893”.

KULTURUDVALGET
Kulturudvalget får løbende indleveret 
gamle effekter. Senest har vi fra Finn ”Ja-
cob” modtaget en tennisketsjer fra ruder 
fi res tid. Fra John Fog i Ølstykke har vi 
modtaget en fl yttekasse med gamle med-
lemsblade samt kampprogrammer. Fra 
70-årige Jørgen A. Hansen har vi modta-
get en fornem plakat fra 1939, som fore-
stiller hans berømte storebror ”Lille Kaj”. 
Vi takker alle tre.
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2. SENIOR – KØBENHAVNSSERIEN

Efter den noget særprægede forårssæson, 
der blev spillet som en enkeltturnering, 
startede den nye sæson 2009/10 (efterår/
forår), en ændring af turneringsstrukturen, 
som KBU besluttede sidste år.

Sæsonen har budt på lidt af hvert. Starten-
de med nederlag i de 2 første kampe 4-1 
hjemme til Fremad A. (1.hold efter konkur-
sen) og 2-0 ude Brønshøj. Herefter røg hol-
det så ind i en sejrsstime på ikke mindre end 
7 sejre på stribe, hvilket bragte holdet helt 
i top. Den fl otte sejrsstime blev så desværre 
afl øst af en negativ stime, idet holdet mi-
stede pusten og røg ind i 3 nederlag i træk.
Den sidste kamp i efterråret gav dog en 
ventet storsejr på 6-1 over bundproppen 
Viktoria og holdet overvintrer på en 4. 
plads kun 4 points efter rækkens tophold 
Jægersborg og 3 points efter nr. 2 og 3.

Der venter et spændende forår, hvor holdet 
på udebane skal møde rækkens nr. 2 Frem-
ad A. i den første kamp. Det bemærkes, at 
holdet har vundet over 2 af de hold, der 
ligger bedre placeret, jfr. nedenfor.

Nr. 1 i rækken rykker direkte op i Dan-
marksserien og nr. 2 deltager i et kvalifi ka-
tionsspil om oprykning til DS.

STILLINGEN I TOPPEN EFTER   
EFTERÅRETS KAMPE:
Nr. 1. Jægersborg 28 p.
Nr. 2. Bk. Fremad A. 27 p.
Nr. 3. Bk. Union 27 p.
Nr. 4. B.93  24 p.

SENIORAFDELINGEN
Veteran-holdet skulle spille på udebane, 
og da man kom ind i omklædningsrum-
met, hang der et skilt, der forkyndte: 

„Sejr eller nederlag må IKKE fejres med 
øl”.

- „Godt gutter, sagde målmanden, så spil-
ler vi bare uafgjort”!
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Leder af seniorafdelingen , 
Kim Milwertz, kunne på års-
mødet kåre Polat Bozkurt 
som årets seniorspiller. Po-
lat, som er ”indfødt” 93’er, 
har indtil nu spillet 52 Divisi-
onskampe, men i år har væ-
ret en vigtig brik i opbygnin-
gen af det meget lovende 
Københavnsseriehold.

29

HOLDETS RESULTATER FOR EFTERÅRET:

B.93  - Bk. Fremad A. 1-4 
Brønshøj – B.93  2-0
B.93  - Fremad V.  2-1
B.1908  - B.93  2-4
B.93  - FIX  3-1
HB  - B.93  2-3
B.93  - Union  6-3 
B.93  - Rønne  4-3
B.93  - Jægersborg  3-1
KFUM  - B.93  3-2
B.93 – Skovshoved  0-1
Skjold  - B.93  4-3
B.93  - Viktoria  6-1

ØVRIGE SENIORAFDELING
Slutstillinger for 2009 sæsonen

Hold Placering Kampe Point  
3. senior, serie 2 3 11 20
4. senior, serie 3 7 11 16
5. senior, serie 3 11 10 8
6. senior, serie 4 9 9 9
7. senior, serie 4 2 11 26
8. senior, serie 5 4 9 16
9. senior, serie 5 3 7 13
Kvinder
Serie 1 3 11 25     

Finn Ludo Jensen

POKALEN GIK TIL PLAT BOZKURTPOKALEN GIK TIL PLAT BOZKURT

100 mands foreningen
Alle ungdomshold har mulighed for 
at søge tilskud til rejser eller stævner. 
Det sker ved henvendelse til forman-
den Paul Davidsen eller foreningens 
kasserer, Henrik Lindholm( tlf. 39 62 93 65). Foreningens medlemmer har gratis adgang til 
Divisionsholdets kampe på Østerbro stadion. Generalforsamlingen i februar er lidt mere fest-
lig end g-f normalt er. Medlemskab tegnes ved i Danske Bank (konto 2736 71) at indbetale 
1.000 kr.

ÅRETS SPILLER I SENIORAFDELINGEN
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I sidste Fodboldblad var der et halvårsregn-
skab for de forskellige hold. Denne gang 
kan vi så præstere årsregnskabet. Og hvil-
ken succes. B93 vandt ikke mindre end tre 
rækker, nemlig Superveteran, Masters og 
Supermasters. Derudover blev det til en 
sølv- og bronzemedalje. Det er mange år 
siden, at en klub har været så domineren-
de. Alle KBU-rækkerne er kalenderturne-
ring, lige bortset fra de helt gamle (Super 
Grand Old Masters), der spiller en ren halv-
årsturnering. De er så piv 
demente, at de ikke kan 
overskue et helt år frem. 
Også i år var B93 den ene-
ste klub, der havde hold i 
den fi neste række i alle 
syv aldersgrupper. Meget 
tydede på, at oldboys 
måtte forlade A-rækken, 
men i absolut sidste øje-
blik klarede de skærene. De i alt 129 kampe, 
gav 80 sejre, 17 uafgjorte og 32 nederlag, 
målscore 356-205. Lad os nu sammen gen-
nemgå de syv rækker:

Oldboys (33 år), holdleder Mads Kusk, blev 
nr. 8 med 22-8-2-12 (52-63). Efter et tyndt 
forår startede man efteråret med en sejr på 
9-0 over KFUM. Det blev også til en storsejr 
på 7-0 over Frem. Mod suveræne KB blev 

det til en sæk 
på 0-8. I næst-
sidste runde 
gjaldt det Van-
løse, kun en 
sejr talte, så 
der var ind-
kaldt for-
stærkning fra 
1. holdet af 
hele træner-

staben, Jeppe Tengbjerg, Jan Carlsen og 
Nicolas Nielsen. Med fi re fl otte mål sørgede 
Jeppe for en sejr på 6-2. Da de andre bund-
hold også vandt, skulle den sidste kamp på 
Kløveren mod Sundby vindes. Da divisions-
holdet spillede på samme tid, var det uden 
førnævnte tre profi ler. Med Troels Jensen 
som dobbelt målscorer blev det til en sikker 
5-2 sejr, og derved undgik man den fatale 
nedrykning til B-rækken. Puha og tillykke 
siger vi bare. I DBU-pokalen har oldboys 

vundet over AB (5-3, 
efs.) og BS72 (4-1), og 
skal møde Sundby i 
1/16-delsfi nalen i april 
2010.  

Veteran (40 år), holdle-
dere er kollektivt, blev 
nr. 2 med 20-13-4-3 (52-
23). Holdet var syv point 

efter Kastrup efter foråret. Det lykkedes, at 
indhente Kastrup bl.a. via en sejr på 2-0 i 
den indbyrdes kamp. Et par uafgjorte kam-
pe betød, at man manglede fi re point i 
guldkampen. Veteranerne var ubesejret i 
de sidste 15 kampe, men det var altså ikke 
nok. Blandt de otte bedste var de seks hold 
fra Amager, kun B93 og KB blandede sig. I 
DBU-pokalturneringen tabte veteranerne 
1-0 til netop Kastrup. 

Superveteraner (45 år), holdleder Johnny 
Horn, blev nr. 1 med 18-12-3-3 (60-16). Selv-
om holdet var seks point efter Brønshøj 
efter foråret, så var mesterskabet hjemme 
i tredjesidste runde efter en stime på 11 
sejre i træk. Det fejrede man ved at tabe de 
to sidste ubetydelige kampe. Inden var det 
blevet til storsejre på 11-0 over Hvidovre, 
9-2 over Dragør og 5-2 over KB. I gammel-
mandsrækkerne spiller man så vidt muligt 

GAMMELMANDSRÆKKERNE

JEPPE TENGBJERGJEPPE TENGBJERG

Old Boys  - over 33 år
Veteran - over 40 år
Superveteran  -  over 45 år
Masters -  over 50 år
Supermasters -  over 55 år
Grand Old Masters – over 60 år
Super Grand Old Masters – over 65 
år (til 100 år)
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aftenkampe på hverdage. Det gælder ikke 
superdrengene, de spiller hjemmekampe 
lørdag formiddag. På holdet var bl.a. Per 
Sjøkvist, Frank Rasmussen, Brian Rasmus-
sen, Wlady Jactzak, Steen Jakobsen, Hans 
Drachmann, Jesper Klaus Christiansen, 
Claus Knudsen, Claus Vigen og målfarlige 
Hans Drachmann.

Masters (50 år), holdleder Benny Gerneke, 
blev nr. 1 med 20-16-4-0 (51-13). Masters 
fortsatte de gode takter fra foråret med 
samme resultat 8 sejre og 2 uafgjorte. Det 
betød at masters vandt rækken med et for-
spring på hele 14 point ned til Brønshøj og 
16 point til AB. Inden sæsonen var spørgs-
målet hvordan det ville gå masters uden 
Ole Petersen og Jens Kolding, der begge 
primært var rykket op/ned som superma-
sters. Det gik jo meget godt. Blandt holdets 
profi ler fi ndes Erik Norsker og den kom-
mende supermastersspiller Frank Rasmus-
sen, tidligere indendørskonge i Wichita 
Wings, USA. 

Supermasters (55 år), holdleder Ole Peter-
sen, blev nr. 1 med 18-16-2-0 (72-11). Holdet 

vandt samtli-
ge ni kampe i 
foråret. Et par 
u a f g j o r t e 
kampe (Frem 
og HIK) betød, 
at kampen 
B93-B1903 af-
gjorde turne-
ringen. B1903 
er et hold med 
næsten ude-
lukkende tidli-
gere divisions-
spillere, bl.a. 
Bo Skovbjerg, 
Keld Kristen-
sen og Lars Francker alle med en skummel 
fortid i B93. I foråret vandt B93 2-1 ude på 
Lyngbyvej, og havde derfor denne gang 
fordel af hjemmebane. Det blev til hjem-
mesejr på 2-0 på to mål af en der hedder 
Jens Kolding, og så var guldet i hus. Af 
stamspillere kan derudover nævnes Find 
Juhl Jensen, Benny Gerneke, Ivar Roitmann, 
Ole Petersen, Jørgen ”Ost” og ikke mindst 
Søren ”Hattens” Rasmussen.

 

INDENDØRS-STJERNEN, 
FRANK RASMUSSEN.
BILLEDE FRA USA
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Grand Old Masters (60 år), holdledere Kaj 
Boll (B93) og Gert Pibe Jensen (B1903), blev 
nr. 3 med 21-12-1-8 (47-42). Det blev en sæ-
son med svingende resultater. Som i super-
ligaen spillede man tre kampe mod hver. 
Rækkevinder blev suveræne KB med en del 
tidligere divisionsspillere. I sidste kamp, 
ude mod AB Tårnby, skulle sølvet fordeles. 
Det blev et forsmædeligt nederlag på 0-6. 
I efteråret har holdet været uden de spi-
rende talenter Leif Lykke, Peter OB Jensen, 
Jens Peter og Bent Ole. Og hvad gik der lige 
galt med Parmo. Til gengæld har der for 
nylig været tilgang af de tidligere divisions-
spillere Søren Knald (Petersen) og Lange 
Bent (Andersen). Og så er den spillende pi-
berygende holdleder Gert endelig blevet 
sin hælspore kvit. Fælleshold med B1903. 

Super Grand Old Masters (65 år), holdle-
dere Kaj Boll (B93) og Gert Pibe Jensen 
(B1903), blev nr. 4 med 10-3-1-6 (22-40). 
Klubbens tidligere stolthed med turne-
ringssejre i efteråret 2008 og vinterturne-
ringen 2009, kunne ikke leve op til det 
enorme forventningspres. Analysen af 
hvad der gik galt er endnu ikke færdigbe-
handlet. Et stort handicap har det været, at 
holdets strateg Per Mygger Jürgensen er 
ude efter en hofteoperation i sommer. Den 
gamle hofte var simpelthen slidt op. Ræk-
kevinder blev det kombinerede hold SIF/

HIK. Der spilles 
7-mands tidligt om 
morgenen kl. 
11:00. Hjemmehol-
det sørger for ef-
terfølgende fro-
kost. De øvrige 
hold er Frem, AB 
Tårnby, Rødovre, 
Viktoria og HIK/
SIF. Med fem mand 
på over 70 år bur-

de der være basis for kommunalt tilskud. 
Fælleshold med B1903.

FÆLLESHOLD B93/B1903
Som det fremgår, er de to ældste hold fæl-
leshold. Det er snart 10 år siden, at vi star-
tede dette arrangement. Det har været en 
udpræget succes, periodevist også sports-
lig. Med fra start var Gert Jensen, den gode 
årgang 1945, som lige siden har været spil-
lende (periodevis, red.) holdleder; pibery-
ger og medlem af B1903’s velpolstrede 
fond. Af andre kan nævnes, venstre half 
Børge Rasmussen med 190 divisionskam-
pe/50 mål, centerhalf Vagn Jørgensen 
(B&W), der kan skyde på mål fra egen ba-
nehalvdel, forsvarsdirigenten og dommer 
og udskiftningsvejleder Torben Aagerup, 
pensioneret skolelærer, nu skovhugger Er-
ling Thrane, der altid er leveringsdygtig i 
æbler og bajere samt træningsnarkomanen 
Mogens Svendsen. Boblere Søren ”Knald” 
Petersen og Henrik ”Frispark” Vestergaard. 
Men, hvem fanden har stjålet vort B1903-
tøj?  

VINTERTURNERINGEN 2009/10
I stedet for at holde et halvt års pause, går 
alle holdene i gang med den traditionelle 
vinterturneringen (afvikles fra november til 
april). Afslutningen i april 2010 er lagt i 
hænderne på FA2000, som vist nok har 10 
års fødselsdag. Ligesom sidste år er B93 
eneste klub, som er repræsenteret i alle syv 
rækker. Som enkelte husker vandt B93 fi re 
af de syv rækker i sidste vinterturnering, 
nemlig Veteran, Superveteran, Masters og 
Super Grand Old Masters, så der er sgu’ no-
get at leve op til. Kun en tåbe frygter ikke 
B93 i gammelmandsrækkerne. Man kan 
følge med i turneringerne på www.vinter-
turneringen.dk

/palle banks jørgensenKAJ BOLLKAJ BOLL
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UNGDOMSAFDELINGEN
 U19 og U17 - efteråret 2009.
 Vi har haft tre U19 og fem U17-hold med
 i efterårets turneringer.  
 
U19 1 har haft et fi nt efterår. Trænerne, 
Thomas Petersen og Jakob Pedersen, er 
etablerede i klubben, spillermaterialet har 
–selv uden Bashkim Kadrii, der fast har spil-
let på 1.senior- været godt, ligesom bred-
den i truppen har været stor. I skrivende 
stund ligger holdet på 2.pladsen i divisio-
nen og lever dermed til fulde op til de re-
sultatmæssige mål om en top tre placering.

U19 2 har prøvet kræfter med 3.division, en 
stor udfordring i teori og praksis. Slagelse, 
Birkerød og Herlev er en helt anden udfor-
dring end de klubber, der huserer i den kø-
benhavnske mesterrække. Og selv om træ-
nerduoen Mohamed Khayat og Saqib Hussein 
og spillertruppen ofte suppleret med U19 1 
spillere gjorde deres yderste var udfordrin-
gen en anelse for stor i denne omgang. I 
langt de fl este kampe var holdet lige ved og 
tæt på, men på den lange bane kom der for 
få point på kontoen og holdet må rykke en 
række ned.. Humøret og indstillingen er hel-

digvis fortsat i top, når der til foråret spilles i 
Mesterrækken.

U19 3 spiller i række 1 og er et relativt luk-
ket hold, der bestyres af Robert Nielsen. I 
modsætning til drenge og juniorårene er det 
svært at fi nde en række, hvor det er sjovt at 
spille, hvis man ikke træner så meget, men 
godt kan lide at spille..Cheftræner, Nielsen 
overvejer fremtiden, der kan byde på en tid-
lig overgang til seniorfodbold, hvor der i 
7-mands rækkerne er en niche for unge, der 
væsentligst kan li´at spille kampe, mens træ-
ningen i nogle år er skubbet i anden række.

U17 1 har ikke overraskende haft svært ved 
at etablere sig helt i toppen af U17 divisionen.  
Årgang 93-94 mistede for år tilbage sin elite, 
der tog med holdets daværende trænere til 
Lyngby, og det har været en kamp at gen-
etablere det tab. Årgang 93 er på plads, men 
94-årgangen halter stadig. Spillermaterialet i 
U17-truppen er således relativt smal, og hol-
det er meget sårbar overfor skader hos nøg-
lespillerne. Især i starten af sæsonen var der 
mange skader, der kostede et par usædvan-
ligt store nederlag i det jyske. I skrivende 
stund er holdet placeret midt i rækken, og 

SADULLA ELECI U/19SADULLA ELECI U/19NICKLAS SVANE ANDERSEN U/19NICKLAS SVANE ANDERSEN U/19
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med 7 point i de sidste tre runder er der 
grund til at tro på en placering i den bedre 
halvdel af rækken.   Jens Espensen (p.t. ude 
efter en hæloperation), Bjørn Rasmussen (vi-

kar) og Alex Jørgensen har haft ansvaret for 
drengene.

U17 2 prøvede også lykken i 3.divison, og 
det var desværre en overmatchning, ikke 
mindst fordi  det aldrig lykkedes at fi nde en 
kontinuerlig trænerbesætning omkring hol-
det. Så holdet rykkede ned med et brag og 
viste undervejs reelle opløsningstendenser. 
Nu er Kim Trier og Thomas Riley imidlertid 
trådt til som U17 2 trænere og drenge glem-
mer hurtigt, så foråret 2010 bliver med al 
sandsynlighed en fest i den københavnske 
Mesterrække.

ÅRETS UNGDOMSSPILLER
Mourad El-Bariaki, der er årgang 1992 har 
indtil nu spillet 26 landskampe på DBUs 
ungdomslandshold . og er anfører på U/18 
landsholdet. Han er en central midtbane-
spiller. Han har fi n teknik og et fornemt blik 
for spillet. En fi n repræsentant for B.93s 
ungdomsafdeling.

Vi har haft tre U15 hold, fi re U14 hold og 
syv U13 hold med i indeværende efterår.

U15 1 har deltaget i den meget stærkt be-
satte Elite Øst række, der har deltagelse af 
de 14 stærkeste hold fra København og 
Sjælland. Det gør vi også i foråret 2010. Hol-
det blev godt nok kun nr.12, men fornyede 
licensen ved at besejre AB Tårnby med over-

bevisende 5-0 i den afsluttende kvalifi kati-
onskamp. Dermed har drengene og træ-
nertrioen Lasse Nielsen, Niels Madsen og 
Mads Degel meget tilfredsstillende levet op 
til klubbens målsætning. Det giver arbejds-
ro de næste mange måneder, så truppen - 
gerne med forstærkninger udefra - kan 
udvikle sig videre inden det store spring til 
U17, hvor drengene for første gang skal 

EFTERÅRSSTATUS U13 - U15.

Årets spiller i ungdomsafdelingen blev 
Mourad El Bariaki. Pokal overrakt af ung-
domsformanden Anders Lavinsen.
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spille med og mod konkurrenter fra to år-
gange.
U15 2 har spillet i række 1 og sluttede i den 
nederste halvdel. Holdet har potentiale til 
mere og mon ikke det bliver forløst i for-
året. Der har i hvert fald været rigtig gode 
takter undervejs. 

U15 3 med Mads Kusk som mangeårig træ-
ner spillet fi nt med i række 3. 

U14 1-2 består af 25-30 drenge, der har væ-
ret trænet af Niels Madsen. Begge hold har 
udviklet sig og præsteret fi nt og står godt 
rustet til foråret, hvor drengene for første 
gang skal spille 11-mands fodbold og U14 1 
desuden skal forsøge at kvalifi cere sig til 
efterårets Elite Øst række. Der er fem ledi-
ge pladser, som FCK, Hvidovre, Skjold, B.93 
og HIK er forhåndsfavoritter til at tage sig 
af. Hjalte Christoffersen og Jacob Jensen 
har meget positivt forstærket trænersiden 
pr. 1.11. Velkommen til.

U14 3 er et af de heldigvis mange seriøse og 
godt ledede breddehold, der er skudt op i 
klubben de senere år. Niels Jørgensen er 
styrmand på et spændende hold, der både 
har sponsor, værdigrundlag og spirende 
sportslig succes. Keep on rocking.

U14 4 er lige startet og har været drevet af 
efterårets blæksprutte, Nicolaj Behrendt. 
Hvis holdet skal have en bæredygtig frem-
tid kræver det dedikerede voksne/forældre 
til at stå for hold og træning.

U13 1-2 består 25- 30 drenge, der trænes af 
Km Hansen, Sunaj Jajovski og Medi Neziri. 
Også denne årgang ser rigtig lovende ud 
og er i top 5 i København.

U13 3-7 er hold, der er startet indenfor de 
sidste par år. Fælles er en stærk voksenor-
ganisation omkring holdene, der lover 
godt for bæredygtigheden fremover. Før-

ste hurdle 
har været 
skiftet til 
9 -mands-
fodbold, og 
det er gået 
over al forvent-
ning.

U13 3 drives af Malte Mathiassen og Musa 
Ghazelli og har base på indre Nørrebro. 
Trænerne sagde ja til at spille i den relativt 
stærke række 3 velvidende at holdet ville få 
det svært. Men hatten af og respeeekt for 
drengene, der trods mange tætte nederlag 
aldrig forfaldt til mismod eller dårlig stem-
ning på og udenfor banen. Glædestårerne 
fi k derfor frit løb på og udenfor banen, da 
holdet i sidste runde hev en stensikker 5-4 
sejr i land. Sæsonens eneste, men…
Jo U13 3 styrer og kan beses igen til foråret. 
Tillykke drenge. Godt gået.

U14 4 trænes og ledes af Hans Møller og 
Thomas Bonnesen og er en fornøjelse at 
opleve på og udenfor banen.: Holdet spiller 
en fi n gang fodbold og sluttede midt i ræk-
ke 4  

U14 5 har Anders La Cour og Morten Kirke-
terp på trænerposten og Torsten Bernes 
som holdleder. Samme ros og placering 
som U14 4. Trioen drev også med U14 7, men 
overvejer om to hold er lige i overkanten i 
det fremadrettede.

U14 6 trænes af Johnny Kure og Fabio Pitru-
zella og har udviklet sig meget i sæsonen. 
Udenfor banen har gode forældresponso-
rer ekviperet drengene fra top til tå og inde 
på grønsværen så drengene også rigtig 
godt ud.. Ni kampe og ni sejre. Nu venter 
række 4 til foråret. Stort tillykke til alle i og 
omkring truppen.
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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
Leon Nehm (kassérer) mobil: 2230 8513

I efterårsferien var 27 drenge fra U 14 til 
stævne i Spanien. Turen gik med bus fra 
klubben til solkystens lune efterår. Ud over 
det sportslige bød turen på lækkert hotel, 
swimmingpool og ”pranger-prutning” .
Første pladsen og den store pokal er taget 
med hjem til klubben. Det ene hold vandt 
nemlig over     Næstved IF i fi nalen og kun-
ne dermed slutte på første pladsen.
Det andet hold sluttede som nummer 3 i 
deres pulje, hvorefter de vandt kampen om 
5. og 6. pladsen.

Drengene havde en fantastisk tur, men alle 
er enige om, at der er meget langt til Spa-
nien i en bus med en sur buschauffør.
Drengene havde håbet på, at se Camp Nou, 
men programmet var så presset, at det ikke 
kunne lade sig gøre at køre til Barcelona. 
Drengene er derfor blevet opfordret til, at 
træne intensivt, så de én dag, måske, kan 
komme til at spille på det store stadion
selv ?

På turen var træner Niels savnet. Få dage 
før afrejsen blev Niels desværre forhindret 
i at deltage, så der skal lyde en kæmpe tak 
til de forældre der var med på turen, og 
som sikrede, at alt praktiske og sportsligt 
blev gennemført, ligesom der skal lyde en 
tak til Ungdomsfonden og 100-mandsfor-
eningen som har støttet turen.

TUREN GIK TIL COSTA BRAVA – VI VANDT!
U/13 I COSTA BRAVA
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LØRDAG DEN 9.JANUAR 2010

Der er stærke traditioner for vinter Five-a-
side i B.93. Fejringen af nytår er overstået, 
og der er brug for lidt frisk luft, når vi når 
ind i januar. Stævnet er primært for senior-
spillere, både mænd og kvinder. Men se på 
opslaget eller på hjemmesiden omkring til-
melding til arrangørerne, Flemming ”Fad” 
Johansen og Thomas W.Rasmussen.

Turneringen for de godt 100 spillere er om 
formiddagen og frokost/eftermiddag fej-
res sammen i restauranten.

VINTER FIVE-A-SIDE
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UTROLIGT

I KBs medlemsblad (sidste nummer) kan 
man læse et indlæg fra en tidligere for-
mand for KB, Ole Hummelshøj, der skriver: 
Det er heldigt, at vi er i stand til at holde fast 
i de samme ledere gennem mange år. Det 
betyder, at de ledere, der sidder på afgø-
rende poster, er rigtige KB’ere. Det er ryg-
graden i det hele, det gælder både tennis 
og fodbold. Fodbold og tennis, der i gamle 
dage var adskilt med to forskellige kulturer, 
er blevet integreret. Klubben er blevet en 
enhed, og man oplever ikke længere det 
traditionelle slagsmål og interessemodsæt-
ninger mellem afdelingerne. 

Det var måske en ide for ledere i B.93 at 
foretage et gæstebesøg i KB. Det ville være 
dejligt, hvis generalforsamlingerne i B.93 
kunne gennemføres i en bedre ånd, men 
det er nok et fromt ønske.
 

SKJOLD
Der har væ-
ret ekstraor-
dinær gene-
ra l f o r s a m -
ling i vor 
n a b o k l u b , 
Skjold. 60 med-
lemmer krævede 
bestyrelsen udskiftet. 
Og de fi k deres vilje. Det fortælles, at for-
manden, Jørgen Marthedal, efter at have 
afl agt beretning, og i sidste sætning sagde, 
det er så min sidste beretning. Samlede sine 
papirer sammen og gik ud af døren.Nu for-
mand er Jan Sørensen, der hidtil har været 
integrationskonsulent i B.1908.

B.T.S GULDMEDALJE

Hvert år uddeler bladet B.T. årets guldme-
dalje for bedste præstation. Da det skete 

for mange år siden første gang i 1934 blev 
B.93s Divisionshold indstillet og blev nr.14 
med 366 stemmer. Også en række af spil-
lerne var indstillet. Holdets anfører, Fritz 
Tarp, blev nr.7 med 852 stemmer, Michael 
Rohde lige efter med 669 stemmer , mål-
mand Svend Jensen blev nr.10 med 591 
stemmer. Forwarden Kaj Uldaler blevnr.15 
med 338 stemmer. Lige efter ham kom Fod-
boldlandsholdet med 336 stemmer. Vinder 
af guldmedaljen blev roerne fra Sorø.

B.93 var i 30’erne det dominerende fod-
boldhold med Danmarksmesterskaber i 
1930, 1934, 1935 og 1939. Vandt pokalfi na-
lerne i 1930, 1931, 1932, 1934 og 1939.

 B.93 OG BRØNDBY
Omegnsklubberne på Vestegnen var i 
1960’erne i rivende udvikling. Den senere 
borgmester i Brøndby, Kjeld Rasmussen 
havde store planer på det idrætsmæssige. 
Han havde set, hvad borgmester Erhard Ja-
cobsen i Gladsaxe havde gjort. Erhard var 
Kjeld Rasmussens forbillede på det kommu-
nale område. Erhardt havde lokket AB (Aka-
demisk Boldklub) med moderne faciliteter, 
og forholdene for AB var blevet for trange 
og utilfredsstillende på Nørre alle. AB tog 
den store beslutning at blive Gladsaxe-klub 
og det gav AB nogle år inden 

klubben fandt sig til rette uden for Hoved-
staden. Kjeld Rasmussen, gammel Nørre-
bro-dreng, så muligheden for på den sam-
me måde at få fl yttet B.93 til Brøndby, og 
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dermed få et Brøndby-hold i den bedste 
række med det samme.

Men selvom B.93 havde trange kår areal-
mæssigt i 60’erne lykkedes planen ikke. Fø-
lerne  fra Brøndby, der var uoffi cielle og 
ikke står i nogen referater fra den tid,  lok-
kede ikke B.93s ledelse, selvom kampen for 
B.93 om en udvidelse på Lægeforeningens 

boliger netop var mislykket. Det skulle vise 
sig, at B.93s loyalitet mod Københavns 
kommune, en del år senere blev belønnet 
med Svanemølleanlægget. 

Brøndby  fusionerede som bekendt i 1964 
de lokale fodboldklubber, og skabte i ste-
det sin egen klubånd derigennem.

Henrik Jensen fi k sparket som træner i år i Horsens. Ole Royas (130 Divisionskampe for B.93) 
har tidligere i en Brøndby-kamp ramt plet.
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Den 1. september fi k B.93 selskab i klubhu-
set. Team København, der er håndbold-
klubben på Østerbro, fl yttede ind i klubhu-
set som led i en samarbejdsaftale med B.93.

Team København træner og spiller i Svane-
møllehallen, Ryparkhallen og i Idrætshu-
set. Hidtil har klubben haft klubhus på 
Jagtvej, men det er det, som håndboldspil-
lerne nu har frafl yttet for i stedet at være 
en del af fællesskabet i B.93 klubhus.

Aftalen betyder, at Team København har 
fået en plads på kontoret, og klubbens 
medlemmer kan bruge klublokalerne på 
lige fod med B.93-medlemmerne.  De får 
også mulighed for at reservere holdtider i 
motionsrummet, og håndboldmedlemmer-
ne kan melde sig ind i motionsafdelingen 
på samme vilkår som B.93-medlemmer.

Som I vil kunne se i klubhuset, har Team 
København også fået en opslagstavle, hvor 
man kan læse mere om klubben og dens 
hold.

Fra B.93 håber vi, at vi får et godt samar-
bejde med håndboldspillerne. Vi beder alle 
medlemmer om at tage godt imod vores 
nye husvenner og bidrage til, at vi får gode 
fælles oplevelser. I begge klubber er man 
meget velkomne til at komme og følge hin-
andens kampe, og vi håber, at håndbold-
spillerne har lyst til at være med til at skabe 
mere liv og god klubånd i klublokaler og 
restauration.

Medlemmer, der gerne vil bidrage og hjæl-
pe til at skabe sportslige og sociale aktivi-

teter skal bare henvende sig til Jesper Niel-
sen (jn56@hotmail.com) eller Hans 
Drachmann (hans.drachmann@privat.dk). 

Vi kan jo lave fælles 5'a'side, fællesspisnin-
ger, fælles træning, fælles fester. Kun fan-
tasien sætter grænsen for, hvad vi kan fi n-
de på af sjove ting.

Vi har fra Team København modtaget en 
lille beskrivelse af klubben og dens historie. 
Den får I her:

HÅNDBOLDKLUBBEN PÅ ØSTERBRO
Københavns Håndboldklub blev stiftet i 
1925 som en af Danmarks første håndbold-
klubber. Klubben er dermed ti år ældre end 
både Dansk Håndbold Forbund og Køben-
havns Håndboldforbund. 

Klubben eksisterede under det navn indtil 
1992, hvor den blev fusioneret med Øster-
bro Håndboldklub under navnet KH/ØHK. 
To år senere skiftede man navn til Team Kø-
benhavn.

Den sportsligt helt store periode var årene 
lige efter fusionen. I 1996 havde det bedste 
herrehold den ene fod i 1. Division. Først 
slog Team København legendariske Århus 
KFUM ud i kvalifi kationsspillets semifi nale. 
I fi nalen måtte man ud i en tredje og afgø-
rende kamp mod Tvis KFUM. I Ritzaus Bu-
reaus kampreferat herfra hed det blandt 
andet:

"1600 tilskuere - alt hvad der kunne presses 
ind i Idrætscenter Vest i Holstebro - blev 
vidner til et hårrejsende og medrivende 

B.93 – NU MED HÅNDBOLDKLUB I 
KLUBHUSET



43

drama, som formentligt ville have fået et 
andet udfald, hvis ikke Team København 
havde misbrugt hele fi re straffekast, mens 
Tvis KFUM kun brændte et enkelt.

Mod slutningen førte Tvis KFUM med 23-
20, men med omkring 40 sekunder tilbage 
fi k Team København reduceret til 23-22, og 
i de allersidste sekunder måtte hjemmehol-
dets John Mikkelsen tage grovfi len i brug 
for at bremse en af gæsternes spillere i et 
hurtigt kontra-angreb. 

Det kostede John Mikkelsen en diskvalifi ka-
tion, men forseelsen fratog Team Køben-
havn chancen for en udligning, der ville 
have resulteret i forlænget spilletid."

At klubben gjorde det godt, blev under-
streget af, at DHF samme år udpegede her-
reholdets træner Keld Nielsen til at afl øse 
svenskeren Ulf Schefvert som landstræner 
hos herrerne. Nielsen fortsatte sideløben-

de i klubben og han gav landsholdsdebut 
til Team Københavns stregspiller Ricky Raa-
holt.

Året efter nåede herrerne igen opryknings-
spillet, men tabte semifi nalen. Samme 
skæbne led klubbens bedste damehold i 
1999.

Ud over Raaholt har også landsholdsmål-
manden Peter Henriksen, der i dag spiller 
for GOG, indledt sin håndboldkarriere i 
Team København. Og landsholdets back 
Lars Krogh Jeppesen var i ungdomsårene 
var en tur forbi Team København, inden 
han vendte hjem til barndomsklubben i 
Avedøre.

I dag har Team København 7 seniorhold. De 
bedste hos både herrerne og damerne spil-
ler i 3. Division. På ungdomssiden er der et 
eller fl ere hold i de fl este rækker.

Hans Drachmann
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Redaktør af Kampprogrammet for Divisi-
onsholdet fra 1985 til 1997
(206 udgivelser a 16 sider)

Referatskrivning fra divisionskampene til 
Østerbro Avis og Øbro-bladet

Sammen med Jørgen Norsker forfatter til 
B.93s nye vedtægtsændringer i 1989

Medlem af Hovedbestyrelsen fra 1989 til 
2007 (dels som sekretær og de sidste 2 år 
som næstformand)

Medlem af Museums- og Kulturudvalg

Deltog dermed i forhandlingerne med 
Kbh.s kommune om nyt anlæg og efter 
sin pensionering i dagligt arbejde med 
opbygningen af klubhuset på Svanemøl-
leanlægget

Redaktør af Medlemsbladet fra 1989 til 
2001 (58 udgivelser)

Redaktør af Jubilæumsskrifterne i 1993 
og 2003

Redaktør af bladet B.93 fodbold fra 2001 
til 2007
(31 udgivelser - nu 48 sider)

„OPGAVER FOR B.93 I 25 ÅR” 

„DEN GAMLE REDACTEUR” SIGER FARVEL TIL BLADET

FREDDIE BIRTØ FIK I 2005 SOM DEN FØRSTE I 
B.93 KLUBBENS FORTJENST MEDALJE OVER-
RAKT AF FORMANDEN JOHNNY HANSEN



45

IDRÆTSAKADEMIET
Fra i sommer har unge atletik- og fodbold-
talenter fået mulighed for at kombinere 
deres elitetræning med en ungdomsud-
dannelse. Det er sket ved at Team Copenha-
gens Eliteidrætsakademi er sat i gang.

Sammen med Niels Brock samt Østre Bor-
gerdyd Gymnasium og Metropolitanskolen 
vil i sommeren 2010 blive samlet i det nye 
Gefi on Gymnasium. Træningen – indenfor 
normal skoletid -  vil foregå på B.93s anlæg 
og hos Sparta atletik. Man håber senere at 
kunne få fl ere idrætsgrene indenfor 
Idrætakdemiet, f.eks håndbold,tennis, vol-
leyball, roning og fl ere andre idrætsgrene. 
Tanken er også at udvide til en række tek-
niske uddannelser.

Logoerne på de organisationer, der i første 
omgang er med, ses herover. Fra B.93 er Da-
niel Lindsten foreløbig optaget, og det 
gælder fl ere fra det kommende år. Direktør 
i Team Copenhagen er Leif Mikkelsen.

IDRÆTSAKADEMIET BESTÅR AF:

LEIF CHR. MIKKELSENLEIF CHR. MIKKELSEN

DANIEL LINDSTENDANIEL LINDSTEN
ELEV PÅ AKADEMIETELEV PÅ AKADEMIET
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RUNDE
FØDSELSDAGE
12-02-2010 60 år Niels Molander Aktiv
09-03-2010 60 år Uffe Vibov Passiv
16-03-2010 70 år Bjarne Eklund Passiv
22-03-2010 60 år Max Buus Passiv
27-03-2010 60 år Brian Carlsen Passiv
23-04-2010 75 år Erik Holm Larsen Passiv
25-04-2010 70 år Stig Kargaard Passiv
19-05-2010 50 år Flemming Fog Passiv
28-05-2010 60 år Jens Harild Aktiv
29-07-2010 60 år Kurt Henriksen Aktiv
05-08-2010 75 år Bent Mortensen Aktiv
06-08-2010 60 år Ole Plam Passiv
11-08-2010 40 år Thomas Lindstrøm Aktiv
29-08-2010 60 år Erik Petersen Passiv
01-09-2010 75 år John Runov Passiv
16-09-2010 70 år Mogens Svendsen Aktiv
21-09-2010 70 år Erik Baagøe Passiv
26-09-2010 70 år Robert Fugger Passiv
26-09-2010 75 år Jørgen Bundgaard Passiv
07-10-2010 60 år Urs Schuppli Passiv
   PBJ
Oplysningerne fra medlemsliste 17-02-2009

ÆRESMEDLEM

Ove Bech Jensen blev 90 år
den 7. november
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HOVEDBESTYRELSEN

Formand:

Johnny W. Hansen

Mobil: 6080 9393

weterstein@gmail.com

Kasserer:

Hans Bay

Privat: 3538 7805

Mobil: 2021 3357

hansbaydk@gmail.com

Fra fodboldafdelingen:

Jørgen Ritnagel (fodboldformand)

Privat: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Hans Drachmann

Privat: 3542 5254

hans.drachmann@privat.dk

Fra tennisafdelingen:

Ole Chr. Rasmussen (tennisformand)

Privat: 3990 0121

ocr@albaek-aps.dk 

Klaus Klinge

Mobil: 2067 3730

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

Næstformand:

Anders Levinsen

Tlf. 3963 3353

anders@ccpa.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

Arbejdende suppleanter:

Kim Milwertz

Tlf.: 4453 3527 

Mobil: 2644 8651

kim.milwertz1@skolekom.dk

Jasin Christensen

Mobil: 2685 3693

jasin_rahmani@hotmail.com




