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Plads for dem alle
B.93 er Danmarks tredjestørste fodboldklub. 
I sidste nummer af B.93 fodbold kunne man læse, 
at klubben omtrent har fordoblet sit medlemstal. 

Vi er i dag næsten 1.400 medlemmer af fod-
boldafdelingen.  Siden klubben tog ungdomsar-
bejdet på programmet for mere end 100 år siden, 
har klubben udført et kolossalt socialt arbejde 
med mange frivillige og dygtige idrætsledere og 
trænere.  De sidste par års problemer med inte-
gration har B.93 klaret bedre end mange andre 
idrætsforeninger. 

I B.93 opererer vi ikke med begrebet integra-
tion. Vi kalder det ligeværdighed, deraf vor store 
succes.  Vi er heller ikke bange for at indgå sam-
arbejde med andre foreninger for at løse de frem-
tidige opgaver med at give idrætstilbud til de 
mange mennesker, vi regner med om nogle år vil 
flytte til Nordhavnskvarteret. 

B.93 har været initiativtager til Sport 2100, der 
har fremlagt velegnede forslag til løsningen af de 
idrætsbehov, der snart vil opstå. I den forbindelse 
har vi sammen med de øvrige klubber i samar-
bejdet peget på Gasværksgrunden, som det 
areal, vi kan anvende til at udvide vore aktiviteter.  
Der foreligger nu et konkret forslag om at bygge 
den skøjtehal, der oprindelig var planlagt til at 
skulle ligge i Ryparkskvarteret på Gasværksgrun-
den. 

På grunden vil der tillige være plads til to 
11-mands fodboldbaner, der vil afhjælpe vores 
anlæg betydeligt og skabe plads til de mange 
nye medlemmer, vi forventer at få i den kom-
mende tid. Vi siger plads for dem alle, plads for 
alle, der vil. /Redaktionen

Billede af Gasværksgrunden
Foto: Torben Klarskov
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B.93 TV kører derudad…
B.93 har sin egen TV-station. Den har snart eksi-
steret i to år. Det er derfor tid til at gøre lidt status. 

Ifølge chefredaktør Thomas W. Rasmussen, var 
visionen ved lanceringen, at give klubbens med-
lemmer – samt folk med interesse i klubben – en 
indsigt i hvad B.93 er for en klub. Indtil videre har 
fokus primært ligget på klubbens 2. divisions-
hold. 

Udover kampreportager har B.93 TV prøvet at 
sætte fokus på andre dele af klubben – bl.a. ung-
domsafdelingen og klubbens sociale profil (por-
træt af Emil – en døv dreng). Endvidere har B.93 
TV kastet sig over det historiske perspektiv med 
et portræt af Ove Bech Jensen (og med  legenda-

riske  Palle Banks i klub-
ben ville alt andet jo også 
være tåbeligt). Tennisaf-
delingen har også haft 
besøg af det snurrende 
kamera.
 Halbyggeriet blev ligele-
des fulgt til dørs. Alle fik 
derved chancen for at op-
leve Ritt fumle med sak-
sen, da snoren til hallen 
skulle klippes over!

Fodboldbladet spurgte chefredaktør Thomas 
W. Rasmussen hvad status p.t. er?
Status er, at vi har reportager fra stort set alle 1. hol-
dets kampe. Det er der vist ikke mange 2. divisions-
hold, der kan præstere. Når det fortsat er frivillige, 
der fungerer som TV-medarbejdere, er det klart, at 
produktionsfrekvensen bliver noget ustabil. Men 
jeg er overbevist om, at B.93 TV er kommet for at 
blive, og at vi nok skal få en masse gode og alsidige 
indslag på hjemmesiden de kommende år. Vi har 
fokus på at få stabilitet i reportagerne fra 1. holdets 
kampe samt at finde et ensartet look på de forskel-
lige videoer. Efterfølgende skulle vi gerne have gang 
i flere produktioner om især de yngre medlemmer, 
siger chefredaktøren.

Med en ambition om 
at komme hele vejen 
rundt om en klub af 
B.93s størrelse, er det 
noget af en udfordring 
TV-stationen har sat sig 
for. Men med det enga-
gement, der spores i 
redaktionen, er opga-
ven ikke umulig.

TV-redaktionen består udover chefredaktør 
Thomas W. Rasmussen og webmaster Klaus B. 
Johansen af:
Christian Winther, som med 16 reportager i lø-
bet af 2010, følger divisionsholdets kampe tæt.
Chris Palmgren, som meldte sig under fanerne 
forud for indeværende sæson. Han bidrager med 
kamp- samt øvrige reportager.
Majken Gilmartin, som har arbejdet i filmbran-
chen i mange år. Hun bidrager især med pige-/
kvinde reportager.
Palle Banks, der fra tid til anden laver interviews 
med B.93-legender, ligesom han jo selv er.
Max Riis Christensen, som står for børnefod-
boldreportager.
Desuden skal Martin Andersen, Allan Franck 
Nielsen samt Inder Sapru krediteres, som gode 
folk på sidelinien, der hjælper med diverse ad 
hoc. opgaver.

Alle er meget velkomne til at komme med 
ideer og forslag til produktioner, og skulle du 
ligge inde med interessant B.93-relateret mate-
riale, hører TV-stationen også gerne fra dig. /CW 

Støtteforeningen „100 Mands Foreningen“ 
har netop støttet Tv-redaktionen med et 
kontant beløb på 4.500 kroner til indkøb af 
diverse videoudstyr. Foreningen håber deri-
gennem på flere Tv-indslag fra bl.a. ung-
domsafdelingen.

Christian Winther er 
klar med video-udstyret 
når B.93 løber på banen

Chris Palmgren stod 
bag raportagen, da B.93 
mødte hjemløselands-
holdet
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Køb Danmarks darling fra 133.900 kr.

-Ford Fiesta fra 133.900 kr. ekskl. levering. Levering 3.680 kr. 
CO2 98-154 g/km, brændstoføkonomi 15,2-27,0 km/l, energiklasse

*) Kilde: www.bilstatistik.dk – første kvartal 2010

Feel the differenceFordFiesta

www.ford.dk 

Ford Fiesta er Danmarks mest solgte personbil*. Og det 
er ikke uden grund. Den har et moderne Ford kinetic 
Design, avanceret elektronik – både indvendig og udven-
dig – samt uovertrufne køreegenskaber. Kom ned til os 
og testkør den populære bil. 
Bilen er vist med ekstraudstyr.

MEST 
SOLGTE 

PERSONBIL*

www.ebbe-elmer.dk

Den angivne pris er pr. aug. 2010 - forbehold for prisstigninger.
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Hvordan bliver man et talent?
B.93 fodbold har spurgt talentchef, Frank Nielsen

– Først og fremmest bemærker man de åben-
lyse faktorer, såsom tekniske, taktiske og fysiske 
kvaliteter, men det er ikke afgørende, indleder 
Frank Nielsen sin samtale med bladets udsendte.  
Men endnu vigtigere er det at fokusere på det 
mentale – indlæringsevne, indlæringsvilje og 
indlæringsparathed. De kognitive evner har 
endnu større betydning. 

Frank Nielsen har igennem ti år beskæftiget sig med 
ungdomsarbejdet i B.93, så han ved om nogen, 
hvad han taler om.

– Der er dem, der går rundt og tror, at man kan 
spotte et talent i 12 års alderen. Men der er stadig 
en hel del ubekendte faktorer, såsom modenhed 
og spillerens evne til at forvalte talentet i og uden 
for klubben. Det er trænernes og ledernes op-
gave at pleje talentet, så netop disse egenskaber 
kommer op til overfladen. Jeg har set masser af 
eksempler på spillere, der havde masser af talent, 
men som aldrig bragte det til udfoldelse. Nogle 
har ikke den tålmodighed, der kræves, andre sav-
ner ydmyghed. Tag nu et eksempel som Matthias 
Zanka Jørgensen – han havde fået talentet ind 
med modermælken og han er endnu ikke helt 
udlært. En spiller som Bashkim Kadrii var ikke en 
spiller man lagde mærke til i de helt unge år, men 
han havde en vilje til at ville nå sit mål. Han be-
gyndte at udvikle sig, da han erkendte at han 
måtte arbejde stenhårdt, for at nå dertil, hvor han 
er i dag. 

Frank kan ærgre sig over, at der stadig går så mange 
talenter til grunde ved overgangen fra ungdoms-
fodbold til seniorbold, selv om problemet var endnu 
værre for en del år siden, hvor gabet mellem ung-
dom og senior var endnu dybere.

De unge må lære, at det kræver tålmodighed at 
slå igennem. Vi står naturligvis ikke i vejen for en 

ung spiller, hvis han vil videre til en større klub. 
Vor største svaghed er jo nok, at vi spiller i 2. Di-
vision. Hvis vi blot kunne komme en række højere 
op, så vil det tiltrække endnu flere unge, der ville 
fastholde deres interesse for at tilspille sig en 
plads på klubbens førstehold. Som det er nu, si-
ger alt for mange tak til et tilbud fra en større 
klub, selv om det indebærer, at de må tilbringe 
de næste par sæsoner på hold i lavere rækker. 

Franks væsentligste arbejde består i at have kontakt 
med trænere og spillere fra U 15, U 17, U 19 og første-
holdet. Han er sammen med trænerne med til at ud-
arbejde handlingsplaner for hver spiller og løbende 
foretage evaluering. 
I B.93 er vi nok de bedste til at udvikle individua-
lister, vel at mærke individualister, der kan indgå 
i et teamarbejde. Det er naturligvis på en måde 

Frank Nielsen 
•	 Født den 11. december 1961
•	 Aktiv spiller, træner og ungdomsformand i  
 Taastrup IK. I B.93 fra år 2000 først som ung  
 domstræner, nu talentchef
•	 Uddannet: Socialpædagog og elitetræner
•	 Ugift.
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ærgerligt at skulle vinke farvel til en spiller, man 
havde håbet på kunne være med til at føre klub-
ben videre, men vi kan ikke stå i vejen for den 
spiller, der vil opnå spilletid på et højere niveau. 
Det skylder vi dansk fodbold. Men DBU arbejder 
for tiden på et nationalt kompensationssystem, 
der skal sikre, at de mindre klubber for fuld valuta 
for deres dygtige ungdomsarbejde, selv om de 
specifikke regler ikke er helt på plads endnu.

Vi kunne naturligvis ikke dy os for at sætte 
Frank Nielsen på en alvorlig prøve. Vi bad ham 
give hans bud på, hvordan klubbens førstehold 
anno 2005 vil se ud. Vi skal nok huske at komme 
efter ham, hvis det viser sig, at han har ramt helt 
ved siden af.  Her er Franks bud på holdet 2015 
med alle de forbehold man nu kan komme med.
Systemet er 4:3:3
Målmand: Valbon Idrizi

Forsvarskæden fra højre. Wissam Nielsen-
Mads Nielsen-Ibrahim Mansaray-Nicklas Jensen

Midtbane med en defensiv og to offensive. De-
fensiv midtbane Jannik Zimling. Offensive Mou-
rad El Bariaki og Souheib Dhaflaoui

De tre angibere fra højre: Bassel Jradi-Omar 
Roshani og Sadulla Elezi
/TK
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Efteråret 2010 – et resumé
Efteråret 2010 har absolut budt på flere opture end 
nedture. Med fire kampe tilbage indtager B.93 fjer-
depladsen i 2. division øst. I indeværende sæson er 
der ingen automatisk oprykning til 1. division. Kun 
vinderen får mulighed for to play-off kampe mod 
vinderen af 2. division vest. Hvis B.93 vinder divisio-
nen vil det således være tredje år i træk, at B.93 skal 
ud i play-off kampe. 

Sæsonens første kamp var den altid svære ude-
banekamp mod BSV, der af mange betragtes som 
oprykningsfavoritter. Med Danny Mirabel tilbage 
i B.93, og i startopstillingen, leverede B.93erne er 
glimrende første halvleg med offensivt og mål-
søgende spil. Scoringerne kom dog først i anden 
halvleg, hvor Henrik Lyngsø stod for udligningen 
til 1-1 på straffe og Mads Nielsen for udligningen 
– og slutresultatet – 2-2 kort før tid. Det var Mads 
Nielsen første mål for divisionsholdet. Tillykke.

Et par dage efter tog B.93 pokalturen ud til 
BGA. Det blev en forholdsvis nem opgave, og ved 
kampens afslutning stod der 2-0 til B.93. Emil 
Dyre og Geert Baunsgaard blev noteret for må-
lene. B.93 var fint videre i pokalen.

Første hjemmekamp fandt sted 14. august, 
hvor oprykkerne fra BSF gæstede Østerbro. I den 

silende regn sørgede B.93 for at hente en 3-1 sejr 
hjem. Indtil fem minutter før tid var stillingen 
imidlertid kun 1-1, men så tog Henrik Lyngsø og 
Sebastian Clausen affære, og nettede to gange. 
Første scoring stod Danny Mirabels inderside for. 
Det skal nævnes at Geert Baunsgaard havde en 
ganske underlig kamp. Han startede på bænken, 
blev skiftet ind efter 61 minutter. Otte minutter 
senere sad han igen på bænken. Udvist for at 
skubbe en BSF-spiller omkuld efter en nærkamp. 
Bemærkes skal det dog, at BSF-spilleren – hvis alt 
andet glipper – har gode chancer for optagelse 
på skuespillerskolen!

Ugen efter var gutterne igen i aktion på Øster-
bro Stadion. Denne gang som udehold, da det 
var Skjold der tog imod. B.93 leverede varen og 
sejrede med 4-0 (de to seneste kampe mod 
Skjold har vi således vundet samlet 9-0). B.93s 
mål blev sat ind af Jesper Grønborg, Mikkel Lon-
don og Henrik Lyngsø (2 mål).

B.93 trak Tuse I.F. som modstander i anden po-
kalrunde. 214 tilskuere på Tuse Stadion blev 
vidne til en sikker 2-0 sejr til B.93. Mohammed Ali 
og Sebastian Clausen blev dagens målscorere, og 
i Jacob Thomsens fravær debuterede Mikkel Lon-
don som holdets myndige anfører.

Foto Christian Midtgaard
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Et par dage efter kom Avarta på besøg. Henrik 
Lyngsø skulle giftes, og i hans fravær fik Moham-
med Ali chancen. Den udnyttede han perfekt ved 
at score kampens enlige mål. 1-0 til B.93, der der-
ved strøg helt til tops i divisionen. En fremra-
gende start på sæsonen. Emil Dyre blev hyldet 
inden kampen da han på dagen rundede 100 
kampe i B.93-trøjen. Godt gået, Dyre!

Ugen efter gik turen til det smukke stadion i 
Frederikssund. Denne gang var det Henrik Lyng-
søs tur til at runde de 100 kampe i B.93-trøjen. 
Dog var det ikke lige den jubilæumskamp han 
kunne ønske sig. B.93 led sæsonens første neder-
lag 1-3. Sebastian Clausen stod for reducerings-
målet, men da var løbet kørt. Sportschef Erling 
Bøje mente ikke, at de unge spillere tog kampen 
mod oprykkerne fra Frederikssund alvorligt nok. 
Det kunne der være noget om.

Endnu en oprykker mødte vi ugen efter, da 
Herlev gæstede Østerbro Stadion. Og igen tabte 
B.93 med cifrene 1-3. Uha – det var noget af en 
nedtur for gutterne, som havde langt mellem 
chancer og kort mellem frustrationsudbrud. Emil 
Dyre stod for B.93s enlige scoring i første halvleg.

B.93 levede fortsat i pokalen. 15. september fik 
vi fornemt superligabesøg, da Silkeborg lagde 
vejen forbi. Sølle 11. sekunder var der spillet før 
gæsterne havde bragt sig foran. 90 minutter se-
nere var B.93s pokaleventyr slut. Et 0-5 nederlag 
viste med al tydelighed forskellen på 2. division 
øst og superligaen. Emil Dyres skud på overlig-
geren var det tætteste B.93 kom på scoring. Kam-
pen måtte i anden halvleg afbrydes for en stund, 
da orkanagtige vindstød sendte en sværm af re-
klameskilte og paneler ind på banen. B.93 blev 
bogstaveligt blæst ud af pokalturneringen.

Nu kunne vi så koncentrere os 100 procent om 
turneringen. Næste opgave i Vanløse blev et dej-
ligt vendepunkt ovenpå tre nederlag i træk. En 
sikker 4-2 sejr til B.93, hvor Vanløse aldrig rigtig 
var i nærheden af point. Målscorere for B.93 var 

Emil Dyre (2 mål), Henrik Lyngsø og Danny Mira-
bel i overtiden.

Nu ventede Greve. En på papiret overkomme-
lig opgave på Østerbro Stadion. B.93 vandt da 
også fortjent, om end kun med 1-0, på et mål sat 
ind af Mohammed Ali kort før pausen. I anden 
halvleg vadede vi i muligheder for at lukke kam-
pen definitivt. Men altså sejr og yderligere tre 
point på kontoen. B.93 var på rette vej igen, og 
mange begyndte igen at kigge opad i tabellen.

Skovvang Stadion i Allerød dannede en kølig 
og stormfuld ramme om opgøret Allerød – B.93. 
Jesper Grønborg bragte planmæssigt B.93 foran 
1-0 midt i første halvleg. Og ligesom mod Greve 
havde vi chancerne for at lukke kampen. Men 
direktører blev misbrugt af Lyngsø og Baunsga-
ard, og i stedet udlignede Allerød til 1-1. Aldeles 
ufortjent, men B.93erne havde kun sig selv at 
takke for pointtabet.

Endnu en nedtur ventede B.93, da oprykkerne 
fra Elite 3000 kom på visit en flot efterårsdag i 
oktober. Selvom Emil Dyre havde bragt B.93 i 
front med 1-0, tabte gutterne det hele på gulvet 
inden for seks minutter i anden halvleg, hvor Elite 
3000 nettede to gange. Med nederlaget har B.93 
tabte alle tre kampe mod årets oprykkere med en 
samlet målscorer på 3-8. 

Foto Christian Midtgaard
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Det gav stof til eftertanke hos trænerteamet. 
B.93 røg med nederlaget ned på en fjerdeplads i 
tabellen, seks point op.

Sidste kamp (inden redaktionens deadline) var 
hjemme mod Stenløse. En kamp som simpelthen 
skulle vindes. Og sejren til B.93 på 3-1 var heller 
ikke et mål for stort. B.93 leverede en flot kollektiv 
præstation hele vejen rundt. Sadulla Elezi, Mads 
Nielsen og Geert Baunsgaard stod for de tre flotte 
scoringer. Geert Baunsgaards 3-1 scoring bør nok 

kåres til årets mål på Østerbro Stadion!
I skrivende stund resterer fire kampe i efterårs-

sæsonen. Et halvår der som nævnt har budt på 
flere opture end nedture, dog afbrudt af en lille 
krise midtvejs. Et par dumme point er, ganske 
selvforskyldt, blevet smidt væk undervejs. Til 
gengæld har holdet også leveret gode og sevær-
dige fodboldkampe i et højt tempo, som viser at 
vi har spillerne der kan sikre B.93 oprykning til 1. 
divisions forjættede land. Forza B.93! /CW

Henrik Juul – en spændende målmand
Målmanden Henrik Juul var på B.93’s 1.hold i fod-
bold i perioden 1969 – 1976. Det blev til i alt 183 
kampe, og han var en farverig fodboldspiller, og 
en person som betød rigtig meget for Østerbro-
klubben. 

Første vigtige kamp

Allerede som 7-årig, var han i 1958 sammen 
med sin far Thor Juul tilskuer til den vigtige kamp 
for klubben - kampen Næstved – B.93 i 2.division, 
som var en opryknings kamp. B.93 vandt og ryk-
kede op i 1. division. Efterfølgende blev han med-
lem af klubben, og hurtigt blev han udpeget til 
målmand. Allerede som drengespiller var hans 
bygning og hårvækst en seniorspiller værdig.

Henrik havde den tidligere landsholdsspiller 
Poul Zølck som træner. 

Landskampe

Som ynglingespiller kom han på landsholdet, 
bl.a. sammen med Ejgil Roland. Det var en lands-
kamp mod Vesttyskland i november 1969 i Ein-
beck, hvor Uli Höhnes bragte tyskerne foran. 
Danmark udlignede heldigvis, og kampen endte 
1- 1. Tyskerne havde andre senere store spillere 
med i kampen, Paul Breitner og Rainer Bonhof. 
Alle tre spillere kom senere til Bayern München 
og Real Madrid. Henrik nævnte denne kamp, som 
en af bedste og største kampe, han spillede, da 
han var ung.

Store danske personligheder

Da Henrik blev fast mand på 1.holdet, spillede 
han mod både Søren Lerby og Frank Arnesen, der 
begge spillede for Fremad Amager. I 1985 spil-
lede B.93 både i foråret og efteråret mod denne 
klub i 1.division. Begge gange fik Fremad tilkendt 
et straffespark, og de to senere landskendte spil-
lere fik lov til at skyde. I begge tilfælde klarede 
Henrik deres forsøg i flot stil. Kampen i foråret 
vandt B.93 med 1 – 0 – på et mål af Bent Andersen 
og i efteråret endte kampen 0 – 0 i den davæ-
rende Idrætspark.

Store træner personligheder

Han havde mange personligheder som træ-
nere – Erik Dennung, Knud Petersen og Erik Gy-
nild. Især Dennung omtaler Henrik, som en væ-
sentlig person i hans fodboldliv. Dennung havde 
taktisk overblik. Han kunne 
sammensætte det rigtige 
hold til en bestemt 
modstander, og han 
bevarede altid hove-
det koldt i hele 
kampen.  

Men Knud Peter-
sen og Erik Gynild 
var også dygtige 
trænere, husker 
han.
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Slut med fodbold
Henrik valgte at stoppe som 25-årig på grund 

af manglende lyst, og fordi pressen altid var efter 
ham. Samtidig nægtede han at spille med rekla-
mer på trøjen. Henrik begyndte at læse til lærer, 
først på Holbæk seminarium og senere på Em-
drupborg, hvor han færdiggjorde sin lærereksa-
men. Han fik sit første lærerjob på Vibenshus 
Skole, hvor han var i fire år.   

Fodbold og Østerbro – hvad nu...
Henrik havde hele sin barndom og ungdom boet 
på Østerbro. Han gik på Øster Søgade Gymna-
sium – i dag hedder den Bordings friskole – her 
gik Annette, som han stadig er gift med. Henrik 
og Annette flyttede dog til Lolland – hvor de i dag 
bor i Nysted. I dag er Henrik viceskoleinspektør, 
og fodbold bliver der ikke længere tid til. Fritiden 
går i dag med at drive en biograf i Nysted og med 
at arrangere rockkoncerter i området - senest 
med Rasmus Nøhr.  

De gamle fodboldholdkammerater Ejgil Ro-
land, Jens Kolding, Finn Juhl og Gunnar Ågesen 
møder han sjældent. Heller ikke B93’s kampe ser 
han, men han følger med i deres placering, og 
gennem sin far følger han med i, hvordan det går 
den gamle klub.

Pensionen nærmer sig – hvad der sker til en den 
tid, må tiden vise, men han satser meget på at få 
mere tid til sin familie med børn og børnebørn. 

Henrik Juul ønsker B.93 alt mulig held fremover.
/Ole Helding



Portræt af Mads Nielsen
Fodboldbladet møder Mads Nielsen 
et par dage før hans 19 års fødselsdag 
i restaurant „Kokkens Gourmet“. 
Mads kommer som den sidste ind fra 
dagens træning på Svanemøllean-
lægget. Det gør han tit. Ikke fordi han 
er langsom – tværtimod. Det skyldes 
at Mads ofte er at finde på trænings-
banen i timen efter den obligatoriske 
træning. Her øver han frispark, fra for-
skellige afstande og vinkler. Sparke-
teknikken nævnes ofte når navnet fal-
der på Mads Nielsen. Og den er 
ganske enkelt formidabel. 

Mads er B.93’er helt ind i hjertet. Trods sin unge alder 
har han været aktiv i B.93 i næsten 15 år. Allerede som 
4-årig blev han mikroput i klubben og har således 
taget hele turen over lilleput, drenge, junior, U-19 og 
nu altså fast mand på divisionsholdet. 

Hvorfor kom du netop til B.93?
Det var min far der stod for valget af klub. Når det 

blev B.93 var det fordi han havde hørt meget godt om 
klubben. Og så naturligvis det faktum, at det var en 
Østerbroklub, som ikke lå så langt fra hvor vi boede. 
Min storesøster kom også til at spille i B.93 og hun var 
faktisk et ret stort talent. Desværre pådrog hun sig en 
grim knæskade, hvilket satte en stopper for hendes 
karriere. 

Hvordan var livet som ungdomsspiller i B.93?
Det var spændende, og jeg havde stor opbakning 

fra familien. Ikke mindst min far (Dan Nielsen) som 
også selv blev træner for flere af de mindste årgange. 
Da vi vandt DM i 2001 var det faktisk min far, der var 
vores træner, så det var jo en stor ting for os.

Hvilken position spillede du i ungdomsårene?
Jeg spillede alle positioner på banen. Jeg var mål-
mand (i lilleput-årene), senere angriber på venstre 
kant, senere igen offensiv back. Så jo, jeg har været 
hele vejen rundt. 

Du debuterede på divisionsholdet 1. maj sid-
ste år mod Skjold. Kan du beskrive det?

Det var jo fantastisk dejligt og meget anderledes 
end jeg var vant til. Jeg skulle lige vænne mig til de 
mange flere tilskuere (knap 700 var på lægterne 
mod Skjold). En af mine største drengedrømme har 
været at spille på Østerbro Stadion, så det var vir-
kelig en drøm der gik i opfyldelse. Østerbro Stadion 
har i mange år været som et „andet hjem“ for mig.

Du er altså kommet meget på Østerbro Stadion?
Ja. Min far var kontrollør på stadion til hjemme-

kampene og jeg selv var bolddreng. Så jeg har haft 
store oplevelser på Østerbro Stadion og set et hav af 
førsteholdets kampe op gennem årene - fra sidelinien. 
Men det var ikke kun på hjemmebanen, vi fulgte før-
steholdet. Vi var også med til mange af udekampene.

Er der en kamp du især vil fremhæve?
Ja. I 1998 var min far og jeg i Hvidovre, hvor en 

sejr ville sende B.93 i superligaen. Jeg var 6 år. Min far 
havde farvet mit hår blåt og hvidt før kampen. Jeg var 
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desuden klædt i B.93-farverne med flag og det hele. 
Der var masser af B.93-supportere og vi stod sammen 
med Michael Ekman, som har betydet en stor del for 
min fodboldmæssige udvikling i klubben. 

Da vi havde vundet 4-2 husker jeg en masse jubel og 
glæde, og vi løb rundt på banen og tiljublede spillerne. 
Det var vildt!

Det er ikke mange kampe du har siddet på 
bænken i denne sæson?

Det er korrekt. Det er gået over al forventning. Jeg 
havde ikke regnet med at Jeppe Tengbjerg ville gøre 
så meget brug af mig. Jeg har faktisk kun siddet over 
én kamp i sæsonen (ude mod Allerød) på grund af en 
skade. 

Vi talte tidligere om din gode sparketeknik. 
Andre forcer på banen?

Jeg trækker meget gerne med frem på banen. 
Desuden er jeg jo rimelig høj, så jeg bruger gerne ho-
vedet når muligheden byder sig. 

Og at Mads kan bruge hovedet så vi jo mod BSV 
i sæsonens første kamp, hvor han headede et højt 
frispark fra venstre ind til slutresultatet 2-2, gan-
ske kort før tid. Mads Nielsens første mål på divi-
sionsholdet.

Hvordan er stemningen pt. i truppen?
Kendetegnende for stemningen er, at den altid er 

god. Der er ikke noget hierarki eller gruppering mel-
lem de ældste og de yngste. Alle har det sjovt sam-
men. Lige efter et tabt point er det selvfølgelig surt 
og noget møg, og vi kan komme op i det røde felt. 
Men ved førstkommende træning er stemningen 
vendt igen til det positive. 

Hvordan vurderer du chancen for at B.93 ryk-
ker op i 1. division?
Vi skal i alt fald vinde nogle flere kampe end vi gør 
nu. Men der er ikke så meget andet at gøre end at 
tage en kamp ad gangen og så holde vores fokus 
på den kommende kamp. Jeg tror at det bliver et tæt 
løb mellem BSV, Nordvest og B.93. Men i sidste ende 
bliver det B.93 der snupper „play off“-kampen.

Hvad laver du ved siden af fodbolden?
For tiden arbejder jeg på en produktionsskole. 

Derefter er planen at jeg skal tage nogle enkeltfag, 
så jeg kan komme ind og læse til pædagog.

Hvad er det indenfor pædagogbranchen der 
tiltaler dig?

Det er helt klart arbejdet med unge i teenage-al-
deren, som er ude i problemer. Jeg vil gerne arbejde 
på gadeplan og hjælpe de unge på rette vej. Jeg 
kender selv flere unge, som godt kunne have brugt 
professionel hjælp til at komme på sporet igen. 

Har du fritidsinteresser?
Ja, jeg elsker at fiske. Så sent som i går var jeg med 

nogle venner ude og fiske havørreder ved Bellevue. 
Det er samtidig en skøn måde at koble af fra fodbol-
den. Så lader jeg op til næste dags træning og kamp.

Har du fodboldidoler?
Mit idol er ubetinget David Beckham, fordi han 

altid har givet sig fuldt ud 100%. Men selvfølgelig 
også for hans fantastiske sparketeknik. Jeg har altid 
gerne ville have samme sparketeknik som ham. Min 
favoritklub er og vil altid være Manchester United. 
Mit børneværelse var tæt klistret med plakater af 
Manchester United og David Beckham.

Hvad med dine sportslige ambitioner?
Mit liv er fodbold, og mine sportslige ambitioner 

går forud for meget andet. Jeg kunne selvfølgelig 
godt tænke mig at komme til en klub på et højere 
niveau end B.93. Helst i udlandet.

Fodboldbladet ønsker Mads Nielsen et stort til-
lykke med den fornemme start på divisionsholdet, 
og ser frem til mange gode oplevelser fremover. /CW

Mads Nielsen er i sæsonen 2010/11 sponsoreret af  
100 Mands Foreningen. En støtteforening, der 
støtter det store ungdomsarbejde i B.93. Foreni-
gen har valgt Mads Nielsen fordi den mener, at 
han vil være i stand til at gøre god reklare for støt-
teforeningen. 
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Min årgang 
Er en ny artikelserie, som vi starter i dette num-
mer. Samtidig opfordrer vi medlemmerne til at 
melde sig, hvis de har lyst til at fortælle om deres 
årgang.  Det bedste er hvis man har lidt billedma-
teriale, f.eks. et holdbillede til at supplere samta-
len med. Du skriver selv – eller du kan kontakte 
et af redaktionens medlemmer, som så vil være 
dig behjælpelig med at sætte artiklen sammen

Vi udvalgte årgang 1943 og kiggede i med-
lemsfortegnelsen. Blandt de aktive medlemmer 
er kun en repræsentant fra årgang 43. Det er til 
gengæld ikonet Per Jürgensen, bedre kendt som 
Mygger, og let genkendelig med sit store skæg. 
Engang var det smårødt, nu er det gråt i hvidt.

Fodboldbladet har derfor rettet henvendelse 
til den gamle bank- og EDB-mand, for at høre 
noget om hans ungdomstid.

Jeg startede først med at spille i klub(ben) som 
junior. Min første optræden var en træningskamp 
ude på Frem, hvor jeg var sat på som frontangri-
ber, selvom jeg også dengang var lille af vækst. 
Jeg spillede overfor Birger Larsen (12 A-lands-
kampe), som allerede dengang var en stor klip-
pert. Så du kan godt forstå Banks, at det ikke var 
meget, jeg så til bolden.

Som junior havde vi Børge Christensen som 
træner, og som ynglinge var det Eyvind Berger. 
Som man kan se på holdbilledet, så vandt  vi yng-
lingepokalfinalen i 1961. Vi besejrede KB med 3-2 
(0-1) i Vanløse Idrætspark (kampen flyttet fra 
Idrætsparken pga. regnvejr, red.). Ja, jeg kan godt 
huske, hvem der scorede vore tre mål. Jens Ager-
bak udlignede til 1-1 (halvhøj helflugter).  Jeg 
udlignede til 2-2 på hovedstød! (korrekt, er kon-
trolleret) og Agerbak scorede sejrsmålet på ho-
vedstød (72. minut). KB havde Niels Hagenau på 
kassen, Poul Frandsen (Randers) spillede højre 
wing og Preben Christoffersen var dommer. Var 
der mere du ville vide?
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Nej tak, jeg var selv ude og se kampen. 
Efter triumfen var der modtagelse på B93, hvor 

hver enkelt spiller fik et bæger til minde om kam-
pen. Derudover fik Mygger et smukt fad, udsat af 
den gamle ynglingetræner Poul Dreiøe. Om afte-
nen var holdet inviteret i Lorry. Ungdomsafdelin-
gen var ikke vant til de store resultater på det 
tidspunkt, så det skulle fejres med manér. 

Vejen til pokalfinalen var bl.a. sket med sejre 
over KFUM (3-1) og i semifinalen over Frem (4-1). 
B93-holdet bestod af otte spillere fra årgang 
1943. De tre fra årgang 1944 var Jens Øhrwald, 
Jens Agerbak og Tom Søndergaard. Flere blev 1. 
holdsspillere: John „Chesmann“ Christensen (78 
kampe), Per Torp (2), Jens Øhrwald (54),Mygger 
(64), Bernhard Deneke (261) og Tom Søndergaard 
(86). Både Agerbak og Steen Bo opnåede at blive 
udtaget til 1. holdet. Målmanden Gunnar Morten-
sen (kaldet Moppe) døde allerede som 20-årig. 

Nå Mygger, der er en ting vi skal have afklaret. 
I turneringen tabte i de første fem kampe; mod 
Frem 0-3, Fremad A. 1-2, B1903 2-3, KB 2-3 og 
KFUM 0-1. Kampene foregik som regel søndag kl. 
10:00 (og 08:15 hvis det var mod KFUM). Dengang 
arbejdede man om lørdagen, så hvis man skulle 
holde fest, var det altid lørdag aften. Jeg har hørt 
nogle ondsindede rygter om, at der var mange 
på holdet ,der gik til den lørdag aften. Er det no-
get du vil afvise, og hvad er forklaringen på at 
skuden vendte.

Jeg vil ikke afvise din teori. Der var flere forkla-
ringer på, vi pludselig blev et vinderhold. Vi fik 
tilknyttet Henning Thorsen som konditionstræ-
ner. Han var i forvejen træner for Nina Hansen, en 
af de bedste danske løbere gennem tiderne. Og 
da vi begyndte at vinde, så blev vi noget mere 
seriøse. De sidste syv turneringskampe blev vun-
det over Hvidovre 4-0, Frem 6-0, Fremad A. 3-0, 
B1903 2-1, Brønshøj 3-1, AB 4-3 og KB 4-2. Rækken 
blev vundet af Fremad A. foran AB, B1903 og B93.

Nu tror du nok Banks, at Tom Søndergaard var 
vor store spiller. Her tager du helt fejl, vor anfører 
Bernhard Deneke var helt suveræn. Han var stærk 
med kroppen, med bolden og hovedspillet var 
unikt. Deneke scorede over halvdelen af vore 
mål, og han blev også anfører på Y-landsholdet. 
Hvis han havde prioriteret fodbolden højere, så 
var han utvivlsomt blevet etableret A-lands-
holdsspiller.  

Din seniortid skal vi ikke bruge så meget farve-
bånd på i denne omgang. Jeg hører, at du efter 
at fået ny hofte i 2009, har genoptaget din karri-
ere på Super Grand Old Masters. Er det korrekt? 
Ja, det burde du vide, du er fluefanger på holdet 
(nåh ja, red.).

Når jeg er med på Grand Old Masters på Kunst-
banen vil jeg helst starte inde, for så kan mine 
børnebørn August (årgang 2004) og Bertram (år-
gang 2002) se farfar i action. De er begge to ta-
lentfulde, og meget engageret.
Tak for samtalen Per Jürgensen.
/Palle Banks Jørgensen

Per Jürgensen
•	 Født den 28. april 1943 (Fredericia)
•	 Indmeldt B93: 20. januar 1957
•	 1. holdet: 64 kampe/5 mål (1961/69)
•	 Position: Højre wing eller innerwing
•	 Bestyrelsen: Syv år (1976/79 og 1983/87)
• Civilt job: Bankelev (1959/62), senere 35 år som  
 EDB-geni hos Carlsberg, nu pensionist.
• Gift med gårdejer, fru Annie Wulff (60 år). Til  
 sammen har de Mikkel Dyrting og Casper Wulff. 
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Tolv år på holdet
Fodboldbladet har talt med den  
uofficielle Danmarksmester i  
redninger på stregen, Leif Rønnow.

 L eif kommer slæbende med tonstunge scrap-
bøger fra en lang og glorværdig karriere i 
B.93. Han har glædet sig lige så meget, som 

bladets udsendte til at fortælle anekdoter fra den 
tid, hvor B.93 tilhørte toppen af dansk fodbold, 
og hvor vores nationalstadion, Idrætsparken var 
fyldt til bristepunktet uge efter uge, når amatø-
rerne kæmpede om point. 

Leif blev indmeldt i B.93 den 12. maj 1944. Det 
første medlemskort har han endnu. 

Jeg blev medlem af B.93, da jeg flyttede fra 
Østerbro. Dette noget mærkværdige argument, 
skyldes, at jeg var meget optaget af at være spej-
der i FDF, og da vi flyttede fra Østerbro til en lej-
lighed Nordvestkvarteret, blev fodbolden min 
foretrukne hobby. 

I idrætstimerne på Ryesgade Skole var jeg cen-
terforward og scorede mange mål på grund af 
min hurtighed. Lærer Thomsen tog imod mig i 
B.93 og satte mig på 3. drengehold, hvor jeg i min 
debutkamp scorede tre mål. Jeg blev straks for-
fremmet til 1. drenge, hvor jeg fik Michael Rohde 
som træner – jeg husker ham mest for bemærk-
ningen „Dit skvat til dreng“ – men Rohde forstod 
kunsten at lære fra sig. Han kunne selv vise os, 
hvordan bolden skulle behandles, og så var han 
altid i godt humør.

Som juniorspiller var det den tidligere lands-
holdsspiller Svend Petersen, der stod i spidsen for 
holdet. Holdet kom i Pokalfinalen mod HIK – før-
ste opgør i Parken endte 1-1, men i omkampen, 
der blev spillet på „Trekanten“ (ved Vibenshus 
Runddel – Brønshøj spillede dengang sine hjem-
mekampe der) var det med Rønnow som match 
vinder. Det blev også til pokaltriumf som ynglin-
gespiller, hvor Poul „Pølse“ Jensen var træneren. 

Fra holdbilledet i sæsonen 1949/50 udpeger Leif 
Rønnow, Ole Mullerup, Børge „bager“ Christen-
sen, Knud Sørensen (senere landsholdsmålmand 
fra HG) og bokseren Poul Preisler, der meget pas-
sende var den mindste af drengene.

Som seniorspiller debuterede jeg på førstehol-
det den 23.marts 1951 i en kamp mod B.1909, som 
fløjhalfback, hvor jeg afløste Aksel Körner, men 
da vi tabte de tre første kampe i begyndelsen af 
sæsonen, blev jeg sat af. Jeg blev senere sat ned 
som back, da Svend Boston oprindelig spillede 
back bag mig, men han skulle med frem og 
sparke på mål, og så kunne vi lige så godt bytte 
plads. 

Tirsdag den 16. juni 1953 tog Leif Rønnow spor-
vognen og kørte ind mod Idrætsparken, hvor det 
var svært at komme frem. B.93 skulle i anledning 
af klubbens 60 års fødselsdag spille mod Juven-
tus – på plakaten kunne han læse – alt udsolgt, 
og Leif fik fornøjelsen af at spille over for Carl 
Aage Præst.  

Han løb fra mig, må jeg indrømme, men sikken 
en oplevelse det var at spille i Idrætsparken for 
41.800 tilskuere, på et stadion, hvor der kun var 
plads til 40.000. Bagefter var vi til reception på 
den italienske ambassade. 

Den kamp er nok den største oplevelse i min 
fodboldkarriere, selv om den sidste KBU Pokalfi-
nale i december 1953 (2-1 over AB), slaget ved 
Køge Bugt, hvor vi rykkede ud af første division 
for første gang i klubbens historie efter 0-0 og 
kun et enkelt nederlag i hele forårsturneringen 
også er mindeværdige kampe. 

Køge målmanden Henning Elting stod sit livs 
kamp. Det blev en lang køretur hjem fra Køge. 
Opmuntringen kom i Næstved i 1958, hvor vi 
vandt 2-1 og passerede dem på andenpladsen på 
et bedre mål gennemsnit, måske også især takket 
være de firkantede målstolper, der forhindrede 
Næstved flere gange i at score det udlignende mål.
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Det blev også til 3 kampe på ungdomslands-
holdet med klubkammeraterne Flemming Niel-
sen og Jørgen Jacobsen, som alle blev vundet og 
Leif er således ubesejret landsholdspiller, endvi-
dere et hav af kampe for Københavns udvalgte 
hold og sammenslutningen Stævnet – en mes-
sebykamp i Skotland mod Hibernian (0-4) og 
venskabskampe mod engelske Burnley og Stoke 
i 1961, hvor han stod over for legendariske Stan-
ley Matthews. 

Men i foråret 1963 stoppede Leif som aktiv på 
førsteholdet som 31-årig. Tiden skulle bruges til 
at færdiggøre uddannelsen som autoriseret El-
installatør. Han åbnede selvstændig forretning 
på Gl. Kongevej 152, som sønnen Carsten nu vi-
derefører. Fru Rønnow - med fornavnet Lizzie – 
traf han som issælger på Ordrupbanen, hvor hans 
far Franz Rønnow var en habil cykelrytter. De har 
nu været gift i 55 år og bor i et lækkert hus i Skov-
lunde, hvor kælderen er fyldt med sølvtøj, som 
Leif har testamenteret til klubben. 

Arbejdslivet tillod ikke megen tid til fodbold. Det 
blev til tre år i bestyrelsen med Knud Rasmussen 
som formand fra 1966-1969 og som KBU dommer 
fik han en aftale om kun at dømme om lørdagen 
og enkelte onsdage, hvilket han så gjorde i 17 år. 

Klubkammeraten Dirch Passer var dog en af de 
sværeste modstandere at spille overfor, når man 
skulle pille bolden fra ham, fyrede han lige en vits 
af, og så var det umuligt at gennemføre tacklin-
gen. 

I dag holdes formen ved lige med tennis, hvor 
medspillerne er konditoren Ebbe Jepsen og John 
Bengtsson begge fra Brønshøj og Jan Søgaard fra 
Dragør.

Opbakning fra Leif har det aldrig skortet på. På 
de mange billeder i scrapbøgerne kan man oftest 
se Leif plantet bag målmanden, parat til at rage 
kastanjerne ud af ilden, når målmanden var pas-
seret. Det har givet ham prædikatet – „Uofficiel 
Danmarksmester i redninger på målstregen“ – på 
lovlig vis, naturligvis. En af de sidste store rednin-
ger Leif har foretaget, skete her i foråret på 
100-mands foreningens generalforsamling. Be-
styrelsen havde netop foreslået at foreningen 
blev nedlagt, men Leif tog ordet og opfordrede 
til at fortsætte med støtten til ungdomsarbejdet 
og en ny bestyrelse blev dannet. /TK

Leif Rønnow
•	 Født den 5. juli 1932 (78 år)
•	 Indmeldt 12. maj 1944 (medlem i 66 år)
•	 246 kampe og 3 mål for førsteholdet i perioden
 1951 - 1963
•	 3 kampe på Ungdomsholdet (ubesejret)
•	 Gift med fru Lizzie i foreløbig 55 år – de har 
 sammen sønnen Carsten og to børnebørn.
•	 Uddannet autoriseret El-installatør med 
 forretning på Gl. Kongevej 152
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Jørgen Ritnagel – Mr. Reliable
Man må væbne sig med tålmodig-
hed, når man skal interviewe Jørgen 
Ritnagel.  Han har mange jern i ilden 
og det viste sig at være vanskeligt, at 
få passet en samtale med ham ind i 
kalenderen.  Efter en times tålmodig 
venten, dukker han op efter et møde 
med en potentiel sponsor.

Den engelske overskrift er ikke hverdagskost i 
B.93 fodbold, men Jørgen og jeg bliver hurtigt 
enige om, at det passer meget godt på ham og 
Mr. Trofast lyder vel lidt for meget af hund.

Men trofast og troværdig det er han i alle livets 
forhold.  Selv om han måske var forelsket i klub-
ben B.93, inden han mødte sin Kirsten.  

Fodboldmæssigt har jeg måske først fået mit 
gennembrud, som masterspiller, siger Jørgen ef-
terfulgt af den karakteristiske rungende latter.  
Jeg blev jo headhuntet af Poul Zølck i midten af 
tresserne. Han var på udkig efter nye trænere og 
ledere, hvis indsats på fodboldbanen som spiller 
var begrænset, men som var i besiddelse af leder-
mæssige egenskaber.  – Og Jørgen har hængt ved  
lige siden. 

Ikke af ambitioner, fastslår han, men klubfølelse 
er vel noget centralt for mig. Man møder så mange 

behagelige mennesker , høj som lav. Da jeg trådte 
til var ungdomsafdelingen blot noget klubben 
havde. Ved indførelsen af den nye fritidslov i 1972, 
kom der for alvor gang i ungdomsarbejdet. Vi fik 
en god og sund økonomi, og jeg kunne som ny-
valgt ungdomsformand hente folk ind udefra, der 
kunne inspirere vort ungdomsarbejde. Folk som 
David Christensen, brødrene Erik og Hardy Gynild 
og senere Niels Frederiksen og Frank Nielsen, kom 
ind og gjorde med det samme den store forskel. 

Vi indførte „årgangsprincippet“, som jo i dag er 
udgangspunktet for unionernes turneringer. Vi 
havde kræfter og overskud til at gennemføre en 
B.93 Cup med John Rintza som ophavsmand. En 
ungdomsturnering, som Dirch Passer kastede 
glans over og som varede fra 1972 frem til 1992. 

Jørgen mener, at synligheden er meget vigtig 
som leder i klubben. Selv med den moderne tek-
nologi løser man nu engang problemerne bedst 
i dialog. Han tænker naturligvis en dag på at sige 
stop, men at han fortsat vil have sin gang i klub-
ben og yde sit bidrag i en noget mere beskeden 
rolle, er han afgjort ikke i tvivl om.

Og næste generation Ritnagel er godt i gang 
på anlægget. Under Tommy Møllers kyndige vej-
ledning har lille Victor på fire år – søn af Jens Rit-
nagel – sparket til bolden for første gang. /TK

Jørgen Ritnagel 
•	 Født den 23. maj 1946
•	 Indmeldt i B.93 i 1961
•	 Aktiv karriere – diverse ungdomshold, gen  
 nembrud på masterholdet
•	 Udmærkelser – B.93’s guldnål, KBU’s sølvnål,   
 DBU’s sølvnål, Leo Dannins rejselegat
•	 Gift med Kirsten (1972), sønnerne Jens (36) og  
 Peter (32)
•	 Bopæl –Østerbro
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B.93 – en kulturinstitution
Litteraturen
I denne sidste feature vil jeg beskæftige mig med 
B.93`eres indsats på det litterære område.

Mange kendte fodboldspillere, der har tørnet ud 
for B.93 har skrevet bøger om deres fodboldmæs-
sige karriere, hvad enten det nu har handlet om, at 
give læseren et indblik i tilværelsen som fodbold-
spiller, eller instruktiv faglitteratur, med det formål 
at give fodbold tekniske færdigheder videre.

– Som sædvanlig har jeg måttet søge hjælp hos 
vor egen Palle „Banks“ Jørgensen, hvis hjemme-
bibliotek bugner af fodboldlitteratur. Her præsen-
teres bøgerne efter kronologisk mønster. Det 
nærmeste bibliotek kan i nogle tilfælde stadig 
fremskaffe nogle af de nævnte titler, men ellers må 
man opsøge loppemarkeder, hvor man kan være 
heldig, at tilegne sig værkerne for en slik.

1931: Michael Rohde: Tyve år på holdet  
– Gyldendal
Michael Rohde (1894-1979). Spillede 40 lands-
kampe og scorede 22 mål i perioden 1915-1931. 
Rohde spillede endnu efter udgivelsen af sin bog 
i 1931 to år på klubbens førstehold. Han debute-
rede den 8.10.1911 i en pokalkamp mod Frem (1-
7). Sidste kamp 17.09.1933 mod Fremad Amager 
(3-1). Rohde spillede i alt 252 kampe og sco-
rede 254 gange!!! 
Bogen udkom i 6.000 
eksemplarer. Pris 3 kr.

1932: Olaf Sørensen Winding: Fodbold
 – Gyldendal
Olaf Sørensen Winding (1877-1934) spillede i 
klubben i perioden 1896-1905 (56 kampe og 17 
mål), hvorefter han efter uoverensstemmelser 
med klubbens bestyrelse skiftede til AB, som han 
spillede for frem til 1912. Fra 1907 – 1932 refere-
rede han kampe til forskellige dag- og ugeblade. 
Hans optegnelser i gamle stilehæfter, der stadig 
findes i klubbens besiddelse, dannede grundlag 
for Palle „Banks“ Jørgensens viden om klubben i 
den periode, han af gode grunde ikke kunne hu-
ske så meget om. Pris 1.50 kr.

1933: Tre fra landsholdet – Gyldendal 
De tre forfattere var Valdemar Laursen, KB (1900-
1989) Poul „Pølse“ Jensen, B.93 (1899-1991) og 
Harry Bendixen, AB (1901-1954). Fra 14.09.24 
(Norge 3-1) og frem til 17.08.28 (Norge 3-2) dan-
nede de tre en stærk halfbackkæde, der blev den 
indirekte årsag til denne bog. Poul Jensen spil-
lede i alt 30 landskampe og spillede i perioden 
1917-1932 222 kampe og scorede 26 mål. Blev 
klubbens første egentlige træner 1937-1940 
(Danmarksmester 1939). Pris ukendt.

1939: Johannes Gandil: Dansk Fodbold
Alle fodboldelskeres bibel. Johannes Gandil 
(1873-1956) opnåede 82 kampe på klubbens før-
stehold og scorede næsten lige så mange gange 
(81). Han var arkitekten bag indførelsen af fod-

bold i B.93. Han opnåede en enkelt 
landskamp i landskamp nr. 2 1908 
(17-1 over Frankrig) en kamp, hvor han 
desværre blev knæskadet og derefter 
måtte indstille karrieren. Han var 35 år, 
da han debuterede og den rekord 
blev først slået i 2001 af Peter Kjær. 
Gandil var redaktør af Sportsbladet 
1908-1941. Medlem af B.93`s besty-
relse (1895-1944) Det gigantiske værk 
omfatter 720 sider. Et helt unikt og 
uvurderligt kildeskrift for eftertiden. 

20



Udkom i første omgang i 
hæfteform, men blev ved 
DBU`s 50 års jubilæum ind-
bundet og udgivet af for-
bundet som et jubilæums-
skrift. 
Pris: uvurderlig.

1954: Magnus Simonsen: På vikingefærd
Magnus Simonsen (1901-1972) 79 kampe og 79 
mål for B.93 fra 1918-1927 Fik 4 landskampe, hvor 
han spillede sammen med Poul Graae og Valde-
mar Laursen, der alle tre blev fremtrædende jour-
nalister på Politiken. 

Simon, som han kaldte sig i spalterne. havde 
sin sidste opgave ved de Olympiske Lege i Mün-
chen i 1972. Har udgivet flere bøger sammen 
med journalistkollegaen og klubkammeraten 
Flemming Nielsen. „Den hårdeste olympiade“ 
1960, „23 fodboldstjerner“ – et hæfte (1961) „Mo-
dets triumf“ 1966 om Englands VM. „På Vikinge-
færd“ er Simon ene forfatter til. Bogen beskriver 
en række store udenlandsrejser, som han foretog 
sammen med blandt andet fodboldsammenslut-
ningen Alliancen til det dengang så mystiske 
Sovjetunionen.

1955: Leschly Sørensen: Fodbold for otte mil-
lioner. – Martins forlag
Jørgen Leschly Sørensen (1922-1999) spillede i alt 
16 kampe og scorede 17 mål. Opnåede 14 A 
landskampe. De første fire for B.93. De sidste otte 
for OB. Han deltog i bronzekampen mod Storbri-
tannien (5-3) hvor han scorede en enkelt gang, 
Efter OL i London blev han solgt til Atalanta (1949-
1953) og videre til AC Milan (1953-1955), hvorefter 
han sluttede karrieren i sin barndomsklub OB 
(1957-1959). Bogen fortæller om Leschlys profes-
sionelle tilværelse i Italien.

1959: Arne Sørensen: Fodbolden ruller for 
Danmark
Arne Sørensen (1917-1977) Kom fra B.1903 til B.93 
i 1941 og spillede de næste fem sæsoner 89 
kampe for klubben og scorede 20 mål. Senere 

blev han professionel i Frankrig først hos Stade 
Francais og senere i FC Nancy. Landstræner i pe-
rioden 1957-1961, i hvilken periode Danmark 
vandt sølv ved OL i Rom i 1960. Skrev ligeledes 
bøgerne: „Med landsholdet til Olympiaden“ 1960 
(Det hed den altså, Max Buus) og „Vejen til lands-
holdet“, Branner & Korch 1961.

1961: Flemming Nielsen: Alle drenges fod-
boldbog – Christian Erichsens forlag
Flemming Gert Nielsen (født 1934) Fik 10 lands-
kampe for B.93 og 16 som AB`er. Han debuterede 
i den rene B.93 halfbackkæde mod Norge (1-2) i 
1954 med Børge Christensen og Poul Andersen 
til venstre for sig. – Vandt sølv ved OL i Rom i 1960 
og drog derefter sammen med Harald Nielsen til 
Italien, hvor han fik kontrakt med Atalanta. 

Sluttede som professionel i skotske Morton, 
hvorefter han vendte tilbage til B.93 i 1967.
 Sportsjournalisten debuterede som forfatter 
med bogen „Den hårdeste Olympiade“ (1960) 
hvor Magnus Simonsen var medforfatter – se-
nere fulgte: Harald og Flemming fortæller – fod-
boldgladiatorer i Italien (1963) „Fodbold på Itali-
ensk“ (1966) „De bedste vi mødte“ (1967) sammen 
med Knud Lundberg. 

I 1971 fulgte bogen „Dem de ikke ville bruge“ 
skrevet sammen med Frits Ahlstrøm og Ole 
Kramme – samme år som DBU valgte at anvende 
professionelle på landsholdet. Flemming er stadig 
aktiv veteranspiller for AB og var med på holdet 
der september i år spillede 2-2 mod B.93`s Grand 
Old Masters.

1993: Ole Andersen: Fodboldens supertricks
Ole Andersen (født 1939) fik 52 kampe for B.93 i 
perioden 1958-1965 og scorede 10 mål. Han var 
en noget uortodoks, spinkel venstre wing. En 
kreativ natur både på og uden for banen. Be-
mærk at han har sat en trykstreg over navnet på 
bogens omslag. En instruktiv fodboldbog, som 
Ole primært har illustreret. I 1994 udgav han  
„VM stjernernes supertricks“ i samarbejde med 
Michael Laudrup.
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1995: Jeppe Tengbjerg: Fodboldlærling – Haase
Jeppe Tengbjerg (født 1973) Vores nuværende før-
steholdstræner. Professionel i PSV Eindhoven, Cam-
bour Leeuwarden og Excelsior. Har skrevet om de 
overvejelser, en ung spiller bør gøre sig, hvis han 
vælger en tilværelse som ung professionel i udlan-
det. Har spillet over 50 landskampe på diverse ung-
domshold. Desuden hyperfarlig målscorer på Old 
Boys landsholdet og så er han ifølge Wikipedia et af 
de største talenter i computerspillet Championship 
manager 97/98. Noteret for 47 kampe for B.93 og 17 
scoringer. Har også udgivet en quizbog „Hvornår 
var det Elkjærs bukser revnede“ (1996)

1999: Kim Fupz Åkeson: Nedtur - en novelle
Kim Åkeson med selvvalgt tilnavn Fupz (født 1958) 
Har aldrig spillet for B.93 og sandsynligvis heller 
aldrig set en af klubbens kampe, selv om han i dag 
er bosiddende på Østerbro. Skrev i 1999 novellen 
„Nedtur“, der handler om to B.93 fans, der skal ud 
og se B.93 spille mod Lyngby i Superligaen. Som så 
mange gange før vender vore fans tomhændede 
hjem, men den ene møder en sød pige, der også er 
B.93 fan, og så skal B.93 jo snart op imod Brøndby, 
så mon ikke lykken snart vil vende. Novellen kan 
findes i novellesamlingen „Tilløb“ fra 2008 og i en 
antologi fra 1999 „City – noveller om unge i stor-
byen “ved Anne Mørch-Hansen, Høst 1999

1999: Palle Banks Jørgensen: B.93 
Fodboldhistorie
Palle Banks Jørgensen (født 1945). Årtusindsskiftets 
svar på Johannes Gandil. Målmand, der har spillet 
knap 1.000 kampe for diverse B.93 hold - heraf 10 
på klubbens førstehold, hvor han stadig begejstret 
fortæller, om sin mirakuløse straffesparksredning i 
Sundby Idrætspark i 1972 (3-2 over Fremad Ama-
ger). Debuterede med ovennævnte bog, siden 
fulgte „Landsholdet i medgang og modgang“ 
(2000), „Landsholdets 681 profiler“ (2002) det blev 
siden udvidet til at omfatte alle, der blot havde væ-
ret i nærheden af en U 16 kamp i bogen „Landshol-
dets 2198 profiler“ (2004) „15 år med Superligaen“ 
(2006) – alle med Tips-bladet som udgiver. På Ge-
neralforsamlingen i B.93 i 2010 blev Palle Jørgensen 
udnævnt til æresmedlem af klubben.

2010: Brian Jensen – The Beast 
Brian Jensen (født 1975) opnåede 6 optrædener på 
B.93`s førstehold i perioden 1995-1997, hvor han 
stod i skyggen af Jan Hoffmann.  AZ 67, Alkmaar 
spottede ham ved en ungdomsturnering i Holland. 
og han opnåede en enkelt kamp i Eredivisie. Siden 
udlejet i en periode af otte måneder til Hvidovre IF. 
År 2000 blev han solgt til West Bromwich Albion, 
hvor han hurtigt - af en ikke oplyst grund - fik tilnav-
net „The Beast“ – bæstet, der siden fulgte ham vi-
dere i karrieren hos Burnley, hvor han stadig vogter 
buret. Har kontrakt med Burnley frem til 2012. /TK
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Hvad var der på programmet?
1985-2000 – Op- og nedture
Denne periode kan vel betegnes som den mest 
ustabile periode i boldklubbens historie. Dels på 
grund af strukturændringer med indførelsen af 
superligaen i 1990 og med overgangen fra hel-
årsturnering til turnering med sæsonstart i juli/
august og sæsonafslutning i juni måned. B.93 var 
dybt involveret i dem alle. Prøv bare at se her.

• 1985 nedrykning fra 1. division
• 1986 overlevede med nød og næppe i
 2. division ved at vinde den sidste kamp
• 1987 midterplacering i 2. division efter et  
 stærkt efterår
• 1988 nedrykning til 3. division øst
• 1989 oprykning til 2. division 
• 1990 Superligaen indføres – B.93 ned i 
 2. division øst
• 1991 foråret B.93 nr. 6 i 2.division øst
• 1991 efteråret  B.93 nr. 8 i 2.division øst
• 1992 forår nr. 1 i 2. division øst – 
 uden oprykning
• 1992 Efterår oprykning til 1. division
• 1993 forår nedrykning til 2. division
• 1993 efterår Oprykning til 1. division
• 1994 forår Ubesejret vinder af 
 1. division – uden oprykning
• 1994 efterår nr. 5 i 1. division
• 1995/1996 Nr. 8 i 1. division
• 1996/1997 nr. 8 i 1. division
• 1997/1998 Oprykning til superligaen
• 1998/1999 nr. sidst i superligaen
• 1999/2000 nr. 3 i 1. division

Ikke sandt? Lige til at blive godt og grundigt sø-
syg af al den søgang. Medicinalbranchen havde 
kronede dage.

Freddie Birtø var tiltrådt som ny programredak-
tør i 1985. Programmet var på 16 sider med klub-
bens blå farve på hvid bund med sort tekst. Pri-
sen var på 3 kr. Programmet var forsynet med et 
nummer, hvorpå man kunne vinde en brugs kurv 

til en værdi af 300 kr. Fra det gamle program 
havde man fastholdt en præsentation af ugens 
spiller og holdopstillinger publikumsvenligt på 
programmets bagside.

Her gengives åbningsnummeret fra den første 
kamp mod AGF, der endte uafgjort, men som 
blev omgjort til et nederlag på 0-2, da Næstved 

ikke på grund af poststrejke havde  
modtaget transfersummen på 

30.500 kr. for Allan  
Nedergaards  

underskrift. En noget 
usportslig afgørelse som 

de fleste medier var enige 
i. En telefonopringning fra 

Næstved Boldklub kunne 
have løst problemet forinden. 

Sæsonen 98/99 er forelø-
big den eneste, hvor B.93 

har spillet i superligaen. 
Klubbens første optræ-

den var på Østerbro 
Stadion. 

Modstanderen 
var Brøndby IF – de 
forsvarende mestre - 

skrap kost for en op-
rykker, men B.93 førte 

med 1-0 efter 4 minut-
ters spil og klubbens tro-

faste tilhængere kunne 
istemme „Vi ligger nr. 1“ – nå 

glæden var kort Brøndby 
scorede siden fem gange. Pro-

grammet havde fået en dybere 
blå farve, der passede bedre til spilletøjets blå 
bukser og strømper. Ligaen havde navnet FAXE 
KONDI LIGAEN og det indebar, at det skulle 
fremgå mange steder i programmet. Billeder og 
tekst havde en større plads en hidtil. De 16 sider 
var fastholdt fra det forrige programprojekt.
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Sidste program der gengives fra denne periode 
er fra kampen mod Brøndby den 25. oktober, 
hvor vi rent faktisk vandt med 1-0 på et selvmål 
af Brøndbys Brian Jensen. Det var træner Peter 
Grahns første kamp i spidsen for superligaholdet. 
Holdet havde week-enden forinden tabt 7-0 med 
fodboldbossen Jan Jacobsen ved roret, efter at 
klubben havde taget afsked med Erling Bøje.  
Programmet, der blev redigeret af Christian  
Lindhardt og Nikolaj Hjeds, er vel det flotteste af 
alle 93 programmer gennem tiderne, selv om re-
klamerne stadig fylder mere end lyrikken,  
men programmet indeholder gode statistiske  
oplysninger, præsentation af modstanderne og 
publikumsvenlig bagside. Programmet var sam-
tidig det dyreste program med en salgsspris på 
10 kr.

I næste nummer perioden fra 2000 – 2010 og 
dermed slut på denne feature. /TK

Test din viden om B.93 

Her følger en række spørgsmål, der skal afgøre 
om du er et rigtigt medlem af B.93 – svarene og 
vejledningen til at blive en bedre B.93`er kan du 
finde på side 44.

• Hvad hed B.93 før den blev til Boldklubben  
 af 1893? 
• Hvem har spillet flest landskampe for B.93? 
• Hvad hedder B.93`s sidste landsholdsspiller  
 til dato? 
• Hvornår spillede B.93 for sidste gang i 1. di 
 vision? 
• B.93 vandt Pokalturneringen i 1982. Hvem  
 scorede sejrsmålet i omkampen? 
• Hvilke to spillere begik straffespark i Europa 
 Cup kampen ude mod Dynamo Dresden  
 15.09.82? 
• Hvor mange kampe har Ole Petersen spillet  
 for B.93 i træk i perioden?
• Hvor stammer Mathias Jørgensens øgenavn 
 „Zanka“ fra?
• Hvad hed de fem Nielsen brødre, der alle  
 kom på klubbens førstehold til fornavn?
• Johannes Gandil deltog i de Olympiske Lege 
 i Paris i 1900. I hvilken disciplin?
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Kan du huske ?
Januar – marts 

100 år siden
1911: Foråret 1911 indledtes med et overraskende 
nederlag til ØB på 1-3, et hold som man i novem-
ber måned året før havde lammetævet med hele 
14-2 – et sjældent resultat der blev gentaget i Dan-
marks landskamp mod Island i 1967. Iflg. Avisen 
„København“ begik vores normale venste back  
Harald Hansen „den kapitaldumhed at gå frem 
og spille venstre angrebsmand, og det gjorde 
han så slet at et bybud kunne have spillet bedre“. 
August Lindgren, som var en målfarlig centerfor-
ward blev i foråret ekskluderet af B.93 på grund af 
usømmelig optræden såvel på fodboldbanen, som 
på offentlig gade. (Nærmere detaljer kendes ikke) 
Nye spillere i 93 trøjen var angriberne Alf Olsen, 
Viggo Malmquist og Einar Madsen, sidstnævnte 
kunne også fungere som halfback og målmand.

75 år siden
1936: To kedelige nederlag præ-
gede klubben i foråret 1936. 15. 
marts (på Cæsars dødsdag) tabte 
holdet 0-2 til KB og fjorten dage 
senere tabte holdet til Frem, der 
senere blev danske mestre, med 
hele 2-6. Målscorere: Kaj Hansen 
og Carl Stoltz. 

50 år siden
1961: B.93 præsenterede en ny træner, ungareren 
Julius Kaloscha. Holdet ind-
ledte sæsonen 1961 med at 
besejre Frem Sakskøbing med 
2-0 i Vanløse Idrætspark. 
Svend Petersen debuterede i 
den kamp med en scoring al-
lerede efter ti minutter. Ugen 
efter blev det til uafgjort  
1-1 i Aalborg, Leif Petersen,  
der dengang spillede venstre  

innerwing, var holdets målscorer. Anden påske-
dag i Idrætsparken tabte holdet med 3-4 til Ikast 
i en kamp, der på grund af et voldsomt senvejr 
aldrig skulle have været spillet. Det var vor senere 
inspektør Finn Petersen ligeglad med. Han debu-
terede nemlig i den kamp. Svend „Boston“ Niel-
sen vendte tilbage fra sit udenlandseventyr i 
Roubaix i Frankrig for at optræde sidste sæson i 
den hvide klubskjorte. 

25 år siden
1986: Lars Francker var tiltrådt som ny træner 
efter at Erik Den-
nung havde ladet 
sig pensionere. 
Træningskampene 
bød på flotte resul-
tater med 4-2 over 
Brønshøj og 10-0 
over arvefjenden 
Fremad Amager. Men foråret endte helt katastro-
falt blandt andet på grund af faneflugt af et helt 
hold. Jean Jensen, Poul Jørgensen, Ole Rojas, Lars 
Vang, Michael Dahl, Søren Petersen, Klaus Jen-
sen, Tom Jensen, Carsten Friis, Carsten Jørgensen 
og i sommerpausen Allan Nedergaard valgte alle 
at forlade klubben. Landsholdet spillede i Belfast 
uafgjort 1-1 i en af forårets mange opvarmnings-
kampe til VM i Mexico. Flemming Christensen 
Lyngby var målscoreren. 

10 år siden
2001: Jesper Petersen, der både havde været 
spiller og træner i Herfølge, blev valgt til at efter-
følge Christian Andersen. Holdet lagde stærkt ud 
med at „tæppebombe“ 
Fremad Amager med 5-2. 
Fem forskellige spillere 
stod for målene. Thomas 
A. Madsen, Per Krøldrup, 
Ulrik Drost, Mirko Selak og 
David Rasmussen. Danny 
Jung var vendt tilbage til 
B.93 efter sit ophold i Vejle 
Boldklub og Thomas Høy 
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Fire 1       kamp-jubilarer

var ny anfører – efter foråret måtte klubben af 
økonomiske grunde sælge ham til Skjold. B.93 
beslutter sig for at oprette en pigeafdeling. På 
B.93`s talentfulde juniorhold, der vandt sølv ved 
DM i 2000 finder man navne som Olcay Senoglu, 
Emil Dyre Nielsen, der som bekendt er modstan-
dere i denne sæson. Per Krøldrup og Morten 

Karlsen var med U 21 i Tyrkiet. Theis Frydenlund 
og Rami Kais var klubbens repræsentanter på U 
16 og på U 15 landsholdet var  Jonas Troest (nu 
OB) Jeppe Hestehave (Fremad Amager) og Jeppe 
Brandrup (Lyngby). Klubbens 1. Lilleput blev  
Københavns mester i indefodbold. /TK

Fire af B.93s store profiler runder i sæsonen 2010/11 de 100 kampe i B.93-trøjen. 
For Emil Dyre, Henrik Lyngsø og Dragan Bakovics vedkommende skete det 
allerede her i efteråret. For Thomas Høegh kommer det – hvis alt går planmæs-
sigt – til at ske i løbet af foråret.Et stort tillykke til „de fantastiske fire“, som 
fodboldbladet ønsker alt det bedste fremover. Godt gået, gutter! /CW
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På besøg
En vidunderlig skøn efterårsmorgen besluttede B.93 
fodbold at besøge den afdeling af Team Copenha-
gens idrætsakademi, der tilbydes fodboldspillere fra 
idrætslinjen på Niels Brocks Handelsgymnasium el-
ler stx-uddannelsen på det nye gymnasium, Gefion.

Projektet blev søsat august 2009, hvor atletik-
lubben Sparta og B.93 var med fra start. I 2010 er 
der også åbnet mulighed for håndboldspillere 
med håndboldklubben Ajax som samarbejds-
partner.

Sidste sæson tilmeldte 6 elever sig fodboldlinjen 
i B.93. Dette tal er mere end fordoblet i 2010 i år, 
hvor spillere fra andre klubber end B.93 er med 
(Lyngby, HIK, Skovlunde og Skjold) og da uddan-
nelsen er treårig, bliver det spændende at se, 
 hvor mange der melder sig til i skoleåret 2011/2012.

Bladets udsendte kaster sig grådigt over de 
først ankomne. Interviewet skulle jo nødig gå ud 
over dagens træning. På holdet er fire piger. Nina 
Meiniche er B.93`er, medlem siden sit 12. år – i dag 
16 år gammel. Spiller til daglig på U18 under Bet-
tina Falck og Majken Gilmartin.

Hun meldte sig, fordi hun så muligheden for at 
kombinere sin store interesse for fodbold med en 
uddannelse på idrætslinjen på Gefion.  Det var 
Majken Gilmartin, der gjorde hende interesseret 
i projektet, og siden gik hun på Team Copenha-
gens hjemmeside, for at søge flere oplysninger.  
Hjælp fik hun også fra klubkammeraten Fatima 
Ali Abu Aful, der nu går i 2. g. 

Hvad Nina skal bruge sin uddannelse til, har 
hun ikke fastlagt endnu, men Copenhagen Busi-
ness School er inde i overvejelserne. Forældrene 
er ikke særlig fodboldinteresserede, men hun får 
alligevel al den støtte, hun har brug for. 

Oliver Feldsted er 
ligeledes 16 år. Han 
har tidligere været 
medlem af B.93 men 
tørner nu ud for 
Lyngbys U 17 hold i 
Ligaen. Projektet var 
et oplagt tilbud for 
ham, der bor på 
Østerbro med Gefion 
og B.93 i hver sin 
ende af bopælen. 
Han er klassekamme-
rat med Nina og inte-
resseret i samfunds-

fag med ambitioner om at blive politiker, hvis ikke 
fodbolden kan blive hans levevej. Han har bemær-
ket at han er mere frisk til dagens arbejde på gym-
nasiet, når han har været til morgentræning på 
B.93 tirsdag og torsdag.  Struktur er en nødvendig 
ting, når man satser på idræt og uddannelse, så 
lektiearbejdet ligger på onsdage og søndage. 

Kasper Urwald begyndte som fodboldspiller i 
B.93 som anden års lilleput. Juniortræneren Jens 
Espensen gjorde Kasper opmærksom på dette pro-
jekt. Kasper er elev på HHX linjen på Niels Brock.  
Han har været udtaget til skolelandsholdet for 8.
klasse elever og spiller i dag på den centrale midt-
bane på U 17 holdet, hvor han også har Niels Mad-
sen som træner. Faderen er vild med fodbold 
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Akademiet træner
Fotograf Torben Klarskov



uden dog selv at have drevet det til noget stort 
– moderen knap så interesseret men opbaknin-
gen er på plads. 

Ude på anlægget herser skoleinspektør Niels 
Madsen og lærer Henrik Lyngsø Olsen med de 
otte elever, der i dag er til træning – enkelte ska-
dede spillere genoptræner i styrkerummet og 
andre er så skadede, at de holder pause. Dagens 
program er tekniske øvelser, driblinger, kontakt-
spil to og to og pasninger på begrænset område 
med to berøringer.  

Niels Madsen overtog ansvaret som leder  
af fodboldakademiet, da Bjørn Rasmussen fra 
sæsonens start blev assistenttræner for klubbens 
førstehold. Han har førsteholdspillerne Henrik 
Lyngsø Olsen og Dragan Bakovic som assistenter. 

Akademiet kører nu på sin anden sæson og 
begge trænere mener, at det har været et stort 
plus, at der er kommet spillere til udefra. Delta-
gerne er top motiverede og de ligger også karak-
termæssigt blandt de bedste i deres klasser. 

B.93 fodboldakademi har et glimrende samar-
bejde med de øvrige klubber, der sender deres 
spillere til akademiet, ligesom klubben også er i 
kontakt med Gefion og Niels Brock. Foruden mor-
gentræningen på B.93, der hovedsagelig består 
af teknisk- taktiske øvelser, så er der også obliga-
toriske kurser om aftenen med indhold som kost, 
ernæring og livsstil. I nogle af kurserne deltager 
forældrene også. 

Det er en uddannelse foreløbig uden frafald. 
Spillerne får udarbejdet individuelle handlings-
planer, som der er løbende evaluering på. 

Ansøgningsfristen er i januar måned. Mange 
flere søger, end der er plads til. Der kræves af spil-
lerne fodbold kunnen på et rimeligt højt niveau. 
Der afholdes optagelsesprøve og besked om op-
tagelse gives den enkelte før ansøgningsfristen 
til gymnasiet og Niels Brock. 

Du kan læse mere om Idrætsakademiet på 
denne hjemmeside tcph-akademi.dk. /TK

Niels Madsen 
•	 Født den 1. sep. 1979
•	 Fodboldmæssig karriere: LFA, Næstved 
 og B.93 58 kampe 1 mål
•	 Læser Idræt på Københavns Universitet
•	 Ugift 

Henrik Lyngsø Olsen
•	 Født den 25. feb. 1984
•	 Fodboldmæssig karriere: Blovstrød, Birkerød,  
 B.93, AB, B.93 (over 100 kampe)
•	 Uddanner sig til cand.merc.
•	 Nygift 

Niels Madsen og Henrik Lyngsø Olsen
fotograf Torben Klarskov
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Nina, Oliver & Kasper
Fotograf Torben Klarskov
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Jørgen Jacobsen – nekrolog
Jørgen Jacobsen, der var født 14-10-
1933, døde torsdag den 26-08-2010. 
Han blev således 76 år. Hermed mi-
stede klubben en af sine helt store 
spillere. 

Jørgen spillede hele sin karriere i B93, hvor han 
nåede at være aktiv i knap 50 år. Som ungdoms-
spiller var han og Flemming Nielsen (26 A-lands-
kampe) de helt store stjerner. Jørgen var ungdoms-
holdenes ukronede målkonge. Hans foretrukne 
plads var innerwing. Han kom også på alle den 
tids fire DBU-landshold, og han scorede på alle 
niveauerne (1 Y-kamp/1 mål, 3 U-kampe/3 mål, 1 
B-kamp/1 mål og 3 A-kampe/1 mål). 

Da Jørgen blev senior, kom han straks på 1. 
holdet. Og de første fem sæsoner var han topsco-
rer for B93. Det blev i alt til 293 kampe og 108 
mål (1952/66). I 17 år var han indehaver af klubre-
korden i antal kampe. Han tog rekorden fra Fritz 
Tarp, og afgav den til Ole Petersen. Sidenhen har 
Jens Kolding skubbet Jørgen ned på bronzeplad-
sen.

B93 spillede i juni 1953 jubilæumskamp 
mod Juventus med danskerne Karl Aage 
Hansen, John Hansen og Carl Aage Præst. En total 
udsolgt Idrætspark (41.800) så Juventus vinde 2-1, 
og de så „Jacob“ score for hjemmeholdet. Den 
sidste KBU-pokalfinale blev spillet samme år i de-
cember. Her vandt B93 overraskende over AB 
(2-1) på et sejrsmål af Jørgen Jacobsen. 

Da B93 i 1954 „tabte“ 0-0 i den berømte kamp 
i Køge, som dermed vandt provinsens første 
DM, scorede Jørgen Jacobsen derimod ikke. Det 
var uhyre tæt på, for han ramte underkanten af 
overliggeren i sidste minut med et flot hoved-
stød. Det kom til at betyde nedrykning til 2. 
division for første gang i klubbens historie. Skur-
ken i kampen var Køge-målmanden Henning El-
ting, der stod en formidabel kamp.

DBU havde inviteret samtlige gamle A-lands-
holdsspillere til landskampen mod Tyskland i Par-
ken den 11. august i år. Her fik Jørgen lejlighed til 
at genopfriske kampen mod Køge med Henning 
Elting. Blot 15 dage efter døde Jørgen. Det skete 
på en bustur til Næstved med pensionistfor-
eningen i Herlev, hvor Jørgen uden varsel fik hjer-
testop midt i en samtale med Jens Koldings 
„grandfætter“ Finn Averhof.

Jørgen er naturligvis med i klubbens Hall of 
Fame. Han pryder også forsiden på B93-bogen 
„B93’s fodboldhistorie“, som udkom i 2008. 

Jørgen Jacobsen var udlært klejnsmed på 
B&W, senere blev han ansat hos Henrik Jespersen 
(Brønshøj) i dennes malerfirma. Jørgens far, kaldet 
„gamle Jacob“ eller Papegøjen, var også ægte 
93’er – meget underholdene. Jørgens to mindre 
brødre har også sat deres fodaftryk i klubben. 
Otto spillede både fodbold og cricket. Det 
samme gjorde Finn „Jacob“, som derudover var 
inspektør på Slottet i en årrække. 
/Palle Banks Jørgensen

Billede af Jørgen Jacobsen
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Ny partner i B.93 Kontraktfodbold ApS
B.93 har fået endnu en ny partner i 
arbejdet med at styrke divisionshol-
det i fodbold og bringe klubben til-
bage til 1. division, som er så vigtigt 
for B.93.

Klubben har solgt 10 procent af anparterne i sel-
skabet bag 1. holdet, B.93 Kontraktfodbold Aps, 
til PR Trading, som er en velrenommeret virksom-
hed, der gennem mange år har leveret produkter 
til detailhandelen i Danmark.

Med salget får B.93 tilført yderligere professio-
nalisme og styrket arbejdet med at udvikle klub-
bens netværk af erhvervsvirksomheder, lige som 
PR Trading forventer at kunne få fordele af det 
nye samarbejde.

Andreas Jordt fra PR Trading bliver tilknyttet 
bestyrelsen, og han forklarer, hvorfor det er inte-
ressant for virksomheder at blive en del af arbej-
det i B.93:

„PR Trading glæder sig meget til at kunne være 
en del af en stolt, levende og traditionsrig klub 
som B.93“.

„Vi vil utrolig gerne prøve at markedsføre os på 
en lidt anderledes måde, end vi tidligere har 
gjort, og kunne tilbyde både kunder og kolleger 
spændende oplevelser. B.93 har nogle helt 
unikke rammer til at kunne kombinere network-
ing og fornøjelser via deres erhvervsklub.“

PR Trading bliver samtidig sponsor i B.93 og har 
købt retten til at kalde VIP-loungen på Østerbro 
Stadion for PR Trading Lounge.

Loungen er et vigtigt aktiv for klubben i arbej-
det med at skaffe sponsorer, og Andreas og hans 
folk har allerede været i gang med at friske den 
op med nyt gulvtæppe, der er blevet malet, og 
klubbens sponsorer er blevet synliggjort i lou-
ngen.

Det er anden gang i løbet af 2010, at B.93 ud-
vider ejerkredsen bag B.93 Kontraktfodbold Aps. 
Tidligere har klubben solgt 25 procent af anpar-
terne til en partnergruppe i a4 Advokatfirma. 

Målet med udvidelsen af ejerkredsen er at styrke 
det kommercielle grundlag bag klubbens divisi-
onshold for dermed at kunne skabe baggrund 
for, at B.93 igen kan blive en magtfaktor i dansk 
fodbold, som klubben har været det i størstede-
len af sin 117 år lange historie.

Efter salget ejes 65 procent af anparterne i B.93 
Kontraktfodbold Aps af moderklubben Bold-
klubben af 1893, mens nye investorer ejer 35 pro-
cent. Det ser B.93 som et godt udgangspunkt for 
det kommende arbejde.

PR Trading leverer displays, POS materialer og 
tilbehør til detailhandelskæder og mærkevarele-
verandører og har gjort dette siden 1968. Lige fra 
starten har PR Trading selv produceret displays i 
alle tænkelige designs og materialer såsom akryl/
plast, metal, træ og pap, hvilket betyder, at virk-
somheden i dag har et meget bredt sortiment og 
kan løse alle former for POS opgaver.

B.93 ser frem til samarbejdet og byder PR Tra-
ding velkommen i klubben.

Vi håber samtidig, at klubbens mange med-
lemmer vil bakke 1. holdet endnu mere op i det 
kommende år. Som en af Danmarks allerstørste 
fodboldklubber med omkring 1.400 aktive fod-
boldmedlemmer, bør vi jo kunne være i hvert fald 
2.800 på stadion til hver hjemmekamp, hvis vi 
blot tager en gæst med hver. Det er simpel ho-
vedregning. Sikken en ramme, vi kunne skabe, og 
sikken en effekt, de ville have for arbejdet med at 
skaffe sponsorer og interesse for klubben.

1. holdets succes sportsligt og økonomisk er 
vigtig for det meste af det arbejde, vi udfører i 
klubben. Derfor: Har I forbindelse til potentielle 
sponsorer, så henvend jer til sponsorudvalgets 
formand Niels Wegener.

Så bak op. Hjælp med at skaffe sponsorer. Mød 
op på stadion til kampene. Tag holdet med, tag 
familien med, tag vennerne med. Og få en god 
oplevelse ud af det. Der er ikke noget bedre, man 
kan bruge en weekend-eftermiddag på. 
/Hans Drachmann
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Småpluk
Abonnementsordning
Hvis du ønsker bladet tilsendt i 2011 skal du ind-
betale (minimum) kr. 100,- på bladets konto i 
Danske Bank: 0252-3001359703. Du kan alterna-
tivt vælge, at sende pengene til Palle Banks Jør-
gensen, Åkandehaven 166, 2765 Smørum.
Talentturneringen blev indført i sommeren 1961. 
B93 var i pulje med Brønshøj (1-2), AB (1-3) og 
KFUM (2-2). Første kamp mod Brønshøj havde 
samlet 500 tilskuere i Vanløse Idrætspark. Holdet 
var: 1. Ole Gade Lorentzen – 2. Ebbe Møller, 3. Per 
Torp Laursen – 4. Ole E. Hansen, 5. John Christen-
sen, 6. Birger Petersen – 7. Søren Borck, 8. Jan 
Schubert, 9. Jens Sørensen, 10. Finn Petersen og 
11. Per Jürgensen. 

Mig og Harald
Den 11. september var det 50 år siden, at Dan-
mark vandt OL-sølv ved de olympiske lege i Rom. 
Holdets stjerne Harald Nielsen benyttede lejlig-
heden til, at invitere alle spillerne til et storstilet 
arrangement. Indkvartering på Farum Park Hotel, 
rundvisning i Parken, besøg i DIF, besøg på DBU, 
aftenfest i Harald og Rudis privatbolig med un-
derholdning af Anisette, Kjeld Heick og Dario 
Campeotto. Dagen overraskelse kom, da Kron-
prins Frederik kom i Idrættens Hus og hilste på 
OL-heltene. Fra OL-truppen deltog – udover Ha-
rald - Flemming Nielsen, Poul Pedersen, Tommy 
Troelsen, Henning Enoksen, John Danielsen, Jørn 
Sørensen og Finn Sterobo. På gæstelisten var 
prominente navne som Helge Sander, Lise Nør-
gaard, Tommy Kuglepen, Niels Nygaard, Karl 
Christian Koch, Lars Berendt og Jim Stjerne Han-
sen. Fodboldbladet var repræsenteret af Palle 
Banks, som udtaler „Hvilken oplevelse – også for 
mig“.

Panathinaikos-FCK 0-2
Fire af de bedste FCK’er i den flotte udesejr, Johan 
Wiland, Mathias Zanka Jørgensen, Dame N’Doye 
og  Martin Vingaard befandt sig på Frederiksberg 
Stadion søndag den 10. maj 2009, hvor de spil-
lede på FCK’s 2. hold mod B93. Også Niclas Jen-
sen, José Junior og Libor Sionko var med for 
hjemmeholdet. Det var en flot præstation af B93 
at spille 2-2 under disse omstændigheder. Men 
det kostede samtidig to vigtige point i kampen 
om 1. pladsen, at FCK stillede med et helt atypisk 
kanonhold. Nu er 2. holdene heldigvis fortid.

Vild med dans
HIK har ikke respekt for denne TV-udsendelse, 
idet de har valgt, at spille deres hjemmekampe 
på Gentofte Stadion, fredag kl. 19:00. Et besyn-
derligt tidspunkt – generelt - skulle man mene. 
Tilskuertallet er også derefter. Det minder om et 
par historier fra Kaj Lerby (Sørens far). En person 
ringer til B1903 for, at høre hvornår 1. holdet spil-
ler, og får dette svar „Hvornår kan du“. Eller, sidst 
jeg var på Gentofte Stadion kunne en 10-styks nå 
hele vejen rundt.

Apropos – Talentarbejde Frank Nielsen
I Oscar Sørensen Windings bog „Fodbold“ fra 
1932 kan man læse følgende overvejelser over 
talentudvikling:

Enhver sund og rask Dreng – om han er det, 
bør altid konstateres ved Lægeundersøgelse – 
kan blive en god Fodboldspiller, hvis han vil ar-
bejde med Flid og Udholdenhed og nøje følge de 
Anvisninger, han får af Juniorlærerne, men for at 
blive en stor tip-top Fodboldspiller, kræves der 
mere, for det første visse medfødte Egenskaber, 
som ikke er givet alle i Vuggegave, dernæst en 
god portion Ærgerrighed og det ubestemmelige, 
Englænderne kalder „fighting spirit“ , Kampaand, 
Kamphumør, Kamplyst og Vovemod.
Så er den vist på plads
/Palle Banks Jørgensen
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Nyt fra 100-mandsforeningen – U 100.
Nu med kvindeligt medlem

Så kan enhver vel se, at det er på tide at skifte 
navn. Vi har fået vores første og forhåbentlig ikke 
sidste kvindelige medlem. Vi håber, at det er et 
gennembrud, der betyder at flere af samme køn 
ikke vil holde sig tilbage. Det vil afgjort give for-
eningen og dens generalforsamling en helt ny 
dimension.

Sæt kryds i kalenderen
Bestyrelsen har fastsat fredag den 25. februar 
2011, som dato for foreningens generalforsam-
ling. Der sendes indbydelse ud til alle medlem-
mer, og man skal tilmelde sig enten telefonisk til 
formanden Torben Klarskov 4814 5893 eller på 
hans mail klarskov@b93.dk senest den 10. fe-
bruar. Dagsorden kommer udover beretning og 
regnskab til at indeholde forslag om nyt navn, 
stillingtagen til om hvorvidt man skal indføre 
halvårskontingent, som det var tilfældet i år.

Nyt navn
Vi gør opmærksom på, at Kokkens Gourmet sta-
dig har udsat en lækker middag for to, til den 
person, der får vedtaget klubbens nye navn på 
generalforsamling i februar 2011. Fristen for ind-
sendelse af forslag til nyt navn er ligeledes fastsat 
til den 10. februar 2011.  Forslag indsendes ligele-
des til formandens adresse eller mailadresse – 
gerne med forslag til nyt logo.

Nye ansøgningsfrister
Bestyrelsen har vedtaget nye ansøgningsfrister 
for tilskud. Den 1. februar for arrangementer, der 
finder sted i foråret og den 1. august for efterårets 
arrangementer. Vi beder trænere og ledere være 
opmærksom på dette og sørge for at indsende 

ansøgninger, når man alligevel planlægger årets 
begivenheder. Dette primært af hensyn til, at til-
skuddet kan udbetales inden arrangementet 
finder sted. Vi har været ude for, at ledere i urime-
lig lang tid har måttet lægge penge ud af egen 
lomme. Husk at ungdomsfonden skal ansøges 
først. 

Mads Nielsen
Vi har valgt at støtte den unge lovende første-
holdsspiller Mads Nielsen. Det har givet os en god 
eksponering, og forhåbentlig også været til gavn 
for Mads og klubben. Vi ønsker Mads Nielsen al 
mulig held og lykke i karrieren fremover. 

Meld dig ind nu
Og kom med til årets generalforsamling. Det ko-
ster kun 650 kr. og du kommer til at deltage i en 
hyggelig klubaften med god mad og udsøgte 
vine, samtidig med at du støtter klubbens dyg-
tige ungdomsarbejde. Benyt vort kontonummer:  
4001 – 4001273671 – husk at skrive navn og 
adresse.

Sommerarrangement
Som noget nyt har foreningen påtænkt også at 
arrangere en hyggelig sammenkomst sommeren 
2011 – mere om det på klubbens generalforsam-
ling

Tak til alle jer, der har støttet 100-mandsfor-
eningen U 100 i sæsonen 2010. Vi glæder os til at 
se jer alle sammen den 25. februar 2011.

Med venlig hilsen
Torben Klarskov
Formand 



Runde fødselsdage første kvartal 2011
Marco Karlo Kieffer (40 år)
en af klubbens mange dygtige træner for de små. 
Far til Alexander (11 år) og Adrian (8 år), som 
begge spiller i B93.

Stig Christensen (50 år)
det er ikke alle man kender lige godt, så her har 
Fodboldbladet søgt assistance hos Gitte Arnskov 
på kontoret, som siger „Åh, du kender ham godt, 
lyshåret, mener han engang var ynglingetræner“. 
Så skulle det være på plads.

Nicolas Nielsen (40 år)
ligger nr. 10 på listen over flest 1. holdskampe. Har 
vogtet målet for B93 i foreløbig 242 kampe 
(1990/07). Nico er klubbens målmandstræner, og 
benyttes ofte som reserve for Jakob Thomsen på 
divisionsholdet. Da B93 sensationelt slog 
Brøndby 1-0 i Superligaen (1998), var det ikke 
mindst Nicolas’ fortjeneste.

Henrik Engel (50 år)
direktør for selskabet (ApS’et) bag 1. holdet. Var 
også direktør helt tilbage til opholdet i Superli-
gaen (1998/99), så han har gennemgået mange 
op- og nedture med 1. holdet, både på banen og 
i regnskabsbøgerne. Henriks lillebror Ditlev En-
gel er også direktør, det er for Vestas. Her går det 
også som vinden blæser.

Eigil Roland Petersen (60 år) 
spillede 118 kampe/6 mål 
(1971/77) på 1. holdet.  For at 
være sikker på, at komme på 
1. holdet giftede han sig med 
formanden, legendariske, Ove 
Jensens datter. Eigil var en 
meget veltrænet forsvarsspil-
ler. Har genoptaget karrieren 
sidste år, nu som offensiv 
højre back på det succesfulde mastershold. Har 
allerede søgt Kaj Boll og Gert Jensen om opta-
gelse på Grand Old Masters næste år.

Hans Hesselberg (75 år) 
en af dem som ved mest 
om fodboldhistorien. Kom 
til B93 fra HIK for rigtig 
mange år siden. Blev en 
frygtet venstre back på 
diverse gammelmands-
hold. Stadig aktiv, for-
mand for de gamles vin-
tertræning i Idrætshuset. 

Også formand for den årlige sammenkomst med 
venskabsklubben OB. Medstifter af Museumsud-
valget (nu Kulturudvalget). Bestyrelsesmedlem i 
100 mandsforeningen. Mød ham i saunaen hver 
tirsdag.

Ole Flemming Hansen (75 år) 
verdens flinkeste mand, spil-
lede 33 kampe/0 mål på 1. hol-
det (1954/58). Nåh nej, han fik 
en kamp mere 10 år efter, da 
man troede Hans Paulander 
havde brækket armen. Ole Fleming var med i den 
berømte kamp i Næstved i 1958. Det fremgår af 
billedet i Klublokalet. Ole Flemming var sammen 
med Jørgen Sundquist mændene bag omstruk-
turering i fodboldafdelingen. Det er for øvrigt 
mange år siden.

Bent Plambeck (60 år)
en særdeles solid stopper på diverse sekunda-
hold og senere på gammelmandsholdene. Stop-
pede sin karriere 13. oktober 2007 under et mål-
spark. Og så måtte Palle Banks finde en ny 
udsparker. Plammer er en flittig gæst til divisions-
holdets kampe.
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Runde fødselsdage i 2011
Dato Fylder Navn Indmeldt

1. kvartal
22.01. 40 år Marco Karlo Kieffer 08.12.2009
27.01. 50 år Stig Christensen 23.04.1981
01.02. 40 år Nicolas Nielsen 01.06.2001
01.02. 50 år Henrik Engel 11.02.2001
18.02. 60 år Eigil Roland Petersen 18.02.1951
13.02. 75 år Hans Hesselberg 12.08.1980
02.03. 75 år Ole Flemming Hansen 16.09.1949
09.03. 60 år Bent Plambeck 10.04.1961

2. kvartal
03.04. 40 år Mårten Frandsen 14.06.2010
09.05. 40 år Johnny Hansen 01.01.2000
11.05. 60 år Jørgen Ost Jensen 01.07.1989
13.05. 40 år Inder Sapru 12.12.2003
17.05. 85 år Leif Bergqvist 01.01.1942
24.05. 60 år Jan Nummer Petersen 01.01.1965
28.06. 70 år Flemming Mathiesen 20.06.1941

3. kvartal
23.07. 40 år Thomas Rasmussen 01.04.1981
30.07. 40 år Anders Marko Juhl 20.02.1980
05.08. 40 år Tommy Lind 18.04.2006
15.08. 50 år Janne Hjulmand 02.04.1990
26.08. 50 år Henrik Galster 07.12.2009
01.09. 70 år Eugen Pedersen 01.04.1953
01.09. 75 år Børge Rasmussen 26.01.2010
19.09. 40 år Niels Wegener 02.08.2010

4. kvartal
02.10. 40 år Nicolai Hjeds 16.05.2007
21.10. 60 år Ole Jensen 29.05.2009
03.11. 40 år Heinrich Thomsen 01.01.2004
23.11. 75 år Børge Richter 16.01.1995
28.11. 70 år Bent Jørgensen 01.04.1951
11.12. 50 år Frank Nielsen 01.10.2005
15.12. 60 år Jes Wilhelmsen 01.05.1961
21.12. 75 år Torben Aagerup 01.01.2004

Runde fødselsdage for hele 2011 (fra 40 år og opefter) Hvis man har været medlem af flere gange, vil 
indmeldelsesdatoen være fra den sidste periode.
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Seniorfodbold. Efteråret 2010
Seniorafdelingen i B.93 er inde i en meget positiv 
og spændende udvikling. Dygtige trænere og 
spillere, godt samarbejde på mellem holdene og 
oftest et rigtig godt anlæg er nogle af forklarin-
gerne på den fremgang i kvanti- og kvalitet som 
har præget seniorfodbolden i B.93 de sidste par 
år. Tak/flot/sejt/keep on rocking…

1. og 2. Senior knokler med at implementere 
klubbens nye talentstrategi, der i løbet af de næ-
ste par år skal sikre, at vi fastholder flest muligt af 
klubbens egne ungdomstalenter. Sæsonen slut-
ter først til sommer, men det ser i skrivende stund 
fornuftigt ud, selvom 2. Senior har været hårdt 
ramt af skader og placeringsmæssigt frister en 
tilværelse i den nedre del af Københavnsserien. 
Det ændrer sig helt sikkert i foråret.

3. – 10. Senior spiller halvårssæsoner, der slutter 
primo november. Det er et par uger efter dead-
line på denne artikel, så eventuelle fejlvurderin-
ger må ses i det lys. Men…

3. Senior er nyoprykkere i den stærkt besatte 
Serie 1, og Gustav Cudjoe og Co. har på alle måder 

indfriet forventningerne. En fornem midterplace-
ring er helt klart godkendt og giver fornyet licens 
til forårets serie 1. Imponerende. Mange roser til 
Gustav og hans mænd.

4. Senior har i et par sæsoner sat næsen op ef-
ter avancement til serie 2 og i denne sæson lykkes 
det.

Thomas Riley og Co. har spillet flot hele efter-
året og rykker op med solid margin til forfølgerne 
og med en realistisk tro på, at tilværelsen i den 
højere række kan blive af længere varighed. Stort 
tillykke til Team Riley, der både på og udenfor 
banen er en fornøjelse at følge.

5. Senior er nyoprykkede i serie 4 og har klaret 
den første sæson i den højere liga fint. Holdet 
slutter i den bedste halvdel af rækken med mod 
på mere til foråret. Holdet trænes af Alex Rasmus-
sen, der sammen med spillertruppen har sat nye 
standarder for træning i serie 4. Træningen er 
åben for andre seniorhold og ofte er der 20-25 
spillere til kvalitetstræning med hurtige fødder, 
avancerede småspil og andet nymodens DBU 
stof. Klasse.

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
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6. Senior er ligeledes nyoprykkere i Serie 4, men 
det har ikke været tilstrækkeligt  udfordrende  for
holdet,  hvis stamme er hentet i Silkeborg IF. Når 
de kan nappe Emil Farver, kan vi vel…

Med Michael Henriksen som træner er holdet 
blæst igennem serie 4 og starter til foråret i serie 
3, hvor de givet vil gøre en god figur. Stort tillykke 
med oprykningen.

7. Senior er nyoprykkere i serie 3 og har pyntet 
i rækken. Flere sejre end nederlag på dette hold, 
der altid er en nydelse at se på og udenfor banen. 
Fairplay og teknisk flot fodbold kan godt fungere 
i serie 3. Jacob Talbot og Co. er i en hver forstand 
fornemme repræsentanter for spillet og klubben.

8. Senior med Kristoffer Van ved roret ender i 
den tunge ende af serie 4 med risiko for degra-
dering til serie 5. Det er holdet egentlig for gode 
til, men ender det med serie 5 bliver det helt sik-
kert en hurtigt retur.

9. Senior med den dynamiske duo Theis Bach 
og Jeppe Lehrmann i front er ligeledes nyopryk-
kere i serie 4 og det har været en relativ skrap 
overgang fra den hyggelige serie 5, hvor holdet i 
foråret knuste al modstand. Der er også risiko for 
en degradering, men det ryster ikke teamet, der 
meget prisværdigt prioriterer, at alle i truppen 
skal spille nogenlunde lige meget. Ikke noget 
med 8 udlændinge i startopstillingen her.
10. Senior har klogeligt lade sig indrullere under 

Alex Rasmussens træner- og lederskab. Det har 
betydet 14 mand til kampene og betydeligt flere 
sejre end nederlag i en sæson, der derfor er mere 
end godkendt. Holdet konverterer sandsynligvis 
til 7. mands fodbold i den kommende sæson. 

Det er virkelig krævende at drive med et 11 
mands hold.

Klubbens syvmandshold har organisatorisk og 
sportsligt haft en fin, fin efterårssæson. 

For første gang har B.93 været repræsenteret i 
den øverste 7Ms liga, Mesterrækken ved Team 
Mads Peter Buch og det er gået over al forvent-
ning. Også de øvrige hold har kørt fint.

Også kvinderne har virkelig haft et forrygende 
efterår, hvor oprykningen til Københavnsserien 
blev sikret et par runder før sæsonafslutningen. 
Erik Mortensen og Michel Zola har samlet en stor 
og spændende gruppe kvinder, i noget der kan 
ligne starten på et reelt boom for kvindesenior-
fodbolden i B.93. Tillykke med oprykningen til 
alle involverede.

En stor tak til alle trænere, holdledere, aktivister 
og til spillertruppene, der på alle måder er en stor  
gevinst for klubben.
/Jesper Nielsen

Børn og unge - efteråret 2010
Igen en virkelig god sæson med mas-
ser af eksempler på god social og 
sportslig udvikling, som altid båret af 
trænernes enorme entusiasme, foræl-
drenes solide opbakning og børne-
nes/de unges positive indsats og 
glæde ved spillet og kammeratskabet 
i og omkring holdet og klubben.

U15-17-19 arbejder forbilledligt sammen med det 
formål at fastholde og udvikle klubbens position 
som et spændende og attraktivt talentudvik-
lingsmiljø. Det er notorisk svært at matche de 
mere pengestærke og etablerede elitemiljøer i 
FCK, FCN, Lyngby og AB, men med det igangvæ-
rende trænings- og uddannelsesmæssige set-up, 
er der også en nicheplads til B.93 i årene fremover 
som den åbne, hårdtarbejdende , multikulturelle 
talentklub på Østerbro.
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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

U19 1 har været hårdt ramt af skader, og det har 
kunnet aflæses på resultaterne, men holdet vil 
rejse sig henover det sene efterår og til foråret og 
slutter i den bedste halvdel af U19 divisionen.

U19 2 har vundet Mesterrækken og rykker der-
med op i 3. division. Imponerende præstation af 
Mohamed Khayat og Co., der ser frem til forårets 
(store) udfordring.

U18 pigerne har vanen tro haft en god sæson. 
Med Majken og Bettina ved roret er det også van-
skeligt andet. Klubben slutter som 2´er i Mester-
rækken helt efter ønsker og plan.

U17 1-2-3 har præsteret flot og ligger i den bedste 
halvdel af deres respektive rækker.
 
U15 1 har haft det rigtig svært i den stærkt besatte 
Elite Øst og/men håber i skrivende stund stadig på 
en fortsat tilværelse i samme række til foråret. Det 
er ingen kunst at fastholde gejst og udviklingsper-
spektiv i medgang, anderledes svært i mo´gang, 

så stor ros til drengene og trænerduoen Lasse og 
Kim. U15 2 og 3 har på alle måder haft en fin sæson. 
Begge hold er både spillemæssigt og i relation til 
god opførsel på banen en fornøjelse at følge. 

U14 1 er solidt funderet i den københavnske 
top 5 og det bliver spændende at følge holdet til 
foråret. Her skal drengene starte på 11- mands 
fodbold og samtidig forsøge at kvalificere sig til 
en plads i U15 elite øst til august.  U14 2-3-4-5 har 
haft en fint efterår, alle med placeringer i den 
bedste halvdel af deres respektive rækker. Godt 
gået igen-igen af Morten, Jacob, Alper, Johnny,  
Fabio, Hans, Thomas, Anders, Morten og drengene.

U13 1 træner og udvikler sig rigtig godt under 
Ivan og Lars. Der er et stykke vej til de bedste i 
København, hvor specielt Frem og KB  er et par 
hoveder foran, men Team Ivan er en mønstervirk-
somhed både på og udenfor banen og skal nok 
komme efter det.

U13 2-3-4 har taget store spring fremad i efter-
årets løb og rykker alle op i højere rækker til foråret.
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U13 3 og 4 vandt endog begge deres respektive 
rækker med betydelig margin. 

Tillykke til drengene og trænerne Per, Thomas 
og den nye fantom trio Jens, Nikolaj og Samuel, 
age 22 og alle med rødder i B.93 ungdomsfodbold. 
Ups/halløj mer´ af det!!! Vi mangler altid gode folk.

U13 pigerne har med Kim Petersen som voksen-
lokomotiv sneget sig ind i den københavnske pi-

geelite og det kommer kun til at gå fremad from 
here. Tak/tillykke/flot.

Børnefodbolden U6 til U12 m/k er i rivende ud-
vikling takket været de mange dygtige og super 
engagerede (forældre) trænere. Her lægges 
grundlaget til fremtidens dygtige spillere og træ-
nere i B.93. Tak er kun…
/Jesper Nielsen

Gode håndværkere søges:
Vores medlem gennem mange år – så-

dan cirka 50 – Max Buus er her fra sen-

sommeren gået i gang med at gøre 

vores klubhus – byens flotteste – 

endnu flottere og i endnu bedre stand. 

Til det arbejde har Max brug for en lille 

gruppe gode B.93’ere eller sympatisø-

rer, som kan udføre godt og solidt 

håndværksarbejde, så klubben der-

med har samlet et lille hold af hånd-

værkere med Max som sjakbajs. Der er 

ikke tale om fast arbejde men blot om 

at give en hånd med en gang imellem, 

når der er behov for det, til gavn for 

klubben og forhåbentlig på en måde, 

så det er lidt sjovt også.

Henvendelse til Max Buus, 

telefon 28 91 34 95, 

mail: maxbuus@live.dk

 Peer O. Appel
 registreret revisor

 statsautoriseret revisorfirma
 stationspladsen 3, 1. og 2. sal
 3000 Helsingør
 Tlf. 4921 8700
 Tlf. 4921 8750
 pa@kallermann.dk
 www.kallermann.dk
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GAMMELMANDSRÆKKERNE
I skrivende stund (9. oktober) er KBU-
turneringerne ved at være afsluttet. 
De fleste hold mangler 2-3 kampe, så 
vi kan snart afslutte årsregnskabet. 
Det har ligesom sidste år været en 
forrygende god sæson. B93 ligger til 
2/1. pladser, 2/2. pladser og 3/3. plad-
ser – altså muligvis medaljer til alle 
syv hold. Superveteran og Superma-
sters har vundet rækken – og det er jo 
supert.

Oldboys (33 år), holdleder Mads Kusk, 20 kampe 
og 41 point (målscore 62-23). Ligger nummer to 
efter suveræne KB (FCK), der foreløbig har vun-
det alle 20 kampe. B93 har tabt med 1-2 og 0-2 til 
KB, der også er forsvarende danske mestre. Til 
supplering af de gamle 1. holdsspillere Jeppe 
Tengbjerg og Troels Jensen har der været tilgang 
af Jimmy Müller, Lasse Sigdal og Thomas Høy.      

Veteran (40 år), holdleder Lars Arnskov, 19 kampe 
og 41 point (49-19). Ligger på en sikker 2. plads 
efter AB Tårnby, som er det eneste hold B93 har 

tabt til (2-5, 2-3). I DBU-po-
kalturneringen vandt ve-

teranerne over KB uden 
at anstrenge sig (v.u.k.). 

Forunderligt at KB 
ikke kunne stille 

hold. I næste 
runde gælder 
det Lyngby 
ude, en svær 
opgave. 

Kampen 
spilles først 
til april.  

Superveteraner (45 år), holdleder Johnny Horn, 
20 kampe og 49 p. (87-31). Ligger før de sidste to 
kampe på en sikker 1. plads, og er netop blevet 
rækkevinder efter en sejr på 5-2 over Brønshøj. 
Den fornemme målscorer på plus 56 er komet via 
nogle solide sejre over Dragør 9-1, HIK 8-0, SSB 
10-1, SSB 11-0 og Hvidovre 8-0. Hans Drachmann 
sparker alle hjørnesparkene, og Iver Blegvad hea-
der så bolden i kassen. Wlady Jatak er tilbage som 
midtbanegeneral.  

Masters (50 år), holdleder Jens Borregaard, 20 
kampe og 36 p. (48-38). Ligger til en bronzeme-
dalje efter en lidt skuffende sæson. Topholdet 
Brønshøj har vundet 18 ud af 19 kampe. Nederla-
get kom da de tog mod B93. Da der var spillet 20 
minutter førte udeholdet, der både havde med-
vind og lånt Jens Kolding og Frank Rasmussen fra 
supermasters, med 6-0, og vandt den underhol-
dende kamp med 7-5. 

Supermasters (55 år), holdleder Ole Petersen, 15 
kampe og 45 point (63-9). Turneringen er slut, og 
samtlige kampe er vundet. Årsagen til det skæve 
kampantal, er at AB Tårnby trak sig efter foråret. 
Sidste år var de super Supermasters også ubesej-
ret, dog med to uafgjorte kampe (Frem 2-2, HIK 
1-1). Holdets rygrad er klubbens gamle 1. holds-
spillere: Ole Petersen, Jens Kolding, Frank Ras-
mussen, Find Juhl, Eigil Roland og ikke mindst 
den meget bevægelig Søren Hattens, der sup-
pleret med Jørgen Ost, Gert Holm (målmand), 
Iver Roitmann, Vin-Carlo, Michael Stangerup, 
Jens Harild, Torben Ravnshøj, Jens Peter og Ebbe 
Lund giver et rent vinderhold.
 
Grand Old Masters (60 år), holdledere Kaj Boll 
(B93) og Gert Jensen (B1903), 13 kampe og 23 
point (29-21). Det ligner en bronzemedalje til de 
gamle, der kan tåle at tabe med 18-0 i den sidste 
kamp mod ØB. AB Tårnby vinder rækken med kun 
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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.

et nederlag, og det var for øvrigt på 4-1 mod B93 
(3 mål af Axel Bech). KB bliver overraskende kun 
nummer to. Holdets fast støtter har været Søren 
Knald, Lykke, This, Bøje, Thrane, Peter OB, Vagn 
og Advokaten. Resten gider vi ikke nævne.   

Super Grand Old Masters (65 år), holdledere Kaj 
Boll (B93) og Gert Jensen (B1903), 8 kampe og 11 
point (15-23). Syvmandsholdet ligger til en bron-
zemedalje efter en svag start: 1-5, 2-8, 2-2, 2-2, 1-0, 
6-3, 1-0 og 0-3. Der tales om indførelse af en ny 
række U70, og så kan vi stort stille med det 
samme hold. Holdkaptajnerne er tilfreds med 
efterårsturneringen – og maden har været god. 
Alle kampe spilles kl. 11:00, dog 10:30 hos Frem 
(Jens Agerbak).  

Og så står vinterturneringen for døren. Afslutnin-
gen afholdes i april måned hos Frem, der fylder 
125 år. /Palle Banks Jørgensen

Svar til quiz om B.93 

• Cricketklubben af 1893
• Fritz Tarp 44 landskampe 
• Peter Hertz i 1980
• Sæsonen 2004-2005, hvor 1. division var  
 rækken under superligaen.
• Jens Nørager
• Finn Juhl og Wlady Jatczak
• 225
• Fra filmen „Cool Runnings“ om Jamaicas  
 bobslædehold, hvor hovedpersonen hed  
 Zanka
• Henry, Arno, Bent, Helmuth og Svend
• 100 meter løb - nummer 2 i indledende heat 
 i tiden 11,4 sekunder.

10 rigtige –  Hvis du ser Palle „Banks“ Jør- 
 gensen i klubben, må du godt  
 tale med ham, men vent til  
 han henvender sig til dig.
8 – 9 rigtige –  Du må godt prale om din  
 viden til medlemmer af redak- 
 tionen
5 – 7 rigtige –  Gå lidt stille med dørene, og  
 nøjes med at stille spørgsmål  
 til ligestillede
2 – 4 rigtige – Køb nu bogen B.93`s Fodbold 
 historie!!!
0 – 1 rigtig –  Er du sikker på, at du er med- 
 lem af B.93 /TK

Herrmann & Fischer A/S, Fjeldhammervej 9, 2610 Rødovre, Telefon 44 84 36 66, www.hogf.dk
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BESTyRELSEN FOR B.93 
KONTRAKTFODBOLD 
APS 
Formand:
Jørgen Wenshøj
Mobil: 21686090
jw@pj.dk

Formand: Eliteudvalg:
Hans Drachmann
Privat: 3542 5254
dra@b93.dk

Henrik Lindholm 
Mobil: 3962 9365 
lindholm_h@mail.tele.dk 

Niels Wegener 
Mobil: 26809955 
nsw@b93.dk 

Christian Bangsgaard Pedersen 
Mobil: 29288336 
cbp@b93.dk 

Jørgen Ritnagel (fodboldformand)
Mobil: 2273 0885
ritnagel@mail.tele.dk

Jon Bremerskov
Mobil: 29702970
jonbremerskov@mac.com
 

FODBOLDBESTyRELSEN

Formand:
Hans Drachmann
Tlf.: 3542 5254
dra@b93.dk

Næstformand:
Nicolaj Bo Hjeds 
Tlf.: 2427 8793
hjeds@b93.dk

Øvrige medlemmer
Anders Levinsen
Tlf.:  3963 3353
anders@aapa.dk

Tommy Møller
Tlf.: 3918 3707
Tommy@b93.dk

Medi Nezeri
Mobil: 5126 7951
Medi.17@hotmail.com

Jens Espensen
Jonas Koch Eriksen
Alex Rasmussen

Arbejdende suppleanter:
Jasin Christensen
Mobil: 2685 3693
Jasin_rahmani@hotmail.com

Kim Milwertz
Tlf.: 4453 3527
Mobil: 2644 8657
Kim.milwertz@skolekom.dk
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en verden 
af muligheder

Er du vild med naturvidenskab? Eller drømmer du om at arbejde med træ, metal, 
mursten, brosten, foto, film, tv, teater, bolig, farver, grafik, sikkerhed, service, teknik 
eller tænder?  Så har vi et tilbud til dig.

LÆS MERE på kts.dk

24
10
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Få Danmarks bedste bank-
kort. Bliv kunde i 
Københavns Andelskasse 
og støt B.93

FRIDTJOF NANSENS PLADS 5 - 2100 KØBENHAVN Ø   TLF. 35 43 34 24   WWW.KBH-ANDELSKASSE.DK

ÅBNINGSTID: MANDAG - FREDAG 10.00 - 16.00 (ELLER EFTER AFTALE)

• Bedre og billigere lån
• Færre gebyrer
• Høj indlånsrente
• Gode pensionsaftaler
• Høj personlig service

Brænder du for sporten på Østerbro? Har du lyst til at prøve et pengeinstitut,
med personlig service, lavere lånerenter og færre gebyrer? Så har Københavns
Andelskasse et rigtig godt tilbud til alle medlemmer og støtter af B.93

Som en del af Københavns Andelskasses sponsoraftale i 2010 med B93, kan
alle klubmedlemmer og støtter af B.93 gratis blive sponsorkunde i andelskassen
og samtidig støtte B.93 økonomisk. Københavns Andelskasse giver nemlig
kontant afregning hver gang banken får en ny sponsorkunde. 
På den måde kan du prøve et nyt lokalt pengeinstitut og samtidig støtte lokal-
sporten. 

Ring til os og hør mere om dine muligheder for at blive sponsorkunde i
Københavns Andelskasse. Det kan godt betale sig.   


