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I B.93 har vi de bedste rammer for et godt klubliv. 
Vi har et dejligt anlæg, vi har fået samlet tennis og 
fodbold på samme anlæg, vi har inviteret andre 
aktører ind i vort fællesskab. Nu mangler vi bare 
at fylde rammerne ud.

Det kan virkeliggøres på mange forskellige må-
der. Her følger en række ideer, der har til hensigt, 
at optimere det gode klubliv, vi havde engang på 
tidligere anlæg, men som lader meget tilbage 
at ønske på vort nuværende anlæg. Bær over 
med, at nogle af de ideer, der bringes til torvs 
her, måske kan betegnes som direkte tåbelige. 
Kun ved at lade tankerne flyde og ikke holde sig 
tilbage, når man mødes med bemærkninger som: 
„Det har vi prøvet før“ – eller „Det kan ikke lade 
sig gøre“ Vores udgangspunkt er, at vi ønsker at 
være en forening, og at vi med vort medlemskab     
føler en vis forpligtelse til at være med til at skabe 
udvikling i klubben.

B.93 er en demokratisk forening, og der bør 
derfor ikke være for stor afstand mellem beslut-
ningstagerne og medlemmerne. God kommuni-
kation og meningsudvekslinger er kerneproduk-
ter i vores forening.

Idé nummer 1: Bestyrelsen bør indkalde til 
mindst to årlige møder, hvor man skitserer det 
kommende arbejde og lytter til medlemmernes 
gode råd. Ikke i form af et fodboldbestyrelses-
møde eller en generalforsamling med fast dags-
orden og envejskommunikation fra bestyrelse 
til medlemmer. Men hvor alle, der har lyst til at 
møde kommer og har en fordomsfri debat, om 
vores klub. Der er mødepligt for alle ledere og 
trænere.

Idé nummer 2: Klubben er til for alle – der skal 
være sammenhæng i det, vi foretager os fra det 
yngste medlem af ungdomsafdelingen til den 
mest rutinerede spiller på vores første senior 
hold. Vi er én forening, og vi skal sammen skabe 
de gode resultater ved at arbejde mod fælles mål.

Idé nummer 3:. Gør ungdommen synlig i klub-
ben. Vi er utrolig stolte af vores fornemme histo-
rie. Det bærer vore klublokaler tydeligt præg af. 
Måske kan dette også være en hæmsko og en 
belastning. Nu gælder det endnu mere at skabe 
en fremtidig klub med rod i den verden, vi lever i 
i dag. Hvorfor præges vore lokaler ikke af billeder, 
af den ungdom, der skal tegne vores fremtid?  
Det skal da være muligt for lille Susanne og lille 
Ahmed at tage forældrene med ind i klubbens 
lokaler, og stolt vise portrætterne af deres hold-
kammerater.

Idé nummer 4: Hvorfor er der ikke en legeplads 
på anlægget? Mange af vore yngste medlemmer 
møder op i god tid inden træningen. Hvad skal de 
tage sig til i ventetiden? For os gamle var klubben 
et åndehul midt i storbyen og vi var på anlægget 
næsten alle ugens dage. Tre gange om ugen til 
træning og to gange om ugen for at se på tennis 
eller overvære førsteholdets træning. Hvorfor er 
førsteholdet i øvrigt isoleret fra klubben?

Idé nummer 5: Forældrene er et fantastisk 
aktiv for klubben. Men de skal kunne nyde at 
komme i klubben og føle sig velkomne. Ikke bare 
gå ind på anlægget uden om klubhuset ud på 
banerne og hjem igen. Giv dem muligheder for 
at blive en aktiv del af klubben.

Idé nummer 6: Solidariteten skaber vi selv. Vi 
har behov for at mødes til festligt samvær, hvor 
vi  frit og afslappet kan nyde hinandens selskab. 
Back Up foreningen vil komme med et initiativ til 
at skabe en aktivitetsdag for alle om eftermidda-
gen afsluttende med en kæmpefest om aftenen. 
Læs nærmere herom andetsteds i bladet.

Kom med ind i kampen. Spørg ikke hvad klub-
ben kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for 
klubben. Solidaritet kommer indefra. 

Mari-Anne Jespersen/ Redaktøren 

Noget om det forpligtende fællesskab
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Find Holger. En populær beskæftigelse for børn 
og andet godtfolk. Holger en lille undseelig dreng 
med runde hornbriller var godt gemt på en teg-
ning blandt et virvar af andre mennesker. Det 
kunne man engang få en rum tid til at gå med.

På tennishallens ene tag befinder sig nu i det 
yderste højre hjørne seks små solceller, der også 
kan være svære at få øje på, men som helt sikkert 
vil indvarsle en økonomisk gunstig udvikling for 
klubben.

Ideen med at få anbragt disse solceller kan vi 
takke vores kasserer i hovedbestyrelsen, Hans Bay 
for. Han tog initiativet til at søge Østerbro Lokalråd 
om bevilling til opførelsen af cellerne.

I sin ansøgning skrev han blandt andet:
„Målsætningen er at skabe øget opmærksom-
hed om, hvor meget energi, det koster at bruge 
lys, køleskabe og andet elektrisk udstyr på vores 
sportsanlæg. For derigennem at reducere ener-
giforbruget i form af elektricitet og bidrage til 
reduktion af udledningen af CO2.

Solcellerne skal opstilles, således at de mod-
tager mest mulig sol og sådan, at refleksioner, 
ikke generer naboerne. Solcellerne og resten af 
anlægget skal også være tilgængelige, så de kan 
beses af interesserede. Endelig skal de tilkobles 
Internettet, så beboerne på Østerbro kan følge 
produktionen af elektricitet“.

Østerbro Lokalråd bevilgede i foråret 2011 
penge til opførelsen af et mindre solcelleanlæg 
og fra dag 1 var det muligt at følge strømproduk-
tionen på klubbens hjemmeside.

Som led i denne installation forpligtede B.93 
sig til at afholde et informationsmøde for lokal-
områdets skoleelever. Dette møde fandt sted den 
7. november efter deadline på dette nummer af 
B.93 fodbold.

B.93 fodbold følger med spænding dette forsøg 
og ser frem til at det med tiden kan bibringe vores 
klub og samfundet en væsentlig besparelse.

/tk

Da kassereren brugte sparepæren
– En solcellehistorie

•	 Født 27. marts 1954

•	 Indmeldt i B.93: år 2000

•	 Træner for 4. Drenge 2000-2002

•	 Uddannelse: cand stat. – arbejdet i So-
cialforskningsinstituttet, Underviser i 
dag i statistik og matematik på KU og 
Blaagaard Seminarium. Indehaver af 
egen virksomhed: Panelinstitute aps.

•	 Gift med Ludmilla 1987 – to børn 
Nikolaj, der har spillet i B.93 og Lina, 
der har været aktiv håndboldspiller i 
Team København.

•	 Fra 2004 kasserer i hovedbestyrelsen.

H
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Da kassereren brugte sparepæren
– En solcellehistorie

Foto:  Torben Klarskov

Med ny cheftræner og en række nye ansigter i 
truppen var der på forhånd stor spænding forud 
for sæsonen. Men lad det være sagt med det 
samme. Efteråret blev mere fuser end dynamit.

Enkelte gode kampe blev det dog til, men 

ingen tvivl om at vores unge divisionstrup skal 
levere mere stabilitet til foråret hvis vi definitivt 
skal ud af kampen om de fire nedrykningspladser.

Sæsonen startede med en pokaldyst i Valby 
Idrætspark mod Frem. Over 800 tilskuere var på 
plads og fik en jævnbyrdig fight i den til tider sky-
brudsagtige regn. Trods en hurtig B.93-scoring af 
Dyre var det Frem der gik videre i pokalen med en 
3-1 sejr efter forlænget spilletid. 93’erne fik aldrig 
rigtig spillet til at fungere og holdet lod sig kyse 
af Frems til tider ret hårde nærkampsspil. Beran 
Camili opnåede debut i B.93-trøjen da han blev 
indskiftet midt i første halvleg.

Ude af pokalen – inden det rigtigt var startet – 
kunne B.93 satse fuldt ud på divisionen.

Premieren fandt sted på Hvidovre Stadion, 
hvor nedrykkerne tog imod. B.93 gik frisk til sagen 
og kom foran efter et kvarters spil, da Dyre fandt 
Bassel med en inderside i feltet. Et par minutter 
senere udlignede hjemmeholdet og stillingen 
1-1 holdt til pausen. Her blev der blandt talt om 
absolut ikke at lukke et dumt mål ind i starten af 

Efteråret 2011
– et resumé
Af: Christian Winther
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til en festlig anden halvleg fra B.93’ernes side 
med hele fem scoringer til følge. Første halvleg 
endte målløs, men efter pausen tog 93’erne fat. 
Camili indledte målfesten med en hård yderside. 
Al-Saraj satte foden på et indlæg fra Sadulla, og 
fordoblede målscoren. Derpå scorede Mourad to 
gange indenfor to minutter (hans første scorin-
ger som senior-spiller). Det femte mål stod Abild-
gaard for i kampens slutfase. 5-1 sejren var lige 
noget gutterne kunne bruge. Fortjente taktfaste 
klapsalver fra de fremmødte fans da dommeren 
fløjtede af.

Hjemmekampen mod Avarta kommer næppe 
til at leve længe i de godt 200 tilskueres bevidst-
hed. Et kedeligt 0-3 nederlag gav ingen point, 
men en røvfuld på bankbogen.

Ugen efter gik turen østpå til „lorteøen“. 
Fremad Amager, med Rang Shawkat og Olcay 
Senoglu, bød velkommen til et B.93-mandskab 
som kun lige akkurat krøb sig over nedryknings-
stregen. Kampen udviklede sig imidlertid til at 
blive en B.93-triumf, og den hidtil bedst spillede 
kamp i efteråret. Efter blot 30 sekunder var det 
ellers hjemmeholdet der kom på 1-0, efter en fri-
løber af vores gamle ven Olcay. Men minuttet ef-
ter havde Azaquoun bragt balance i regnskabet. 

Han blev kampens store helt med tre scorin-
ger, men hele holdet havde stor ære af resulta-
tet. B.93’erne stod godt og hjemmeholdet havde 
praktisk talt ikke et angreb i kampens sidste time, 
som førte til noget der bare mindede om en farlig 
afslutning. Indskiftede Ljuti scorede B.93’s fjerde 
mål foran de måbende 1.100 tilskuere. En glad 

dag på „lorteøen“.
Som så ofte her i efteråret afløstes 

udesejre af nederlag hjemme. Mod 
Svebølle var det ingen undtagelse. 
En flok uengagerede B.93’ere tabte 
1-2, og kendetegnende for kampen 
var, at vores midtbane gang på gang 
blev fanget på mellemhold. En pin-
lig affære og et fortjent nederlag 
foran sølle 195 tilskuere. Azaquoun 
scorede hjemmeholdets enlige mål 
otte minutter før tid.

2. halvleg. Desværre var det lige hvad der skete, 
så efter to minutters spil kom hjemmeholdet på 
vinderkurs til glæde for hovedparten af de 700 
tilskuere. Trods mange gode B.93-opspil og chan-
cer efterfølgende, ja så manglede angriberne lige 
det sidste til at få bolden i nettet. Nederlag i sæ-
sonpremieren var en kendsgerning – øv!

Østerbro Stadion stod klar ugen efter til den 
udskudte kamp mod Birkerød. Bassel og Dyre 
sikrede B.93 en 2-0 føring ved pausen. Gennem 
det meste af kampen lykkedes det faktisk et solidt 
spillende B.93-forsvar at holde Birkerød-spillerne 
på afstand af Johnsens felt, og i stedet satse på 
hurtige kontra-angreb den anden vej. En recept 
der så ud til at give pote. Men tre minutter før 
tid lykkedes det så gæsterne at reducere. I over-
tidens syv lange minutter var Birkerød ganske tæt 
på udligning efter et dykkende langskud. Hel-
digvis var Johnsen på plads. Første sejr var i hus!

Turen gik herefter til Holbæk. Nordvest havde 
fået en dårlig start på sæsonen. B.93 øjnede der-
for mulighed for endnu en sejr da spillerne løb ind 
på den friske vestsjællandske grønsvær. De første 
70 minutter var da også en jævnbyrdig affære 
med gode chancer til begge hold. Tyve minutter 
senere stod det imidlertid klart, at Østerbro-klub-
ben havde tabte med hele 0-4. B.93 gik ganske 
enkelt i kollektiv opløsning efter Nordvest-scorin-
gen. Turen hjem var lang, og der var meget at tale 
om den efterfølgende træningsdag…

Efter kollapset i Holbæk stod BGA for skud. 
Kontrollørerne i Glostrup Idrætspark lukkede 209 
publikummer ind denne lørdag, og de blev vidne 
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med en nulløsning. Af frygt for Herlevs giftige 
kontraspil turde B.93 ikke tage mange chancer.

Og når der endelig opstod angrebsmulighe-
der, savnede hjemmeholdet præcision og fan-
tasi for at det skulle blive farligt. De 219 tilskuere 
kunne dog efter kampen konstatere at B.93 holdt 
nullet for tredje kamp i træk. Det hører absolut 
til sjældenhederne.

Sidste kamp (før fodboldbladets deadline) 
var den svære udekamp mod Søllerød-Vedbæk. 
Mads Nielsen bragte efter seks minutter B.93 på 
rette kurs ved at kanonere et frispark fra 40 me-
ters afstand ind i netmaskerne. Sikke en start. 
Men efter en halv time måtte vores anfører, Emil 
Dyre, imidlertid udgå med en forstrækning i 
baglåret.

Savnet af Dyre blev for stort, og Søllerød-Ved-
bæk nettede efterfølgende to gange og vandt 
kampen. Johnsen, som havde holdt nullet i tre 
kampe, måtte lade sig afløse af Simon Jørgensen, 
da en blindtarmsbetændelse kom på tværs.

Trods fire spillerunder tilbage må det konklu-
deres, at efteråret 2011 ikke blev det B.93-efterår 
som mange havde set frem til. Ledelsens målsæt-
ning om en top-4 placering er ikke umulig, men 
det forudsætter at der kommer helt andre stabile 
takter ind i pointhøsten til foråret.

Et opløftende moment var publikumskonkurren-
cen, hvor Egons skud fra midten vakte glæde og 
morskab på lægterne. Showmanden Egon stjal 
billedet denne ellers triste lørdag….

På en lækker oktoberdag tog B.93 ugen efter 
til en mark nær Køge for at møde Rishøj, der de 
ydmyge omgivelser til trods har samlet et ganske 
godt hold. Kampen endte målløs og det mest 
positive var vel, at vi holdt nullet for første gang 
i efteråret. Dyre var ikke gode venner med træ-
værket, som han ved flere lejligheder havde nær-
kontakt med. Kom igen, B.93!

Den udskudte premierekamp mod Vanløse 
blev i stedet spillet en regnvejrs-onsdag på 
et vådt Østerbro Stadion. Storskærmen satte 
ud allerede inden kampen blev fløjtet i gang, 
men kampgejsten var til stede hos gutterne fra 
Østerbro. Kampen vil især blive husket for Dyres 
formidable indsats og den detalje han udførte 
forud for 1-0 scoringen. I én glidende bevægelse 
tog han bolden ned, dansede forbi en fremstor-
mende målmand og sluttede af med iskoldt at 
vippe bolden over en forsvarer, så han blot skulle 
støde bolden i et tomt mål. Detalje i verdens-
klasse. B.93’s anden scoring blev sat ind af ind-
skiftede Ljuti efter assist fra Sadulla.

Hjemmekampen mod topholdet Herlev endte 

• Kallermann Revision A/S •

Peer O. Appel
registreret revisor

statsautoriseret revisorfirma
stationspladsen 3, 1. og 2. sal
3000 Helsingør
Tlf. 4921 8700
Tlf. 492 18750
pa@kallermann.dk
www.kallermann.dk
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Her på vej ind i et nyt år er der en række store 
opgaver for B.93. Først og fremmest er der fær-
diggørelsen af de resterende parkeringspladser 
foran klubhuset og reetablering af området foran 
tennishallen. Østerbro Idrætspark er ansvarlig for 
projektet, og de har fornuftigt besluttet, at pro-
jektet etableres i det tempo, hvor man har råd til 
det. Vi skal derfor se i øjnene, at parkeringsplad-
ser, idrætsarealer/grønt område foran tennishal-
len først bliver færdiggjort i løbet af 2012.

I forbindelse med projektet er der opstået en 
økonomisk problemstilling: Hvem skal betale for 
bortskaffelse af det overfladeforurenede jord? 
Med baggrund i lovgivningen er B.93 er ikke i tvivl 
om, at det skal ejeren, hvilket vil sige Københavns 
Kommune. Derfor arbejdes der intens på at få 
kommunen til at vedkende sig ansvaret og sam-
men med B.93 finde løsninger, der i den sidste 
ende betyder, at vi kan få tilendebragt projektet 
så tidligt i det nye år som muligt.

Det er blevet nævnt på de seneste generalfor-
samlinger i klubben, at kommunen påtænker at 
etablere cykelstiforbindelse langs jernbanespo-
ret men på B.93´s del af matriklen. Nu ser det 
ud til at projektet gennemføres. I 2012 har Bor-
gerrepræsentationen afsat 7 millioner kroner til 
projektet og i den forbindelse har klubben meget 
klart fastslået, at B.93 naturligvis er for cykelstier, 
men et sådant positiv tiltag må ikke gå ud over an-
tallet af idrætsarealer, herunder skal det igennem 
en fornuftig hegning sikres, at der ikke opstår 
Fælledparkslignende tilstande. Dvs. banerne skal 
ikke åbnes op for udefrakommende.

Sportsligt set skal vi gøre det bedre. Divisions-
holdet i fodbold skal tilbage i 1. division, hvilket i 
øvrigt har været en målsætning i de sidste tre år. 
Det har været lige ved og næsten to gange, men 
resultatet er, at klubbens forventninger ikke er 
blevet indfriet. Sportsligt og organisatorisk skal 
vi fortsat yde den samme indsats, for det der hver 

dag præsteres af spillerne, trænerne og lederne 
har det samme niveau, som er grundlaget for en 
del 1.dvisionsklubber.

Vi skal altså fastholde det nuværende funda-
ment samtidig med, at vi bliver nødt til at ny-
tænke indsatsen for at komme tilbage i landets 
næstbedste række. En dialog om dette skal i den 
kommende tid foregå mellem B.93´s kontraktsel-
skab, der har ansvaret for divisionsholdet, spil-
lere, trænere og naturligvis klubbens medlem-
mer. Ambitionerne for tennis er de samme, som 
udendørs er rykket fra 1. division til 2. division. 
Her gælder det om at komme tilbage i landets 
bedste række! 

B.93 har altid været en elite- og breddeklub 
med vægt på ordet elite. Det har i gamle dage 
afspejlet sig i mange mesterskaber i både fod-
bold og tennis. Igennem de senere år har B.93 
været den stærke klub, der har formået at udvikle 
talenter til A-landsholdet i fodbold, Ungdoms-
landsholdet og til store klubber med en bedre 
turneringsplacering. Det sidstnævnte er både 
godt og skidt: Godt fordi det forbedrer klubbens 
økonomi; skidt fordi talenterne forlader os tidligt 
i deres karriere, at de kun i begrænset omfang 
bliver en benefit for vores 1.hold. � Den udvikling 
skal bl.a. vendes med en placering i 1. division.

I fremtiden skal klubbens unge medlemmer 
(sammen med deres forældre) sikres, at de igen-
nem B.93 i højere grad kan sammensætte deres 
eget fritids- og skoletilbud. I første omgang igen-
nem en fritidsordning, der fysisk knyttes til den 
forhåbentligt kommende styrketræningspavil-
lon og senere udbygget med et egentligt skole-
tilbud, hvor man i et samarbejde med de andre 
idrætsforeninger på Østerbro i højere grad kan 
fastholde de unge i idrætsaktiviteterne.

Johnny Wetterstein
Hovedformand

Kære medlem
Du ønskes en god jul og et godt nytår
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Herrmann & Fischer A/S, Fjeldhammervej 9, 2610 Rødovre, Telefon 44 84 36 66, www.hogf.dk
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Bjørn Rasmussen – ny talentchef

● Født 18. september 1976 

●  Trænerkarriere: FB U 8-U10 (97-99), AB 
U12-U14 (99-03), B.93 U19 og U17 (03-04) 
AB U14-U15(06) B.93 U17-U19 – 1. senior 
(07-11) Talentchef fra 2011-10-11 

●  Uddannelse: UEFA A licens (2007) civil: 
lærer på Vesterbro

●  Gift med Jette 2 drenge Vilhelm (6) og 
Ludvig (3)

Med virkning fra den 1. august 2011 har klubben 
ansat Bjørn Rasmussen som ny talentchef. Bjørn 
får til opgave at stå for udvikling af B.93's talent-
miljø. Det sker ved at udvikle klubbens trænere 
fagligt og ved at gøre det allerede udarbejdede 
program mere målrettet og elitært. Klubbens A-
trup trænere holder jævnlige møder i teams og 
med talentchefen. Her arbejdes målrettet med 
emner der omhandler klubbens spillestil, der 

tales om nye coachingværktøjer og der opstil-
les mål for den enkelte træners udvikling. Vores 
sportslige strategi skal implementeres ved at 
alle hold træner og spiller efter klubbens spil-
lekoncept.

Bjørn ser mulighederne i at vi fagligt kan rykke 
kolossalt, da trænerstaben og talentmassen er 
rigtig stor og lovende. Han har allerede bemær-
ket, at der er stor opbakning til at vi når vores 
fælles mål:

/tk

At bringe 1. Senior tilbage til 1. division

At udvikle minimum 1 U-landsholdsspiller i hver 
årgang

At sørge for at 1. Senior truppen består af minimum 
85% af egen avl – gerne 100%

Fra 2012 er det klubbens hensigt at etablere et 
samarbejde med de omkringliggende klubber 
som følge af B.93`s rolle som Københavns eneste 
B-Licensklub.

B.93 fodbold ønsker Bjørn Rasmussen held og lykke 
i det nye job
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Bjørn Rasmussen – ny talentchef

I alt 20 målmænd fra U 19 holdet og helt ned 
til U 10 holdet får nu et tilbud om speciel mål-
mandstræning to gange om ugen under erfarne 
målmænds kyndige vejledning.

Nicolas Nielsen, klubbens tidligere førsteholds-
målmand, tager sig af målmændene fra U 16 – U 19.

Jakob Thomsen, førstevalget i forrige sæson, 
tager sig af målmændene fra U 13 – U 15., mens 
træningen blandt de alleryngste U 10 – U 12 vare-
tages af klubbens reservemålmand Simon Bloch 
Jørgensen.

B.93 Fodbold kom forbi den 20. september for 
at se, hvordan det spændte af.
Jacob Thomsen var i gang med den næstyngste 
gruppe, der indøvede den rette placering i målet 
mod afslutningerne fra højre og venstre side.

Jakob Thomsen fik allerede lyst til målmands-
posten, da han som femårig så Ole Kjær på mål 
for det danske landshold. Det hører nu til sjæl-
denhederne, at målmænd træffer så hurtigt et 
valg, men for Jacob var det det rigtige valg, og 
han har siden vogtet burene i Nakskov, Herfølge, 
Ølstykke og sidst i karrieren B.93. hvor han lagde 
støvlerne på hylden i 2010. 

Ifølge Jakob Thomsen, findes der to mål-
mandstyper; den kølige og velovervejede type 
og så den noget mere anarkistiske type.

Klubbens nye talentchef i ungdomsafdelingen 
Bjørn Rasmussen oplyser, at tilbuddet omfatter 
knap 20 målmænd, der tílbydes specialtræning 
to gange om ugen – Bagefter træner de sammen 
med deres egne hold, så det kan godt blive en 
lang dag på anlægget, og flere af drengene har 
da også madpakke med hjemmefra.

I B.93 lægger vi stor vægt på, at målmanden 
kan deltage i spillet med fødderne. Det er nød-
vendigt i forhold til den spillestil, vi har valgt. 
Naturligvis skal han også kunne gribe og kaste, 

og så er det af stor betydning, at han er mentalt 
stærk. Det er målmandstrænerens opgave gen-
nem samtale med at indpode spilleren en høj 
grad af selvtillid. 

Bjørn Rasmussen, der i sidste sæson var tilknyt-
tet Jeppe Tengbjerg som assistent træner, er nu 
tilbage i ungdomsafdelingen, hvor han har fået 
det fulde ansvar for at udvikle talenterne helt fra 
10-års alderen.

Naturligvis vælger vi ikke nogen fra så tidligt, 
men det er vigtigt at vi får lagt en linje i hele 
ungdomsarbejdet, der falder i tråd med den linje, 
der er lagt i hele klubben, fortsætter han. 

Vi har også åbnet op for, at markspillere kan 
få lov til at prøve sig som målmand i en prøvetid 
på en måned. Mange markspillere har først sent 
opdaget, at de havde evner på målmandsposten. 

/tk

Jakob Thomsen instruerer foto Torben Klarskov

Godt nyt til
klubbens målmænd
Nyt initiativ fra den nye talentchef.
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De traditionelle priser blev uddelt og Børge Chri-
stensens mindelegat blev i år tildelt træner Kim 
Petersen fra Pige U 15 holdet. Kim var desværre 
ikke til stede, så forsamlingen kunne hylde ham 
på behørig vis.

Det var derimod årets hold U 15 1, der fyldte 
godt op i lokalet sammen med deres trænere 
Ala Mohammed, Morten Mathiasen og Rasmus 
Hansen. Holdet er pt. placeret som nummer fire 
i Sjællands bedste række U 15 1. division Øst.  Et 
populært valg. Årets ungdomsspiller blev ikke 
overraskende Fatima El-Foul, der trods sin unge 
alder er en af de bærende kræfter på overbyg-
ningsholdet B.93-HIK-Skjold (se Ole Heldings 
portræt på side 22). Fatima går nu i 3 G på Ge-
fion Gymnasiet, og er en af de 32 medlemmer af 
klubbens akademi.

Seniorformand Kim Milwertz kunne afsløre, 
hvem der skulle have prisen som årets senior-
spiller. Den tilfaldt DS Spilleren Niclas Bardorf, 
der har været medlem af klubben siden han var 
fire år. Nicklas går forrest på banen til træningen 
og er i besiddelse af gode sociale egenskaber.

Herefter kunne fodboldformand Hans Drach-

mann aflægge sin beretning. Han henviste til den 
udviklingsplan, der for nogle år siden var blevet 
udarbejdet i forbindelse med et kursus for ledere 
som Team Copenhagen var arrangør af.

Det er et godt arbejdsredskab, som fodbold-
afdelingen bruger til at evaluere ud fra og til at 
bygge videre på.

Der var sket meget i 2011. DBU havde ændret 
sine kriterier for tildelingen af talentlicens, såle-
des at klubben nu var placeret med en B licens. 
Dette medførte et minus på 125.000 kr. i tilskud, 
hvorimod superligaklubberne havde fået forhø-
jet tilskuddet. En beslutning som B.93 sammen 
med en række andre klubber havde gjort ind-
sigelse imod.

Klubbens målsætning var at nå op på 1500 fod-
boldmedlemmer, og hvis alle betalte kontingent 
ville denne målsætning være inden for række-
vidde. Det giver imidlertid pladsproblemer, så 
det spørgsmål må snarest finde sin løsning.
Kommunen har desværre ikke afsat penge af til 
en udvidelse på Gasværksgrunden. Men B.93 vil 
aktivt arbejde for at der skabes plads for alle. 

Børnefodbold afdelingen fungerer til mere 

Klubbens U 15 hold før overrækkelsen

Fredfyldt
fodboldårsmøde
Stor optimisme at spore trods vanskelig økonomi
Knap 60 medlemmer var mødt op til fodboldafdelingens årsmøde, 
der fandt sted i restaurationslokalerne tirsdag den 25. oktober.



end alles tilfredshed. Klubben er blandt de yp-
perste på dette felt. Afdelingen har gennemført 
en Milan Camp, der blev den camp med størst 
tilmelding i hele Europa. Bekræftet af selveste 
Milan legenden, Franco Baresi, der mødte op ved 
afslutningen på campen. Afdelingen var også 
vært for en meget vellykket Andelsbank Cup 
medio juli måned.

På pige-og damefronten var man nået til den 
erkendelse, at man ikke selv var i stand til at give 
denne afdeling det løft, som var nødvendigt. Man 
havde derfor indledt et samarbejde med HIK på 
ungdomssiden – et samarbejde, der siden var 
blevet udvidet på seniorplan med Boldklubben 
Skjold, der på grund af økonomiske problemer, 
var tæt på at lukke ned for damefodbolden. En 
samarbejdsaftale mellem de tre klubber blev ind-
gået henover sommeren. Seniorholdet, der spil-
ler på Skjolds licens i den næstbedste række var 
pt. placeret som nummer to i rækken, og holdet 
var nået frem til semifinalen i Pokalturneringen, 
hvor Viborg venter i to opgør i april måned næste 
år (se artikel andet steds i bladet) Ansøgningen 
om delvis fusion skal behandles af DBU den 1. 

marts næste år og ifølge DBU`s regler skal sam-
arbejdsaftalen godkendes på en ekstraordinær 
general forsamling i de respektive klubber en-
gang i februar måned.

Bjørn Rasmussen var nu ansat til at styre klub-
bens talentarbejde. Klubben havde set Mathias 
Zanka Jørgensen fra årgang 90 opnå A-lands-
holdsdebut, Baskim Kadriii fra årgang 91 fik debut 
mod Skotland og Drachmann mente at de næste 
årgange også kunne frembringe kommende A-
landsholdsspillere. Ærgerligt nok for klubben, at 
de ikke havde fået nålen som medlemmer af B.93. 
Det så han frem til kunne blive ændret.

Fodboldafdelingen havde indgået en fredsaf-
tale med tennisafdelingen, som nu havde bety-

Årets ungdomsspil ler  Fatima El-Foul
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det, at der kunne ofres mere arbejde internt i 
fodboldafdelingen.
På det økonomiske område kunne formanden 
konstatere af kommunen havde nedskåret Foss 
tilskuddet med godt 30 % – en nedskæring der i 
andre sammenhænge ville have fået folk på bar-
rikaderne.

Formanden takkede webmaster Klaus Bjørn 
Johansen for det vigtige arbejde med at brede 
informationerne ud til klubbens medlemmer via 
den unikke hjemmeside. Palle Banks og Henrik 
Dreiager for et stort arbejde med at får regnska-
berne til at hænge fornuftigt sammen. Klubben 
har en årlig omsætning på 14 millioner kroner, så 
der er en hel del at holde styr på.

Klubben havde indgået en ny sponsoraftale 
med Nike. Da Sport Direct havde flyttet sin virk-
somhed til Vallensbæk, savnede klubben et lo-
kalt sted, hvor medlemmerne kunne købe B.93 
udstyret.  Her er den lokale Sportmaster butik et 
godt tilbud. Et velkomst TV var anbragt i hallen, 
men til trods for at det var boltet solidt, var det 
alligevel lykkedes for tyveknægte at lirke det fri.

 Et nyt var under opsejling. Klubbens lysanlæg 
var nu opgraderet til den standard, som DBU kræ-
ver af sine licensklubber. DBU havde ydet et pænt 
tilskud, Det samme havde kommunen. Klubbens 
var derfor i stand til at klare opgraderingen med 
en udgift på 300.000 kr.
Fokusområderne i 2012. Ansættelse af en inspek-
tør til anlægget med tiltræden fra den 1. januar. 
At udvikle klubkulturen, så alle føler sig mere 

ansvarlige for at holde anlægget i en ordentlig 
stand. At udvikle pigeprojektet i samarbejde med 
de to andre klubber. Øget vægt på vindermenta-
liteten. At rejse kapital til udvidelse af anlægget 
(bl.a. tilbygning til styrketræning)

Bedre udnyttelse af 2. sal :
At skabe en idræts fritidsklub i det nuværende 
styrketræningslokale. At styrke indtægtssiden 
ved at tilknytte en fundraiser til klubben. Efter 
formandens beretning var der korte indlæg fra:
Klaus Bjørn Johansen. Der ønskede etablering 
af videoovervågning. Jørgen Jensen spurgte til 
parkeringsproblemerne. Finn Jacobsen fandt 
ikke styrketræningslokalet særlig attraktivt. Un-
der det særskilte punkt om pige dame projektet 
var der nogle få, der udtrykte betænkelighed, 
om klubbens økonomi kunne bære så stort et 
projekt. Formanden tilkendegav, at midlerne til 
at drive dette projekt skulle skaffes internt i den 
nye afdeling og ikke betyde nedskæring af andre 
områder.

Ole Helding havde indsendt et forslag om 
større synliggørelse over for kommunalpolitikere 
og DBU og Divisionsforeningen, hvilket Jørgen 
Norsker støttede ham i. Fodboldbestyrelsen 
havde behandlet Ole Heldings forslag og var enig 
i hans synspunkter.

Kontingentet for 2012 ville medføre en stigning 
på 100 kr. pr. halvår for ungdomsmedlemmer og 
25 kr. for senior medlemmer pr. halvår. Et forslag 
fra Tennisafdelingen om rabat på 50%, hvis man 
var medlem af begge afdelinger, blev også godt 
modtaget med den tilføjelse, at medlemmet kun 
havde stemmeret i den afdeling, hvor medlem-
met betalte det fulde kontingentbeløb.

Til den ny bestyrelse blev Jonas Koch Erich-
sen valgt ind i stedet for Jens Espensen. Max Riis 
trådte ind i stedet for Anders Levinsen. Peter Vest 
blev nyvalgt, da Medi Neziri ønskede en pause af 
private årsager. Formanden Hans Drachmann op-
nåede genvalg. Dion Madsen og Berit Johansen 
valgtes som suppleanter.

Under eventuelt fortalte Torben Klarskov, at 
Back Op foreningen ville barsle med et nyt pro-
jekt. B.93 legene – et tilbud for alle der havde 

Senior formand Kim Milwer tz overrækker prisen som 
årets seniorspil ler  t i l  Niclas Bardor f
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deres gang på Slottet med det formål at styrke 
klublivet.  Klaus Bjørn Johansen opfordrede 
alle til at bruge hjemmesiden. Jørgen Venshøj 
opfordrede til større opbakning til klubbens før-
stehold. Jesper Nielsen orienterede om et kom-
mende hjertestarter kursus og Jørgen Ritnagel 

opfordrede de respektive trænere til at sørge for 
at omklædningsrummene blev efterladt i en or-
dentlig tilstand.

Mødet sluttede kl. 21.45 med det traditionelle 
B.93 hurra.

/tk.

Henvendelse: kok@kokkensgourmet.dk eller tlf. 24 44 79 19 min. 2 dage før.

Pris per børn u14 kr. 50,00
Pris per voksen kr. 60,00

Der kan vælges imellem nedenstående buffeter:

Pizza buffet med Halal slagtet pepperoni  og skinke, blandet salat.
1 Burger på buffet med ovnbagte kartofler og tilbehør.
3 slags kold pasta salat med kylling, tun og pestoer.
Lasagne med cremet bechamel, lavet på halal slagtet oksekød, dertil blandet salat og hjemmebagt brød.
Pasta og kødsovs med blandet salat, brød og sodavands is efter maden.
Kylling i kokos rodfrugter og karry med ris, chutney og hjemmebagt brød.
Mousaka med blandet salat, humus og hjemmebagt brød (halal slagtet).
2 skv. Flæskesteg af kamsteg med sovs,surt og kartofler
2 stk. tortillas med fyld af kylling shawarma og blandet salat, revet ost samt dressinger.
2 stk. Tacos med hakket oksekød (halal) eller kylling dertil blandet salat, ost  og goucamole dressing.
Tortellini med ostefyld i cremet sauce tilsat kylling eller hakket oksekød(halal), dertil gratineret pestobrød.
Spaghetti med kødboller i pikant krydret tomatsauce ala Italiana med revet ost og blandet salat. (oksekød halal)

Praktiske oplysninger :
Både trænere og forældre er meget velkommende til at booke sig ind mandag til fredag, imellem kl. 17.00 og 21.00.
Den som afgiver bestillingen påtager sig at sørge for indsamling af penge og at arrangementet deltagere er bevidste 
om hvorledes man gebærder sig i restauranten. 

Forældremøder m.m.

I forbindelse med møde aktivitet vil det være muligt at forudbestille følgende:
Hjemmebagt kage og kaffe kr. 20,00 – Smørrebrød uspecificeret kr. 15,00 – Sandwich kr. 35,00 – drikkevarer –
Frugt og kilde vand kr. 20,00 – Bruchettabrød kr. 25,00 – morgenmad og kaffe kr. 38,00 – platte kr. 75,00 -

Fællesspisninger og 
møde aktivitet I B93



16

B.93`s første holdstrup består af 27 spillere. En 
del af disse spillere er til rådighed for klubbens 
2. Seniorhold, der spiller i Københavnsserien. Fra 
2. senior er det kun meget få, der får muligheden 
for at avancere til 1. holdet.

Det har derfor alle dage været kendt, at det 
kræver noget særligt at være træner for denne 

trup, hvor en plads på dette hold ser ud til at være 
det højeste, spillerne kan opnå.

Gustav Cudjoe fik ansvaret for holdet fra star-
ten af denne sæson.

Jeg var bekendt med de problemer, der lå i job-
bet, men jeg har taget det som en udfordring. Jeg 
har presset meget på for at få et U 21 hold etable-
ret på ny i klubben, og det er lykkedes endda over 
al forventning. Det kræver at vi har et tillidsfuldt 
samarbejde mellem førsteholdstræneren og de 
to trænere for U 21 holdet, og selv om vi ikke 
træner på de samme dage, så er det mit indtryk, 
at vi får det hele til at fungere rigtig godt.

Gustav kom til Danmark fra Ghana i 1991 og 
blev indmeldt i Vibenhus Skole, hvor han blev 
klassekammerat med Morten Karlsen (nuvæ-
rende Randers FC spiller), der efter et stykke tid 
fik Gustav overtalt til at melde sig ind i B.93.

Den beslutning har jeg aldrig fortrudt. Jeg 
havde en rigtig dejlig ungdomstid i klubben og 
fik også en del kampe på klubbens andethold. 

Jeg fik dog hurtig lyst til at arbejde som træner, 
så jeg startede med at være hjælpetræner i mi-
kroafdelingen i 1994, hvor en vis Matthias Zanka 
Jørgensen kom under min kyndige vejledning, 
og så griner Gustav over hele hovedet.

Gustav har ikke følt behov for at gennemføre 
en egentlig træneruddannelse. Han klarer sig på 
sit smittende humør og sine gode menneskelige 
egenskaber, og så mener han, at det i denne trup 
er utroligt afgørende at det sociale arbejde kom-
mer i forreste række. Et flygtigt kig på spillertrup-
pen på klubbens hjemmeside, og man hæfter sig 
ved at alle spillere har øgenavne, der indikerer, at 
der på holdet hersker en god stemning.

B.93 fodbold havde også sat to af spillerne 
stævne. Vi mødte midtbanespilleren og anføre-
ren Martin Kristensen, der er kommet til klubben 
fra Skive og Niclas Bardorf – ligeledes midtbane-

● Født den 7. maj 1979 i Ghana

●  Kom til Danmark i 1991

●  Indmeldt i B.93: 1991

●  Begyndte som hjælpetræner i mikroaf-
delingen i 1994

●  Arbejder som kunderådgiver i TDC

En udfordring
Gustav Cudjoe har sagt ja til at træne klubbens 2. Senior
– et job, der ikke er verdens nemmeste.

G
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spiller. Niclas har været medlem af klubben siden 
han var fire år gammel. Martin læser historie på 
KU og Niclas markedsføring på Niels Brock.

De befinder sig begge godt på andetholdet, 
som passer fint til deres indstilling til fodbold.

Studier og fritidsinteresse skal gerne hænge 
fornuftigt sammen. Det kan godt give problemer, 
når spillere rykkes fra førsteholdet ned på andet 
holde – især, hvis det er spillere, der spiller samme 
position, og det kan også være lidt ødelæggende 
for rytmen på holdet. Der findes vel en ca. 10 
spillere der rokerer på denne måde.

Vi har et meget homogent hold, fortæller de 
begge samstemmende. Der er en kanonstem-
ning på holdet og gennemsnitsalderen er om-
kring de 21 år. Målmanden Morten Nielsen er al-
derspræsident – han er et stykke over de tredive.

Resultaterne har ikke været prangende, men vi 
har haft en ret stor udskiftning på holdet, og vi 
skal nok forbedre resultaterne i tiden, der kom-
mer.

I skrivende stund er holdet placeret på en elvte 
plads, men kun et hold kan rykke ud og B.1908 
har med et enkelt point budt ind på den plads.

 Resultaterne indtil nu: B.1908 1-1; FA 2000 0-1; 
Jægersborg 4-2; Tårnby 4-3; Kastrup 1-4; Union 
0-2; GVI 2-1; Fremad Vlaby 3-3; KB 0-1; og Amager 
FF 1-4.

 /tk 

Se lige her!
Tidligere overborgmester, Jens Kramer Mikkelsen kommer i klubben:

Mandag den 5. december kl. 18.30
Få en orientering om det nye Nordhavnsprojekt og deltag samtidig 

i vinsmagning fra Gunnar Madsens Vinhandel.

Læs nærmere herom på klubbens hjemmeside: www.b93.dk.



18

November 2011- februar 2012:

100 år siden

1911-12: Privatturne-
ringen som de bane-
ejende klubber havde 
påbegyndt i september 
måned 2011 på grund 
af uoverensstemmelser 
med DBU fortsatte i no-
vember og december 
med følgende resultater 
for B.93: Frem blev be-
sejret med 6-2. Pressen 
skrev efter kampen om 
den 17-årige Michael 
Rohde, at han spillede 
fint, men endnu mang-
ler han kræfter. Herefter 
nederlag til alle tre klub-
ber 1-3 til KB, 2-3 til AB 
og mystiske 1-6 til Frem, 

som man omtrent havde besejret med samme 
cifre en måned tidligere. B.93 sluttede på sidste-
pladsen med sølle tre point, men da det var en 
privatturnering undgik holdet at blive degrade-
ret.

75 år siden

1936 -37: I DBU`s første 
landsdækkende turne-
ring 1936/37 spillede 
man kampe helt frem til 
december måned uan-
set banernes tilstand. 
B.93 tabte til AGF (0-2), 
Sejre over HIK (1-0) og 
B.1903 (4-2), remis med 
AB 2-2. I denne kamp 

scorede "maleren" Erik Christensen begge mål 
for B.93, senere var han med til at vinde klubbens 
eneste Danmarksmesterskab i Cricket i 1950. I 
årets sidste turneringskamp den 6.december ne-
derlag til Frem på 0-5. B.93`erne må have glemt at 
spille med lange knopper, hvis de da fandtes den-
gang. I årsskriftet fra 1936 afsluttede formanden 
Olaf Lindstrøm sin beretning med en ordentlig 
opsang til klubbens spillere, der tilsyneladende 
havde taget lidt for let på fremmødet til træning 
og kamp.

50 år siden

1961 - 62: Sæsonen 
1961 gik på hæld og 
B.93 sluttede af med 
en sejr over Frem med 
Bernhard Deneke som 
målscorer i sin debut-
kamp – en kamp hvor 
også Per ”Mygger” 
Jürgensen var rykket 
op fra ynglingeholdet. 
Det blev til uafgjort i 
Ikast 1-1 og nederlag 

hjemme i årets sidste kamp på 2-3 mod AaB – 
Svend ”Stive” Petersen blev noteret for klub-
bens sidste tre scoringer i sæsonen. Klubbens 
ynglinge hold vandt Pokalfinalen over KB med 
3-2 i Vanløse Idrætspark. Og i Idrætsparken vandt 
B.93 den meget populære Jule Five-a-side i over-
værelse af 10.000 tilskuere. Holdet var: Bjarne 
Eklund (mål) Jørgen Jacobsen, Bernhard Deneke, 
Arvid Christensen og Leif Petersen. På landshol-
det stoppede Arne Sørensen som landstræner 
med et forsmædeligt nederlag i Polen på 0-5. 
Det stod i bladet: Klubben var repræsenteret 
af hele 19 hold men kun 4. Senior opnåede en 
bronzemedalje. Resten var på det meget jævne. 
Men formanden Knud Rasmussen så lyst på frem-
tiden. Den gamle Tennishal kunne fejre sin 50 års 
fødselsdag.

Kan du huske ?
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25 år siden

1986 – 87: B.93 
indledet en ge-
valdig slutspurt 
for at redde li-
vet i 2.Division. 
Uafgjort i Silke-
borg den 2. no-
vember. En uge 
senere storsejr 
over Skovbak-
ken hjemme, der 
herefter rykkede 
ud og endelig i 
sidste kamp kom 

forløsningen med en sejr i Vollsmose over B.1909, 
som derefter overtog B.93`s plads som nedrykker. 

Torben Rasmussen stjal fokus med scoringer i 
alle tre kampe, heraf to i den sidste kamp. Årets 
sidste landskamp i Bratislava endte med en nul-
løsning.

Det stod i bladet: Klubbens yngste hold, 1. mi-
niput havde klaret sig rigt godt i turneringen. 
Vinder af KBU`s Pokalturnering, i kvartfinalen ved 
DM og vinder af KBU Turneringen. Trænere var 
Per Petersen og Jimmi Johansen og på holdet 
fandt man blandt andet David Rasmussen og 
Marc Nygaard. Ole Petersen meddelte at han ef-
ter sin kamp nr. 400 ønskede at stoppe karrieren, 
men sådan kom det nu ikke til at gå.

10 år siden

2001-02: To store 
nederlag til B.1913 
(0-3) og Skive (0-5) 
og B.93 hang i dyn-
det med kun Kol-
ding og Skive under 
sig.  En truende kon-
kurs blev afværget 
af gamle trofaste 
k l u b m e d l e m m e r 
og fra januar 2002 
blev klubbens pro-
fessionelle afdeling 
solgt til Thomas 
Olsen og Preben 
Elkjær. B.93 med-
lemsblad afgik ved 
en midlertidig død 
og dukkede først op 
til overfladen marts 
2001, nu som et rent 
fodboldblad. 

/tk

Kilde: Palle Banks Jørgensen: B.93`s fodboldhistorie 
og Landsholdet i medgang og modgang.

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



20

Måske skal der spilles europæisk fodbold på 
kunstgræsbanen i Fælledparken næste efterår. 
Overbygningsholdet B.93/HIK/Skjold, der i denne 
sæson optræder på Skjolds licens i Damernes 1. 
Division har nemlig kvalificeret sig til Semifinalen 
i landspokalturneringen.

Assistenttræner Rene Andersen deltog i lod-
trækningen på DBU`s kontor. Først trak Brøndby 
formanden sit eget hold op af bowlen. Så trak 
Rene Andersen Fortuna Hjørring op som mod-
stander til Brøndby IF – derved mødte de to for-
modet stærkeste hold hinanden i semifinalen. Til-
bage til Skjolds damer var så Viborg fra 3F ligaen.

Pludselig gik vores chancer for en finaleplads 
fra 5% til 50%, kom det fra cheftræner Brian Levi 
Clemmensen under et interview med B.93 Fod-
bolds udsendte. Vi har tidligere i turneringen 
elimineret hold fra 3F ligaen. Tåstrup med 2-1i 
4. runde og OB med 3-2 i kvartfinalen så vi ser 
frem til et par jævnbyrdige semifinaleopgør mod 
Viborg.

Kampene spilles først i Viborg den 18. april kl. 
17,30, mens Fælleden lægger kunstgræs til den 
afgørende anden kamp onsdag den 28. april kl. 
19.00. Reserver allerede nu datoen i kalenderen.

Hvis Skjold vinder og skal møde en evt. Dan-
marksmester i finalen, så er overbygningsholdet 
fra B.93/HIK og Skjold sikret en plads i europæisk 
fodbold. Aftalen træder som bekendt først i kraft 
fra sæsonen 2012, når DBU og de tre klubber har 
sagt god for aftalen. Lige for tiden spiller de spil-
lere, der er med på holdet fra oprindeligt B.93 
og HIK som medlemmer af Boldklubben Skjold. 

Kvalifikationen til semifinalen i pokalturnerin-
gen er den foreløbige kulmination på en sæson, 
der er gået langt over forventning.

Jeg var oprindelig ansat til at tage mig af elite-
arbejdet med det sammensatte hold fra B.93 og 
HIK i Københavnsserien, men da så muligheden 

Europæisk på kunsten
Overbygningsholdet B.93/HIK/Skjold er i semifinalen 
i pokalturneringen

● Født den 19. september 1964

●  Fodboldkarriere: Helsingør JDM og YDM 
– På SBU's Unionshold. Spillede træner 
i Hornbæk og Vapnagaard, Gurre IK, 
Søværnet

●  Trænerkarriere: Vapnagaard Serie 4, 
Gurre Serie 4, Hornbæk Serie 3+2, Assi-
sterende træner Helsingør IF, Danmarks-
serie –  2.DIV., Assisterende træner Hille-
rød U 18 og Hillerød U 18 DM Skovlunde 
3 F- Unionstræner SBU U 14, Spillede 
træner Søværnet, spillerudvikler og spe-
cialtræner Herlufsholm kvinder

●  Civil uddannelse: Maskinarbejder in-
denfor militæret. Idrætsfaglig lærer på 
Helsinge Private Realskole

●  3 børn fra et tidligere ægteskab – 1 
dreng på 23 og 2 tvillingepiger på 17
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dukkede op med et yderligere samarbejde med 
Skjold, synes jeg det var en endnu mere spæn-
dende udfordirng.

Skjold har jo været et elevatorhold, der har 
været oppe og nede fra den bedste danske kvin-
delige division. Det er min opgave at forsøge at 
vende denne udvikling. Den mulighed der bød 
sig med et samarbejde imellem de tre klubber var 
det rygstød, der skulle til for at skabe en god mo-
tivation på holdet. Pludseligt mærkede pigerne, 
at der blev lagt mærke til dem, samtidig med 
at deres indsats blev taget seriøst. Det kan man 
også se på vores træning, som viser, at pigerne 
er blevet markant bedre til de opgaver, der bliver 
stillet dem. De er mere seriøse, og vil dette rig 
gerne, så det ser meget spændende ud på sigt, 
men alt tager tid, så vi oplever jo nogle sjover 
resultater undervejs. – Vi kom jo forrygende fra 
start med en storsejr over oprykkerne fra Frede-
riksværk på 7-0. En oprykker, der siden har over-
rasket positivt i rækken. Det blev til uafgjort 3-3 
mod stærke Varde, en snæver 2-0 sejr over ASA fra 
Aarhus, en sikker sejr over Damsø på 4-1 ude, et 
llidt skuffende 0-0 resultat mod AaB, der stillede 
med ti mand i forsvaret hele kampen, som vi ikke 
havde offensive kvaliteter til at lukke op for. En 
storsejr over Vejlby på 7-0 – et hold der på det 
tidspunkt lå på andenpladsen i rækken. Endelig 
blev det til en ventende storsejr over Fredericia 
KFUM på 13-1 – i en kamp hvor vores anfører 
Gitte Kousgaard Pedersen scorede 6 mål fordelt 
med tre på hovedet og tre med fødderne. I re-
turopgøret vandt vi 6-1, hvor Gitte stod for to af 
træfferne.  I skrivende stund vender turneringen 
og vi mangler, Horsens hjemme, Frederiksværk 
og Varde ude inden vi slutter efterårssæsonen 
af ude mod Horsens.

Målet har hele tiden været at blive mellem de 
fire bedste, der kvalificerer sig til slutspillet opm 
oprykning – hvis og når det forhåbentlig er sket, 
så sætter vi alle kræfter på at rykke op i den bed-
ste liga. Vi har allerede med sejrene over Tåstrup 
og OB bevist, at vi kan være med blandt de bedste 
hold inden for kvindefodbold i Danmark, slutter 
Brian Levi Clemmensen.

B.93 fodbold ønsker holdet alt godt fremover og 
glæder os til at se holdet kæmpe for at komme 
i Pokalfinalen, der afvikles sammen med herrer-
nes pokalfinale Kristi Himmelfartsdag den 17.maj 
2012.

/tk

Gunnar Madsen

Gunnar Madsen Vinhandel, 
Holmbladsgade 7, 2300 S.  

Tlf: 32 95 18 09 
Mail: event@vinhandel.dk

Gunnar Madsen Vinhandel, 
Østerbrogade 156, 2100 Ø. 

Tlf: 39 18 05 38 
Mail: event@vinhandel.dk
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Fatima spiller på det hold som består af spillere 
fra Skjold, HIK og B.93, og målet er, at holdet skal 
rykke op i den bedste række, 3 F ligaen – I øjeblik-
ket ligger holdet på andenpladsen i 1. Division.

I årets pokalturnering er holdet nu kommet 
i semifinalen. Undervejs har de slået OB og Ta-
astrup FC fra 3 F ligaen. - Disse kampe har været 
med til at sætte holdet i gang- fortæller Fatima 

”Modstanderen i semifinalen bliver Viborg, 
som man må forvente er det letteste af de tilba-
geværende hold, og hvis de vinder denne kamp, 
vil hun gerne møde Brøndby i finalen, som hun 
anser for Danmarks bedste hold på kvindesiden, 
men som sikkert er en svær modstander, forsæt-
ter Fatima.

Fatima har kun spillet fodbold i B.93. I hele 
sin opvækst har der hun været i gang med en 
bold. Meget af tiden har hun spillet fodbold med 
drenge, men nu da der er kommet gang i pigefod-
bolden, bruger hun mange timer på træningen, 
og hun nyder hver et minut.

I vinterpausen håber jeg og tror jeg, at holdet 
forstærkes, fortæller hun 

B.93 Fodbold gik ud på anlægget for at se 
holdet træne. Pigerne skulle træne hårdt inden 
næste kamp mod Horsens, og træningen blev 
udført i et højt tempo med en masse smil og en 
usædvanlig god stemning. Det var meget tyde-
ligt, at pigerne havde det sjovt, og gik til den 
med stor seriøsitet.

Selvom efteråret nærmede sig med hastige 
skridt, så var der ingen som frøs eller kedede sig.

B.93 fodbold ønsker Fatima held og lykke i den 
forsatte karriere. Den gode stemning var meget 
smittende, og deres udsendte tog hjem efter en 
dejlig oplevelse - fast besluttet på til at overvære 
kampen mod Horsens den efterfølgende week-
end.

/Ole Helding

● Født 1993 på Nørrebro

●  Aktiv fodboldspiller på B.93’s bedste 
damehold. Har spillet en masse gade-
fodbold på Nørrebro. Fatima gik i skole 
på Klostervænget Skole og går nu i 3.g 
på Team Copenhagens Eliteidræts Aka-
demi, hvilket betyder, at hun kan træne 
om morgenen to dage om ugen.

●  Angrebsspiller på 1.holdet. Flittig mål-
scorer på holdet, og når hun om et år 
bliver dansk statsborger vil hun gerne 
på landsholdet. Derefter vil hun gerne 
til Sverige eller USA for at spille som 
professionel.

●  Uddannelse: Har endnu ikke valgt ret-
ning

●  Fatima spiller på det hold som består af 
spillere fra Skjold, HIK og B.93, og målet 
er, at holdet skal rykke op i den bedste 
række, 3 F ligaen – I øjeblikket ligger 
holdet på andenpladsen i 1. Division.
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B.93’ s svar på Cristiano Ronaldo…
B.93 fodbold har denne gang taget en snak med Fatima El-foul
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KUN PÅ ØSTERBROØsterbrogade 79 v/Parken • Tlf. 35 26 62 00 • www.parken.sportmaster.dk

Nike CTR360 Libretto AG
Børnestøvle til kunstgræs
400,-

Nike Mercurial Victory AG
Letvægtstøvle til kunstgræs

Børn:450,-
Voksen:600,-

Nike Mercurial Victory IC
Letvægtstøvle til indoor

Børn:450,-
Voksen:600,-

– B.93 pris:

325,-

Hjemme/Udebanesæt
(Hvid el. blå overdel)

Børn:375,-
Voksen:400,-

Hjemme/Udebanesæt
m. lange ærmer
(Hvid el. blå overdel)

Børn:425,-
Voksen:450,-

B.93 Hoody
Børn:400,-
Voksen:450,-

Windbreakersæt
(Windbreaker,

Knickers & Sokker)

Børn:350,-
Voksen:400,-

KUN PÅ ØSTERBRO
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Bagerst fra venstre: Christian Cordius, Mourad El-Bariki,  Beran Camili, Emil Dyre, Polat 
Bozkurt, Sadulla Elezi og Rógvi Poulsen.

I midten fra venstre: Thomas Petersen (cheftræner),  Morten Nielsen (fysisk træner), Sean 
Christoffersen,  Martin Heisterberg,  Jesper Grønborg, Mads Nielsen, Mikkel London,  Moha-
med Azaquoun, Jannik Zimling,  Haydar Said, Nicolas Nielsen (målmands- og assisterende 
træner) Mads Mazanti Jensen (holdleder) og Mark Strøm (fysioterapeut).
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Forrest fra venstre: Andreas Dawall, Nico Roland Jørgensen, Martin Johnsen, Simon Bloch 
Jørgensen, Valon Ljuti, Jacob Abildgaard og Mustafa Al Saraj.

På holdbilledet mangler: Wissam O. Nielsen, Mads Heisterberg, Danny Mirabel, Bassel Jradi, 
Omar Roshani og Daniel Sejrskild Nielsen.



Lyset vil skinne over B.93 i den kommende vin-
tersæson. Ja, faktisk er det allerede begyndt, idet 
det nye lysanlæg på kunstgræsbanen er etableret 
og sat i gang.

Fodboldbestyrelsen kunne på sit møde i den 
12. oktober konstatere, at anlægget af det for-
stærkede lysanlæg nu er afsluttet. Installatøren 
har foretaget en testmåling, som viser, at lyset 
lever op til kravet om at kunne levere 250 lux., 
og anlægget er dermed færdigmeldt.

Anlægget af lysanlægget blev sat i gang, da 
vi i 2010 konstaterede, at det daværende lysan-
læg gav langt mindre lys, end både vi i B.93 og 
kommunen troede ud fra de officielle data. Og 
samtidig levede det ikke op til kravene fra DBU, 
som oven i købet besluttede at skærpe kravene 
til lysanlægget. Krav, som klubberne skal opfylde, 
hvis de vil opnå licens til for eksempel ungdoms-
arbejdet i DBU, og det ønsker vi jo i B.93.

Vi besluttede derfor sammen med kommunen 
at investere i en forbedring af lysanlægget. Der er 
i vinterens løb blevet opsat fire nye master, så der 
nu er seks master på 11-mandsbanen, foruden de 
tre mindre master, der kaster lys på minikunst-
græsbanen ved siden af.

Hele projektet har kostet 674.000 kr. B.93 har 
søgt om tilskud til lysanlægget flere steder, og 

DBU’s stadionudvalg besluttede at støtte det 
med en tredjedel af udgiften. Københavns kom-
mune har også betalt en del, og Back op Forenin-
gen har også besluttet at yde et lille bidrag til det 
gode formål. Tak til alle for det.

Tilbage står, at B.93 selv har haft en udgift på 
309.000 kr. til det forstærkede lysanlæg. Det er 
lidt af en udskrivning for en idrætsklub, men 
alternativet - at vi ikke fik forbedret lysanlæg-
get - var ikke til at leve med. Klubbens udgift er 
blevet fordelt over årene 2010 og 2011, og den er 
muliggjort via den medlemsfremgang, vi har haft 
frem til 2010, og via en stram økonomisk styring. 
Det viser altså, at hvis vi holder styr på pengene, 
så får vi frihed til også at foretage de investeringer 
i fremtiden, som viser sig nødvendige.

Fodboldbestyrelsen siger tak til alle, der har bi-
draget til at få anlægget etableret. Og til medlem-
merne: Glæd jer til at komme ud på kunstgræsset, 
hvor I fremover også vil kunne se bolden. Den 
eneste bivirkning er, at nu er der ikke længere 
nogen undskyldning for fejlafleveringerne.

Venlig hilsen
Fodboldbestyrelsen.

Lys over B.93
Det nye lysanlæg på kunstgræsbanen er nu testet og klarmeldt 
og vil blive til stor gavn for alle i klubben.
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Lys over B.93
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Der var noget ved at være ung midt i 50`erne i 
Danmark. Landet var i gang med et økonomisk 
opsving. Unge mennesker blev taget alvorligt.

Erhvervslivet fik øje på ungdommen. Her fandt 
man de nye potentielle forbrugere, og der var 

brug for deres arbejdskraft i en tid med voldsom 
vækst. Man skabte idoler, som de unge kunne 
se op til, og som gennem kraftig markedsføring 
kunne skabe yderligere vækst. De fleste fik TV, 
og ungdommen fik deres egne blade som ek-
sempelvis ”Vi unge”. Bio Foska havde fodbold-
spillere på bagsiden af havregrynspakkerne lige 
til at klippe ud.

Var man bidt af en gal fodbold, kunne det ikke 
gå stærkt nok med at drømme om en karriere 
som ”Bette Halle” fra Frederikshavn, der fik sin 
egen pladeudgivelse med den charmerende 
”Bollen ruller” indsunget med vaskeægte nord-
jysk accent. 

Sven-Erik kom tidligt ind i B.93. På grund af 
storebror Preben fik han hurtigere adgang til det 
forjættede land førend andre, der pænt måtte 
vente til de fyldte ti. Sven-Erik mødte i B.93 for-
dums helte blandt trænerne. Michael Rohde tog 
imod og Zølck pustede i træner fløjten. I B.93 
havde man også fået øje på ungdommens be-
tydning. Første holdet var chokerende røget ud 
af første division for første gang i 1954. Nu skulle 
der satses på ungdommen og store pædagoger 
som Jørgen Voigt og Jørgen Nielsen blev hentet 
ind i trænerstaben.

Lilleputterne trænede tre gange om ugen – 
mandag, onsdag og fredag fra kl. 15,30 og san-
delig om man ikke også fik lov til at træne på 
seleveste Østerbro Stadion. Men det var ikke nok 
for Sven-Erik og de lokale drenge. Tirsdag og tors-
dag stod menuen også på fodbold. Denne gang 
i Kildevældsparken, hvor de lave bænke tjente 
som mål, og eleverne fra Vognmandsmarkens 
Skole og Bryggervangens Skole (I dag Kilde-
vældskolen) samledes og udkæmpede veritable 
klassekampe. På asfaltbanen fandt man ud over 
Sven-Erik navne som Allan Michaelsen, Svend 

● Født 5. november 1947

●  Indmeldt i B.93 som otteårig i 1955 – 
medlem i 56 år.

●  Måtte indstille fodboldkarrieren 18 år 
gammel grundet diskusprolaps.

●  Uddannet: Godkendt revisor (Statsauto-
riseret revisor). Færdiguddannet allerede 
23 år gammel (Danmarks yngst uddan-
nede på dette tidspunkt) Partner i Time-
Vision, Frederiksberg

●  Gift med Kirsten. To piger Birgitte og 
Marianne
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Min årgang:
Drengene fra Kildevældsparken
B.93 fodbold tegner denne gang et portræt af Sven-Erik Jensen



29

Andreasen og Birger Topp fra B.1903. De mere 
ukendte B.93`ere som afdøde John Fensdal, og 
Erik Jørgensen og så naturligvis redaktøren him-
self, der kan bevidne, at det gík voldsomt for sig, 
og at spillernes mødre tit beklagede sig over den 
voldsomme udgift til nye sko.

Men Fælledparken lå lige i nærheden, så af og 
til blev støvlerne snørede og kampen forlagt til 
det indbydende græstæppe, hvor så Hans Pau-
lander Jørgensen, Henrik Østerbye og Skjold spil-
leren Jan Andersen stødte til.

Sven-Eriks store idol var Flemming Nielsen, vo-
res elegante halfback og Sven-Erik fotograferede 
idolets mindste bevægelser for siden at indøve 
Flemmings tekniske formåen til mindste detalje. 
Sven-Eriks specialtrænede i de lange indkast, 
øvede frispark, hvor bolden kunne brække i luf-
ten, og en hel cirkusagtig præstation – tæmning 
med bagdelen, som Sven-Erik senere høstede 
stort bifald for ved en turnering i Kiel. Herom 
senere.

Halvor Larsen overtog holdet som drengetræ-
ner og førte holdet frem til semi-finalen i KBU`s 
Pokalturnering, hvor holdet i kampen mod Rød-
ovre - trods dominans i det meste af opgøret, 
måtte se sig besejret på et forsvarskiks i de dø-
ende minutter af kampen.

B.93 indledte også et samarbejde med OB. 
Samtlige ungdomshold gæstede Odense før 
sommerferien og tog imod fynboerne på genvi-
sit i august måned. Her blev knyttet mange gode 
venskaber, når man blev privat indkvarteret hos 
sin direkte modspiller. Sven-Erik opnåede et godt 
venskab med den senere OB-halfback Bernhard 
Ladegaard, der var lige så meget krudt i som hans 
kammerat fra B.93.

Klubben indførte også klubaftener, hvor der 
var foredrag og filmforevisning af B.93 kampe i 
Spanien. Førsteholdspillere kiggede forbi og der 
var også besøg af Professor Tribini, og selveste 
Dirch Passer gav sig også tid at deltage i træ-
ningen.

Der var gang i ungdomsafdelingen og klub-
livet blomstrede, for som ung håbefuld spiller 

fulgte man naturligvis også med i førsteholdets 
træning, navnlig når Flemming Nielsen hersede 
med Bent Jørgensen, den talentfulde målmand.

Men tennisbanerne kunne man også benytte, 
så klubben blev for mange østerbrodrenge, der 
kom fra de små lejligheder i Landskronagade og 
Venøgade, et sandt fristed.

Alvoren kom ind i billedet i Ynglingealderen. 
Årgang 1946 og 1947 udgjorde et stærkt hold, der 
sluttede som nr. 2 i tabellen efter stærke Brøns-
høj, der også opnåede at blive Danmarksmestre 
i 1964 med navne som Steen Hansen (Duurlo), 
Ole Kisum, Vagn Riise, Erik Møller og Claus Møller. 

B.93 besejrede Brønshøj i årets anden spiller-
unde med 1-0, og spillede remis 1-1 i efterårets 
kamp mod de stærke hvepse. Til gengæld gik 
det galt i en semifinale kamp ude på Rådvadvej, 
hvor Brønshøj gav opvisning og besejrede B.93 
med hele 6-1.  B.93 stillede i den kamp med føl-
gende mandskab: Ove Nielsen; Torben Klarskov 
og Bo Vibæk Jensen; Sven-Erik Jensen, Tom An-
dersen og Niels Bihlet. Henning Tøth, Valdemar 
Bandelowski, Poul Nielsen, Mogens Frederiksen 
og Finn Ludo Jensen.

Ernst Spiegelhauer var også træner den efter-
følgende sæson, hvor resultaterne ikke var nær 
så prangende. Dog opnåede holdet en fornem 
placering i en fodboldturnering i Kiel afholdt i 
forbindelse med Kieler Woche. I gruppespillet 
spillede B.93 uafgjort med de senere vindere fra 
Holstein Kiel. Det blev også til uafgjort 0-0 mod 
norske Lyn, og 3-0 over Olympia Neumünster, 
i hvilken kamp Sven-Erik optrådte med sin be-
rømte tæmning med bagdelen, der fik de lokale 
medier til at gå amok og betegne 93`erne som 
turneringens bedste tekniske hold. På grund af 
de to uafgjorte kampe blev B.93 kun toer i grup-
pen, og kampen om tredjepladsen skulle derfor 
stå mellem B.93 og de daværende danske mestre 
fra Esbjerg. B.93 sejrede 1-0 på et – efter hans 
eget udsagn – fremragende hovedstød af Hen-
ning Plambeck – storebror til Bent. I den engelske 
pokalfinale havde Preston North Ends center-
forward Alex Dawson scoret et tilsvarende flot 
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hovedstødsmål og Gunnar Nu havde i TV udtalt 
at Dawson headede lige så hårdt som en hest 
kunne sparke. Plambeck foreslog derefter, at vi 
kaldte ham for Dawson fremover. Jo der var gang 
i idoldyrkelsen dengang.

Holdet i Kiel var: Målmænd Flemming Peter-
sen og Ole Johansen. Backs Torben Klarskov, 
Bo Vibæk Jensen og John Fensdahl, Halfbacks: 
Sven-Erik Jensen, Søren Kargaard, Tom David-
sen og Hans Paulander; Angribere: Jørgen Luffe 
Petersen, Ib Lohmann, Henrik Østerbye, Jørgen 
Birkemose og Henning Plambeck,

Sven-Erik var på det tidspunkt sammen med 
Hans Paulander blandt de 44 ynglingespillere, 
der skulle kæmpe om en plads på KBU`s yng-
lingehold. Den sidste testkamp blev spillet i 
Vanløse Idrætspark, og Hans og Sven-Erik var i 
fornemt selskab med navne som Curlei Nielsen, 
Ole Edeling Frem – et af de største talenter dansk 
fodbold nogensinde har fremelsket, desværre 
kom der alkohol i vejen for en lovende karriere 
– Jørgen Hemmingsen KFUM og Leif Printzlau 
Frem. På modstanderholdet fandtes navne som: 
Steen Hansen (Duurlo) Brønshøj, Finn Boje Frem, 
Niels Christian Holmstrøm, KB og Kell Sørensen 
Fremad Amager (senere B.93)

B.93 måtte vælge at repræsentere KBU eller at 
tage med klubbens ynglingehold til Kieler Wo-

che, og både Hans og Sven-Erik valgte at være 
sammen med deres kammerater på turen til Kiel.

Sven-Erik indledte sin erhvervsmæssige karri-
ere allerede som 16-årig efter endt realeksamen, 
og det blev derfor efterhånden værre med at få 
den fornødne tid til træning. Især vintertrænin-
gen måtte nedtrappes på grund af ekstremt 
overarbejde. Militærtjenesten skulle ligeledes 
overstås. Foran i køen ved sessionen stod vennen 
Allan Michaelsen, og da Sven-Erik opdagede, at 
Allan blev kasseret, da han var platfodet, mente 
Sven-Erik også, at det var et forsøg værd at slippe 
for militærtjenesten. Der var vist nok noget galt 
med ryggen. Sven-Erik blev sendt til undersø-
gelse på Ortopædisk Hospital, hvor det desværre 
viste sig, at der var noget om snakken. Han fik 
diagnosen diskusprolaps -. En lidelse, der betød 
stop for fodboldkarrieren, og som han desværre 
stadig lider under.

Sven-Erik kommer jævnligt til klubbens hjem-
mekampe, som medlem af Back-op foreningen.

Derudover har klubben mange gange trukket 
på hans store viden i skattesager. Han har været 
medlem af APS, men fungerer nu nærmere som 
rådgiver på sidelinjen, når klubben kalder.

/tk

Fra pokalkampen i 1964 Brønshøj - B.93 (6-1)
Vagn Riise har netop scoret.
Målmand Ove Nielsen på jorden.
Niels Bihlet henter bolden ud af netmaskerne.



31

Holdbillede til bladet. 2. Junior holdet fra 1963: bagerst fra venstre: Mogens Gyde (Senere TV 
speaker) Torben Hansen, Bjarne Sødergran, Leif Lykke Nielsen, Bent Møller Kristensen, Sven-Erik 
Jensen, Søren Kargaard, og Torben Klarskov. Forrest fra venstre: Mogens Nielsen, Jørgen ”Luffe” 
Petersen, Svend Erik Poulsen, Henning Plambeck, Niels Ole ?, og Ole Sørensen. 

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

Er du sikkert forsikret?
Spar dig for ærgrelser, før skaden sker,  
og lad os gi’ dig et forsikringstjek.  
Vi rådgiver dig, så du får netop de  
forsikringer, der dækker dine behov.

Kontakt os og få et godt tilbud. 

Ring 39 10 11 50 eller tjek gf-k.dk
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?Vi lovede i sidste nummer af B.93 fodbold, at vi 
ville afholde en konkurrence med flotte præmier. 
Med det formål, at få jer til at besøge vores hjem-
meside for på egen hånd få del i den viden, som 
vores chefstatistiker, Palle ”Banks” Jørgensen har 
gjort muligt for os alle. En imponerende samling 
af 774 B.93 profiler, som ingen anden klub her i 
kongeriget kan fremvise.

For at gøre opgaven lettere har vi valgt at for-
mulere spørgsmålene i kronologisk rækkefølge. 
Det kræver blot, at man kan sin lille ABC, så kom-
mer spørgsmålene i bogstavrækkefølgen.

Spørgsmål  A): B.93 har haft en målmand med rød-
der i Bosnien- Herzegovina. Hvad var hans navn?

Spørgsmål  B):  Han er født i Finland den 12. august 
1952. Han er mest kendt for sit ophold i Brønshøj. 
Hvad er navnet?

Spørgsmål  C): På dansegulvet var han en formida-
bel twister, og som indendørsspiller var han frygtet 
af alle. Vi beder om navnet.

Spørgsmål  D): Han debuterede i foråret 1983, hvor 
han blev matchwinner ved at score kampens eneste 
mål i hjemmekampen mod Herning. Han hed?

Spørgsmål F): Blev den første spiller i klubbens hi-
storie, der kom på banen som 12. mand i en kamp 
mod Silkeborg i 1968. Kom ind som afløser for Finn 
Ludo Jensen, der måtte udgå med en fiberskade – en 
skade han i øvrigt selv er klubmester i. Hvem er han?

Spørgsmål G): Han var på landsholdet ved de 
Olympiske Lege i 1920, hvor Danmark sensationelt 
tabte til Spanien med 0-1.  Navnet på den spiller, der 
var med til at gøre Spanien til landsholdets onde 
ånd.

Spørgsmål H): Han blev klubbens første kon-
traktspiller, da professionel fodbold blev indført 
i 1978 og han blev den første målscorer i betalt 
fodbold. Hvem var han?

Spørgsmål J):  Han blev alligevel udtaget til første 
holdet, selv om han til træningen op til kampen, 
havde brækket benet på sin træner. Hvem kan det 
mon være?

Spørgsmål K): Han scorede tre mål i hele sin kar-
riere som førsteholdsspiller. Man må ikke forveksle 
ham med en kendt travtræner. Hans bror opnåede 
6 kampe på det danske landshold. Navn ?

Spørgsmål M): Han er den spiller, der har opnået 
mindst spilletid på førsteholdet. Han kom ind fem 
minutter før tid i kampen mod BGA 30.oktober 2010. 
men han kan nå at få flere kampe for B.93 endnu, 
hvis han vender tilbage til klubben.  Hvad hedder 
han?

Du kan indsende din løsning via mail til klarskov@
b93.dk – du kan også lade være og se løsningerne 
på side 39 og nyde din viden for dig selv. Da vi 
her på redaktionen ikke ønsker at gøre forskel på 
vore medlemmer har vi besluttet at alle rigtige 
løsninger præmieres med den samme præmie.  

Vi kan tilbyde dig en viden om klubben, som 
du ikke har haft før. Vi håber, du sætter pris på 
vores sociale løsning.

 Som tidligere skolelærer måtte jeg ofte høre 
elevernes indbyrdes kævl om, hvem der var 
størst: Brøndby eller FCK. ”Stille”, brølede jeg ud 
i lokalet. – ”Der findes kun to gode fodboldhold 
i Danmark – B.93`s første hold og B.93`s andet 
hold”. Så blev der ro i klassen

/tk.

Kan du gætte hvem jeg er ?
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Jacob Abildgaard

Jacob Bjerrum Abild-
gaard, f. 08-09-1991 
(Ballerup), forsvars-
spiller, 18 kampe/0 
mål (2010/11).

Ungdom: AB, Vejle, 
AB og B.93. Senior: 
B.93 (fra 2010). En 
fysisk stærk venstre-
benet forsvarsspiller, 
som enten kan spille 
i midterforsvaret eller 

venstre back. Jacob kom til B.93, fordi han godt ville 
spille divisionsfodbold, selvom han aldersmæssigt 
kun var U19-spiller. Og så var han blevet tiltrukket af 
sin storebror, den højrebenet forsvarsspiller, Casper 
Abildgaard.

Jacob debuterede i årets første kamp i 2010 
(2009/10-sæsonen) mod KB (FCK II). Kampen 
blev spillet på Peter Bangsvej, hvor FCK har en 
banen med varme. Det blev et debutnederlag 
for Jacob, idet hjemmeholdet vandt 2-1 på to mål 
af Mohamed Ali.

Holdet mod KB var: Jakob Thomsen – Wissam 
Nielsen, Martin Heisterberg, Mads Ibenfeldt, Jacob 
Abildgaard – Heino Hansen, Thomas Høegh, Emil 
Dyre Nielsen – Bashkim Kadrii, Geert Baunsgaard 
og Henrik Lyngsø Olsen. På bænken: Mahir Lisakovic 
(reservemålmand), Aske Krohn, Bashkim Ziberi og 
Sebastian Clausen. Træner: Jeppe Tengbjerg.

Det blev kun til seks kampe i foråret 2010 (heraf 
de fire sammen med Casper). I efteråret 2010 var 
Jacob ude med en ledbåndsskade, og Casper var 
skiftet til BSV. I foråret 2011 blev det til 12 kampe. 
Jacob er med i truppen til den nye sæson 2010/11.

20. juli 2011 / Palle ”Banks” Jørgensen

 

Mustafa Al-Saraj

Mustafa Al-Saraj, f. 
08-03-1987 (Irak), an-
griber, 12 kampe/2 
mål (2004/11 – pr. 
1. juli).

Ungdom: B.93. Se-
nior: B.93 (2004/06 – 
11 kampe/2 mål), HIK 
(2007/08) – i Chile – 
Lyngby (2010) og B.93 
(2011>). 

Mustafa var ungdomsspiller i B.93. Han er en på-
gående angrebsspiller, der som regel spiller helt 
i front. God tekniker, der mangler noget træfsik-
kerhed ved afslutningerne.

Mustafa debuterede som 17-årig i pokalkam-
pen den 22. september 2004 ude mod Avarta.

Holdet var: Nicolas Nielsen – Polat Bozkurt, Martin 
Lundby Jensen, Anders Bjerring Qvist, Jonas Schu-
macher – Anders Hadberg, Ole Puggaard, Dan Lüb-
bers, Aske Krohn – Danny Jung og Olcay Senoglu. 
På bænken: Selahattin Mecovski (målmand), Danny 
Mirabel, Mustafa Al-Saraj og Carl Bjarke Petersen 
(ikke benyttet). Træner: Danny Jung og Dan Lüb-
bers.

Det blev en lang aften, idet kampen sluttede 0-0, 
den forlængede spilletid sluttede 0-0. Så skulle 
man i halvmørke afgøre det hele med straffe-
sparkskonkurrence. Her vandt Avarta 5-4 efter 
Jonas Schumacher brændte som den eneste.

Der gik 1½ år før Mustafa igen kom på første-
holdet. Han spillede 10 kampe i 2006, de fleste 
som udestarter. 

Efter fem år vendte Mustafa tilbage til B.93 i 
foråret 2011, hvor det blev til en enkelt kamp som 
indhopper mod Avarta (4-2). Mustafa er i efteråret 
2011 ved at etablere sig på holdet. 

16. september 2011 / Palle ”Banks” Jørgensen

Profiler fra hjemmesiden
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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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Klasse at ha´ 10 velfungerende seniorhold, der 
i med- og modgang repræsenterer klubben på 
bedste vis. Ingen anden klub i KBU har hold i Kø-
benhavnsserien og serie 1-2-3-4. Det er notorisk 
og absolut ik´ så ringe endda. 

Men der er koldt på toppen og både Fix , Føro-
yar og Fremad Valby m.fl. er sat ekstra op, når 
B.93 holdene kommer står på menukortet. Så 
hver weekend er en kamp fra hus til hus for at 
fastholde den absolutte førerposition indenfor 
seniorfodbolden. Keep on rocking…

2. senior med Gustav Cudjoe for bordenden 
spiller helårsturnering. Sæsonen slutter først til 
sommer, og/men ”The Cudjo gang” skal nok klare 
skærene selvom modstanden fra især diverse 1. 
hold er stærk.

3. senior med duoen Martin Skriver/Stefan Due 
er oppe mod meget stærke kræfter i serie 1 og 
det er mere end godkendt, hvis holdet overlever 
i rækken.
4. senior (Thomas Riley) og 6. senior (Michael 
Henriksen med band) ligger midt i serie 2 Også 
det er over forventning.

Seniorfodbold
efteråret 2011

7. senior (Daniel Motka og Co.) er som altid garan-
ter for fair play og god teknisk fodbold i midten 
af serie 3.

8. senior (Jeppe/Theis & The Bachs) er -ligele-
des som vanligt- sidst inden de sidste tre kampe, 
men denne gang peger pilen unægtelig mod se-
rie 5, og det overlever både spillertrup, fans og 
sponsorer helt sikkert.

9. senior (Kristoffer Van) cruiser overraskende 
sikkert sæsonen i land midt i serie 4 , mens

10. senior, klubbens nye Dream Team (Nicolai/
Jon) stensikkert avancerer til serie 3.

7-Mand  1-5 en pryd for øjne og …

Klubbens fem 7-mandshold er som altid godt 
kørende.

7M 1 med Anders og Mads Peter som spillende 
trænere og managers slutter flot som 2´er i Me-
sterrækken, bedste placering ever.

7M 2 med ”The Davisco Team” og 7M Saqib 
slutter i den bedre halvdel af serie 1 rækkerne, 
mens 7M Allan G. og Co. og 7M Peter og Rasmus 
opererer solidt fra midten af serie 2.
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Klasse at ha´så mange dygtige og engagerede 
børn og unge, der virkelig sætter deres præg på 
træningsbaner og i kampe. Både elite og talent-
hold i bredeste forstand knokler på og har haft 
rigtig god matchning i efteråret.

Tak til alle trænere, ledere, spillere og forældre 
for den store indsats på og udenfor banen.

U17 og U19 bliver fint matchet i den landsdæk-
kende 1. division. U19 har periodisk haft en noget 
smal trup både kvantitativt og kvalitativt, og det 
har kostet points for begge hold, fordi U17 spil-
lerne er blevet rykket op på U19. Så 2-5 kvalitets-
spillere til U19 er på årets julegaveliste.

U19 2 præsterer fint i midten af mesterrækken, 
og vi deltager ikke med et U17 2-hold.

U15 har præsteret imponerende godt i U15 
divisionen og ligger i skrivende stund i top 4 
omgivet af superligaklubberne, Brøndby, FCK, 
Herfølge og FCN. Holdet blev velfortjent kåret 
som årets hold på det nyligt afholde årsmøde.

U15 2-3-4 præsterer fint i række 1 og 3. Men 
ekstratysk, piger og fredagspolka begynder at 
trække, så noget helt let opgave er det ikke for 
trænerne.

U14 har mange dygtige spillere med stor vilje 
til at blive dygtigere.1.holdet er altid åbent for  
Messi, Ronaldo og Iniesta, men de er p.t. optaget 
af andre kontrakter, så vi klør på med egne kræf-
ter. Hold 2  har højt niveau og slutter i toppen af 
næstbedste række ligesom hold 3 har vundet alle 
efterårets kampe i række 2. Også hold 4 matcher 
fint udfordringerne i række 4.

U13 er én af klubbens store årgange med syv 
turneringshold, der alle uden undtagelse slutter 
i den bedste halvdel af deres række. Klasse.

Børnefodbolden i B.93 U12 og yngre ser stær-
kere og bedre organiseret ud end i mange år. 
Klasse.

En velafviklet Milan Camp og ligeledes suc-
cesfyldt Andelskasse Cup vidner om en træner-
gruppe med meget stærke faglige og organisa-
toriske ressourcer. Fremtiden tegner …

Klasse at pige/kvindefodbold nu har fået et 
gennembrug i klubben. Samarbejdet med HIK 
og Skjold har virkelig sat turbo på udviklingen 
i pige- og kvindefodbold, der på alle måder er 
blevet synlig i dette efterår.

1. senior har kvalificeret sig til forårets semifi-
naler i 3F Pokalturneringen ligesom holdet ligger 
lunt til at komme i forårets kvalifikationsspil om 
oprykning til 3F Ligaen.

2. og 3. senior blev godt matchet i henholdsvis 
serie 1 og 2.

U18 pigerne var tæt på at gå hele vejen i 3. 
division, men snublede i Raklev og spiller i samme 
liga til foråret. Hold 2 sluttede i top tre i mester-
rækken, hvilket er mere end godkendt.

U15 pigerne slutter i bunden af 2. division, men 
da holdet stort set består af spillere, der kan fort-
sætte på U15 i sæsonen 2012-13, så er der masser 
af udviklingsmuligheder for pigerne.

Hold 2 og 3 placerede sig begge i midten af 
serie 1.

Både på U11 og U13 er der gang i etablerin-
gen af fælles talenthold ligesom tilgangen til 
pigefodbold betyder stigende antal hold i bør-
nerækkerne.

Det bliver spændende at følge afdelingens 
udvikling det kommende år. 

/jesper nielsen

Børne- og ungdoms-
fodbold efteråret 2011

Pige-kvindefodbold 
efteråret 2011
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?ganske enkelt dertil. Kontrakten i B.93 udløber i 
sommeren 2013.

Fodbold er hans et og alt. Det største ønske 
er at leve af fodbolden og blive til noget stort. 
Og der er ingen tvivl om at Bassel er godt på vej.

Siden debuten på divisionsholdet i sidste sæson 
er det gået stærkt for angrebstalentet Bassel 
Jradi. Med sine kun 18 år har Bassel uden tvivl 
en stor fremtid foran sig, og der bliver lagt mærke 
til ham på og uden for banen. På kort tid er han 
blevet en af B.93-hjemmepublikummets favorit-
ter. Og det er ikke uden grund. Han udstråler 
stor spilleglæde, er giftig når han er i besiddelse 
af bolden foran modstanderens mål, og han er 
hurtig som bare pokker, både med og uden bold. 
Det har resulteret i flere scoringer her i efteråret. 
Også andre klubber har fået øje på B.93’s guldæg. 
OB har således haft den unge angriber på et lille 
ophold, hvor han blandt andet trænede med 
OB’s superliga mandskab, som jo også tæller den 
gamle klubkammerat Bashkim Kadrii. For begge 
parter var der tale om positive indtryk, og Bas-
sel udtrykte efterfølgende stor tilfredshed over 
at træne med på OB’s niveau. Et niveau som på 
ingen måder skræmte ham.

Siden Bassel fyldte 7 år har han været at finde 
i B.93-trøjen. Forinden havde han en kort kar-
riere i Skjold og Lyngby. Selv roser han B.93 til 
skyerne, ikke mindst når det gælder klubbens 
talentudviklingsarbejde, hvor han mener at B.93 
laver et unikt arbejde med stor støtte til den en-
kelte spiller.

Selvom Bashkim Kadriis succes-historie moti-
verer Bassel, så føler han samtidig, at der er ting 
han skal arbejde mere med – udviklingsmæssigt 
– i B.93. Og han vil slet ikke væk fra B.93 på nu-
værende tidspunkt. Men når foråret melder sin 
ankomst er det ikke utænkeligt at Bassel er at 
finde i 1. division eller superligaen. Talentet er 

Bassel Jradi
– talent på vej frem
Af Christian Winther

● Alder: 18

● Position på banen: Angriber

● Klubber: Skjold, Lyngby og B.93

● Landshold: 13 kampe på U-landsholdet
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Spørgsmål A:  Goran Alikalfic

Spørgsmål B:  Kim Brockhattingen

Spørgsmål C:  Arvid Christensen

Spørgsmål D:  Kim Dupont

Spørgsmål F:  Robert Fugger

Spørgsmål G:  Christian Grøthan

Spørgsmål H:  Lars Hansen

Spørgsmål J:  Peter Jørgensen

Spørgsmål K:  Preben Kjærsgaard

Spørgsmål M:  Ibrahim Mansary

Kunne du være din indsats bekendt?
/tk

??
? ?

? ? ?
Løsningerne til
„Kan du gætte hvem jeg er”
fra side 32:
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siden denne idrætsgren blev indført. Et knusende 
nederlag på 2-8 måtte de gæstfrie B.93 rejse hjem 
med. Men oplevelsen over at have været med 
til noget stort kunne snildt bortveje skuffelsen 
over nederlaget.

Vi siger tillykke til jubilaren – endnu en gang (vi 
manglede lige en side i bladet). Bagefter kunne 
Palle så fortælle, at han faktisk havde spillet de 
998 kampe som målmand, en som indskifter i 
en talentkamp mod AB og en enkelt som højre 
wing på 4. holdet. Men pyt med det – det skulle 
ikke ødelægge festen.

/tk

Se der var så dejligt ude i Valby Idrætspark. Solen 
viste sig fra sin skønneste side, denne ene gang i 
året 2011, og anledningen var jo også en ganske 
særlig. Vor mangeårige hofstatistiker, fluefanger 
og målmand på alle de hold, han har kunnet 
snakke sig på var - efter ihærdigt optællingsar-
bejde nået frem til, at denne dag ville være hans 
kamp nr. 1.000 i klubtrøjen. Møjsommeligt har 
han ført bog over samtlige kampe siden debuten 
på 1. lilleput i 1956.

Det burde fejres og B.93 TV mødte talstærkt 
op – sidelinjerne var besat med hans mange be-
undrere, og gæsterne fra Frem viste noget af det 
flotteste fodbold, man har set i SGOM fodbold, 

Palle Banks Jørgensens kamp nr. 1.000

Holdet mod Frem var som følger:
Fra venstre: Finn Ludo Jensen, Peter Jensen, Per Jürgensen, Børge Rasmussen, Gert Jensen (Holdleder), 
Bent Mortensen, Vagn Jørgensen, Flemming Zacchau, Henning Tøth, Palle Østersø, Kai Boll Christensen 
(holdleder), Torben Henriksen og Jens Agerbak. Knælende på jorden Palle Banks Jørgensen.
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FODBOLD

NUMMER 39 NOVEMBER 2011

B.93

Palle Banks Jørgensens kamp nr. 1.000

Ingen ventetid - 200 m fra Nørreport.
Moderne tværfaglig klinik med 5 kiropraktorer , 4 massører,

1 zoneterapeut, 1 akupunktør og 1 personlig træner.
Tilskud ydes via sygesikringen og sygesikringen danmark.

Vi behandler ondt i ryg, nakke, hofter, knæ, fødder, skuldre, albuer og håndled 
samt hovedpine - uanset om det er opstået på fodboldbanen eller ej.

Vores mission er at forbedre vores patienters livskvalitet ved at forebygge skader,
yde hjælp, hvis skaden er sket og ved at begrænse skadens omfang.

Se mere på www.kiropraktikicentrum.dk

Åbningstider: 8:00 - 18:00 ∙ Nørre Farimagsgade 71 ∙ 1364 København K ∙ Tlf. 3312 3920  

Det bliver også muligt i 2012, at abonnere på 
Fodboldbladet. Den eneste ændring er, at abon-
nementsprisen stiger fra en hund til kr. 150,-. 

Årsagen til den dramatiske stigning er ikke, at 
forsendelsesafdelingen skal sidde og kyle bajere 
ned, men den simple, at portoen er steget ret 
meget. Og nej Viggo, vi har ikke opkøbt frimærker 
inden portoen steg.

Hvis du ønsker et abonnement skal belø-
bet indbetales på bladets bankkonto i Danske 
Bank(s): 0252 3001359703. Indbetalingen bedes 
foretaget inden årets udgang. Og det er stadig 
lovligt, at ’overfrankere’ indbetalingen.

For ikke at få vrøvl med en eller anden myn-
dighed, skal det nævnes, at bladet kan læses i sin 
helhed på klubbens hjemmeside. Det er naturlig-
vis ganske gratis.

/palle banks jørgensen 

Få bladet tilsendt i 2012
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- Støtter ungdommen i B.93 fodbold - 

Der var ikke noget indlæg fra Back op forenin-
gen i sidste nummer af B.93 fodbold. Det var ret 
bevidst. Bestyrelsen skulle lige sunde sig over 
det meget skuffende resultat, som vor storsti-
lede kampagne med at skaffe nye medlemmer 
havde givet. 

Vi nåede at få fire nye medlemmer og tak for 
det. Enhver virksomhed, der i disse tider kan 
fremvise en fremgang på hen ved 10 % bør være 
stolte, men vi må erkende, at vi havde forventet 
noget mere.

Bestyrelsen giver ikke af den grund op. Alle 
fire medlemmer af bestyrelsen, næstformand 
Peter Jensen, sekretær Hans Hesselberg, kasse-
rer Henrik Dreiager og undertegnede har alle til-
kendegivet, at ville fortsætte bestyrelsesarbejdet 
også i 2012.

Det kunne derfor se ud som om, at der ikke var 
den store grund til at møde op til den kommende 
generalforsamling, men bestyrelsen kan jo risi-
kere at blive bortstemt på grund af manglende 
resultater. Der er også en anden grund til at møde 
op på næste års generalforsamling. Bestyrelsen 
har tænkt sig at fremkomme med et forslag, der 
skulle gavne hele klubben. Vi synes, at vor klub 
savner et klubliv, og hvorfor ikke indlede denne 
proces med at afholde en kæmpefest på vores 
dejlige anlæg. En fest der indledes med et ar-

rangement for alle vore ungdomsmedlemmer på 
det åbne anlæg og som kulminerer med et flot 
arrangement i klubhuset om aftenen. Og pas så 
på. Vi mener, at alle der har gang på vores anlæg 
bør inviteres – fodbold, tennis, håndbold, triat-
lon, DBU København, forældre. Vi ser det som 
en opgave for os, at bakke op, der hvor vi finder 
det mest nødvendigt. Men vi kan naturligvis ikke 
klare opgaven alene. Vi vil i første omgang tage 
initiativ til at få nedsat et festudvalg med repræ-
sentanter for alle vore brugere, der så får til op-
gave at udfærdige programmet for dagen.  Mød 
op på generalforsamlingen og hør nærmere.

Vi har i år ydet en stor sum penge – igen i 
år mere end vi har fået ind i medlemsbetaling 
og den udvikling kan af evidente årsager ikke 
fortsætte. Vi har stadig brug for nye medlem-
mer. Vores ordning med ambassadørerne kører 
videre. Vi giver en god flaske rødvin til den, der 
skaffer os et nyt medlem. Hold jer ikke tilbage – vi 
tror på at ”mund til mund” metoden nok er den 
bedste PR, vi kan få.

Noter så allerede nu i kalenderen, at dagen 
for generalforsamlingen bliver fredag den 24. 
februar 2012 kl. 18,00.

Med venlig hilsen
På Back op foreningens vegne

Torben Klarskov – formand.

Nyt fra Back op foreningen
Reserver allerede nu dagen 
til generalforsamlingen
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DBU København-turneringerne (tidligere hed det 
jo bare KBU), som spilles som kalenderårsturne-
ringer, kører på sidste vers. Som det fremgik af 
sidste fodboldblad, så det ikke ud til at B.93 rent 
undtagelsesvist ville vinde nogle af rækkerne. 
Prognosen kom til at holde stik. Vi nøjes i år med 
en masse pæne placeringer. Lad os sammen i 
stedet nøjes med at glæde os over, at B.93 er den 
eneste klub, der er repræsenteret i den bedste 
række i alle syv forskellige aldersrækker.

Med udgangspunkt i stillingerne pr. 19. oktober 
er status:

Oldboys (33 år), holdleder Mads Kusk, ligger 
nummer 4 med 19 kampe/29 point (18 point ef-
ter KB). I DBU-pokalen tabte holdet i første runde 
med hele 6-0 ude på Kløvermarken mod Olym-
pia. Det er en skandale.

Veteran (40 år), holdleder Lars Arnskov, num-
mer 5 med 18 kampe/28 point (18 point efter AB 
Tårnby). Vandt første runde i DBU-pokalen med 
1-0 over Hvidovre. Til næste år gælder det Fremad 
Amager i anden runde.

Superveteraner (45 år), holdleder Johnny Horn, 
nummer 4 med 19 kampe/30 point (12 point efter 
Dragør). I tredjesidste runde vandt B.93 med 4-0 
over AB Tårnby, der lå lige med topholdet Dragør.

Masters (50 år), holdleder Jens Borregaard, 
nummer 2 med 20 kampe/37 point (15 point efter 
KB). Før de to sidste kampe har Masters spillet otte 
kampe i træk uden nederlag, og det lover godt 
for den kommende sæson. 

Supermasters (55 år), holdleder Ole Petersen, 
nummer 3 med 19 kamp/39 point (7 point efter 
B1903). For første gang i mange år vinder Super-
masters ikke rækken, og det er en skandale. I ude-
kampen mod B1903 (2-3) blev Jens Kolding snydt 
for et oplagt straffespark ved stillingen 2-2 – og 
det var en skandale.

Grand Old Masters (60 år), holdledere Kaj Boll 
(B.93) og Gert Jensen (B1903), nummer 3 med 15 
kampe/28 point (13 point efter KB).

Super Grand Old Masters (65 år), holdledere 
samme som GOM, nummer 7 med 16 kampe/11 
point (26 point efter Frem).

Det forventes, at alle syv hold stiller op i vintertur-
neringen, der afvikles i perioden november/april. 
Sidste vintersæson vandt B.93 to af rækkerne, året 
før havde klubben hele fire rækkevindere. 

/palle banks jørgensen

Gammelmandsrækkerne

» «
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06.01. 70 år Svend Petersen (Den Stive)
20.01. 50 år Per Clausen
23.01. 50 år Brian Rasmussen
03.02. 75 år Jørgen Norsker
14.02. 85 år Kaj Sode-Pedersen
26.02. 40 år Mads Kusk
06.03. 60 år Find Juhl Jensen
20.03. 80 år Poul Christensen
30.03. 75 år Jens Kampmann

02.04. 50 år René Andersen
03.04. 50 år Mogens Hansen
11.04. 40 år Christian Winther
29.04. 60 år Sara Crone
19.05. 119 år Boldklubben af 1893
08.06. 70 år Ole Gade Lorentzen
14.06. 60 år Bent Nielsen
17.06. 40 år Anja Gulstorff Nielsen
28.06. 70 år Steen Gammeltoft

05.07. 80 år Leif Rønnow
12.07. 60 år Jens Kolding
14.07. 50 år Jan Andersen
30.07. 70 år Finn Jacobsen
03.08. 60 år Jørn Steen Jensen
23.08. 40 år Jeppe Bredahl Pedersen
27.08. 50 år Ole Nørgaard Jensen
15.09. 50 år Gitte Arnskov
18.09. 85 år Johannes Jønsson
20.09. 40 år Peter Kjestrup
27.09. 50 år Michael W. Christensen

05.10. 60 år John Møller Petersen
23.10. 50 år Wlady Jatczak
30.10. 70 år Finn Lomholt
02.11. 40 år Jacob Skyt Jensen
29.11. 90 år Thor Juul
14.12. 75 år Jørgen Marthin

Runde fødselsdage i 2012
Fodbold, passive og særlig udvalgte

Dato Fylder Navn Dato Fylder Navn
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Svend Petersen (70 år – 6. jan. 2012)

Svend, bedre kendte som ”Stive Svend” , var en 
særdeles målfarlig angriber i 60’erne. Den Stive 
scorede 56 mål i 110 kampe (1961/72). Svend 
var en type der scorede de umulige mål, men 
brændte de oplagte chancer. Den Stive holdt 
flere pauser i karrieren, f.eks. det år hvor han hel-
lere ville være langdistanceløber.  Efter at have 
vundet Fælledløbet fandt Den Stive støvlerne 
frem igen. Svend måtte stoppe med fodbolden 
som masterspiller pga. dårligt knæ. Hans påstand 
om, at han havde spillet mange år med en bræk-
ket ryg er udokumenteret. Svend var/er en frem-
ragende billard- og kortspiller. Svend er storebror 
til Jørgen Petersen (1 kamp på førsteholdet), der 
blev betegnet som verdens bedste håndboldspil-
ler. Du kan læse mere om Svend og Jørgen på 
hjemmesiden under spillere på 1. holdet.

Per Clausen (50 år – 20. jan. 2012) 

Klubbens mest rutinerede holdleder bliver vok-
sen i starten af det nye år. Aktuelt danner Per 
Clausen makkerpar med Mads Mazanti som hold-
leder for divisionsholdet. Og som det fremgik af 
sidste fodboldblad er det et tidskrævende job. 
Per, der blev medlem af klubben som 15-årig, 
har tidligere været holdleder for mange andre 

af klubbens andre hold, bl.a. for DS-holdet, hvor 
han sammen med træneren John Bredal dyrkede 
deres fælles lidenskabelige interesse for den en-
gelske sekundaklub Arsenal. Pers egen karriere 
som back tåler ikke dagens lys. Sammen med 
backmakkeren Peter Mugabe smadrede de sim-
pelthen banerne. 

Jørgen Norsker (75 år – 3. feb. 2012) 

Klubbens tidligere mangeårige formand 
(1989/99), som blev udnævnt til æresmedlem i 
2005. Det var i Norskers formandstid, at klubben 
skulle finde nye lokaliteter, da Idrætsparken skulle 
ombygges. Norskers formandstid bød derfor på 
mange store udfordringer i forhandlingerne med 
Københavns Kommune om klubbens nye anlæg. 
Sammen med den øvrige Hovedbestyrelse, som 
bestod af Henrik Lindholm, Freddie Birtø og Tor-
ben Biilmann, lykkedes det firebanden at få et 
flot nyt anlæg på Svanemøllen. Hvordan Norsker 
havde tid til at passe sit arbejde som statsaut. 
revisor ligger hen i det uvisse. Alle medlemmerne 
bedes bukke eller neje for Jørgen Norsker.

Miniprofiler runde fødselsdage (1. kvartal 2012)
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Kaj Sode-Pedersen (85 år – 14. feb. 2012) 

Normalt beskæftiger fodboldbladet sig ikke med 
tennisspillere, men vi gør lige et par undtagelser 
denne gang. Sode er en flittig tilskuer til divisi-
onsholdets kampe på Østerbro Stadion. Den tidli-
gere lektor, der stadig er aktiv tennisspiller, spiller 
ugentlig en forrygende herredouble med Jørgen 
Norsker, Poul Rømert og Thomas Wiinstedt. Sode, 
der har været i bestyrelsen, været ungdomstræ-
ner og formand for bridgeafdelingen, modtog 
klubbens fortjenstnål i 2011. Og sjældent har et 
valg været mere populært. Sode er klubbens 
mest venlige person. Her kommer medlemmer 
som f.eks. Kaj Boll, Torben Henriksen og Henrik 
Lindholm til kort.

Mads Kusk (40 år – 26. feb. 2012) 

Oldboysholdets dynamiske spillende leder bliver 
nu veteran. Mads Kusk topper en gang om året, 
det er ved den årlige five-a-side, hvor han står 
for det musikalske indslag med sin guitar. Mads, 
der ikke bliver klippet hvert år, sad i fodboldbe-
styrelsen fra 2004/10. Mads er ikke her fra byen 
(det kan han komme, red.).

Find Juhl Jensen (60  år – 6. mar. 2012) 

Find Juhl Jensen, der var på ynglingelandsholdet, 
spillede 251 kampe/24 mål (1971/83) og er derved 
på syvendepladsen over flest kampe på første-
holdet. Han er placeret på pladsen mellem to af 
klubbens største spillere gennem tiden, nemlig 
Michael Rohde og Fritz Tarp. Find Juhl var en ene-
stående fighter. Han var forsvarsspiller, bortset 
fra når det kneb, så røg det store brød i front, 
og kvitterede med nogle vigtige scoringer. Find 
Juhl, der mente at hans spillestil var en tro kopi af 
Günter Netzer, bor på Fanø, arbejder i København 
og spiller på klubbens supermastershold. 

Poul Christensen (80 år – 20. mar. 2012) 

Poul var en af klubbens bedste tennisspillere. 
Hans storhedstid faldt sammen med Danmark 
badede sig i gode tennisspillere som Kurt Niel-
sen, Torben Ulrich, Jørgen Ulrich og Jan Leschly. 
Derfor måtte han nøjes med et utal af klubme-
sterskaber. Poul er stadig aktiv på tennisbanen. 
Poul har været fast abonnent på Fodboldbladet. 
Og så er han i øvrigt far til klubbens endnu mere 
kendte tennisspiller Morten Christensen.

Jens Kampmann (75 år – 30. mar. 2012)

Den tidligere miljøminister var klubbens for-
mand i 1983/86. Kampmann, der spillede tennis 
i klubben på absolut motionsniveau, afløste over-
raskende John Andreasen som formand i 1983. 
Jens, der var søn af den endnu mere kendte mi-
nister Viggo Kampmann, trak sig som formand 
efter tre år pga. manglende tid. Han overlod po-
sten til Jon Bremerskov. Senere kom Jens Kamp-
mann igen på banen, idet han blev formand for 
Østerbro Idrætspark A/S (ejet af B93), hvor byg-
geri af en tennishal på Svanemølleanlægget var 
selskabets primære formål. Efter afslutningen af 
byggeriet i efteråret 2009, valgte Kampmann at 
trække sig tilbage.

/Palle Banks Jørgensen

Find Juhl Jensen
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Hans Drachmann (formand)
Telefon: 35 42 52 54
dra@b93.dk
 
Max Riis Christensen (næstformand, 
ungdomsformand)
Telefon: 30 17 39 50
max@riischristensen.dk
 
Nicolai Bo Hjeds
Telefon: 24 27 87 93
hjeds@b93.dk
 
Jonas Koch Erichsen
Telefon: 27 30 04 48
jonaslyd@hotmail.com
 
Tommy Møller
Telefon: 32 53 87 17
Mobil :  20 24 61 12
tommy@b93.dk
 
Peter Vest
peter.vest@mail.dk
 
Berit Johansen
Mobil:  51 60 35 39
berit@navigent.dk
 
Dion Madsen
dion@noid.dk

Bestyrelsesformand Jørgen Wenshøj
Amagerbrogade 16, 3th
2300 København S
Tlf :  46 78 60 90
Mobil :  21 68 60 90
jw@pj.dk

Steen Jakobsen
Telefon: 51 54 50 00
Mail :  jakobsst@googlemail.com

Henrik Lindholm
Tlf. :  39 62 93 65
lindholm_h@mail.tele.dk

Niels Wegener 
Tlf. :  26 80 99 55
nsw@b93.dk

Jørgen Ritnagel
Østerbrogade 88
2100 København Ø
Privat:  35 42 32 93
Arbejde: 44 44 08 85
Mobil :  22 73 08 85
ritnagel@mail.tele.dk

Jon Bremerskov
Margrethevej 4
2900 Hellerup
Privat:  39 62 69 20 
Mobil :  29 70 29 70
jonbremerskov@mac.com
  
Hans Drachmann
Wiedeweltsgade 20
2100 København Ø
Privat:  35 42 52 54
dra@b93.dk

Aps-bestyrelsen Fodbold-bestyrelsen
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Vi ved, hvor vigtigt det er, at børn og unge har et fristed, hvor de kan røre sig og knytte  
venskaber.  Derfor støtter SPARBANK foreninger og klubber, som skaber gode rammer,  
hvor børn og unge kan udfolde og udvikle sig. Og hvem ved, måske er der også nogle af 
fremtidens store stjerner i blandt?

I SPARBANK lægger vi vægt på personlig og individuel rådgivning. Derfor er vi også sikre  
på at kunne tilbyde dig og din familie en attraktiv pakke. 

Hvis du vil høre nærmere om, hvad du kan opnå sammen med SPARBANK, så kom ind i  
filialen eller klik ind på sparbank.dk.

sparbank a/s
ÅbenrÅ 18 - 1004 københavn k
T 9616 2240 - F 3391 6068
www.sparbank.dk
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