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Og så kan man jo også vælge bare at sidde og 
nyde livet på terrassen efter en time eller to 
med motion.

B.93 Motion vil henvende sig til folk i alle 
aldre. Skolebørn, unge og ældre. Mænd og 
kvinder. Drenge og piger. Alle, der ønsker at 
komme i bedre form, leve et sundere liv og 
samtidig være en del af et fællesskab, hvor 
man har det sjovt i en klub med masser af 
god stemning, tradition og historie.

Vi har drøftet oprettelsen af den nye afdeling 
med Dansk Idrætsforbund, og vi har indledt 
et godt samarbejde med Folkesundhed Kø-
benhavn under Københavns Kommune, som 
mener, at der er mange muligheder i vores 
nye afdeling og i B.93 for mennesker, der har 
brug for at holde sig i form.

Man kan få et individuelt medlemskab af B.93 
Motion og dermed træne på egen hånd, på 
lige præcis den måde, man har lyst til og på 
de tidspunkter, der passer en. Fra tidlig mor-
gen til sen aften hele ugen igennem - blot 
med undtagelse af de tider, der er reserveret 
til hold. 
Medlemmer af fodbold- eller tennisafdelin-
gen kan for den beskedne pris af 300 kro-

Med støtte fra Tuborgfondet på 50.000 kro-
ner er B.93 klar til at åbne en motionsafde-
ling for nye medlemmer og nye samarbejds-
partnere.

I det sidste halve år har vi arbejdet på at 
forbedre vores motionsrum og gøre det til 
centrum for en motionsafdeling, som kan 
være et tilbud til en række nye medlemmer i 
vores klub og samtidig give vores nuværende 
fodbold- og tennismedlemmer en ekstra fa-
cilitet i klubben.

Rummet er blevet malet, der er ryddet op, 
skabt orden på maskinerne og rekvisitter, sat 
nye låse på dørene, hvor medlemmer med 
de elektroniske nøgler kan få adgang til afde-
lingen. For at kunne åbne motionsafdelingen 
for nye medlemmer har det været nødven-
digt at indkøbe nye maskiner og materiel, og 
med en fornem støtte på 50.000 kroner fra 
Tuborgfondet i august er det nu blevet mu-
ligt. Klubben siger mange tak for støtten.

I skrivende stund arbejder vi på at få det hele 
på plads til den officielle åbning i begyndel-
sen af september, og vi håber, at motionsaf-
delingen kan bidrage til at gøre B.93 til en 
stærkere klub og tiltrække mennesker, som 
gerne vil være en del af fællesskabet i den 
gamle klub. 

B.93 Motion er ikke et stort moderne fit-
ness-center, men vi vil have de maskiner og 
redskaber, der skal til, og vi vil løbende for-
søge at opfylde medlemmernes ønsker om 
forbedringer. Og så tror vi, at vi i en klub 
som B.93 kan tilbyde medlemmerne noget 
andet og mere, end de ellers kan få. Vi har 
andre sportsgrene, vi kan mødes på tværs i 
Cafe Frederiks og nyde den gode mad, der 
vil blive mulighed for at spille boule og dart. 

B.93 MOTION - NY AFDELING I KLUBBEN
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ner om året blive medlem af B.93 Motion 
og dermed få en nøgle, der giver adgang til 
motionsafdelingen fra tidlig morgen til sen 
aften hele ugen. Nye medlemmer udefra kan 
melde sig ind for en kortere eller længere 
periode. Jo længere periode, jo billigere er 
kontingentet.

Hver mandag fra klokken 18-19 vil der være 
introduktion til nye, individuelle medlemmer. 
Og derudover vil der blive oprettet hold.

Vi har allerede fået godkendt et projekt for 
børn, der døjer med vægten. Kultur- og Fri-
tid under Københavns Kommune har ydet 
200.000 kroner til et 2-årigt projekt med 
motion, leg, bevægelse og kostvejledning for 
børn, der vejer for meget, og med inddra-
gelse af deres forældre. Jesper Klarskov An-
dersen og Morten Madsen, der er skolelæ-
rere og har erfaring som instruktører inden 
for en række idrætsgrene står for det.

Christine Erritzøe og Cathrine Ørbeck Riis 
fra tennisafdelingen står for et forløb med 
motion og kostvejledning, og vi har haft be-

KLUBHUSETS LÅSESYSTEM

Klubhuset har fået installeret et elektronisk 
låsesystem, som administreres fra kontoret 
af Gitte.Der er mange fordele med det nye 
låsesystem, og Gitte kan på sin skærm se, 
hvilke ledere/trænere, der bruger omklæd-
ningsrummene eller materialekælderen.

Hele låsesystemet er bundet op til kon-
torets computer. Gitte kan eksempelvis se 
om en træner overholder den fastlagte lo-
kaleplan ligesom hun kan meddele en træ-
ner, hvis han har haft ansvaret for  et op-
klædningsrum, at der har været tyveri. Det 
er den pågældende nøgleansvarlige, der ikke 
bør udlåne sin nøgle til andre end han kan 
stole på, så nøglen ikke bruges til at åbne 

„forkerte“ døre. En træner kan risikere ved 
misbrug at blive taget ud af nøgleordningen, 
som alle ledere/trænere er med i med egen 
nøgle.

Formanden (Johnny W.) mener, at det har 
været en god disposition at få det nye låsesy-
stem, bl.a. fordi det viste sig uholdbart, at det 
var Café FREDERIKS som stod for admini-
strationen med ud- og aflevering af nøglerne 
til omklædningsrummene. Alt for mange 
glemte at aflevere nøgler, og en række nøg-
ler forsvandt.

I næste nummer af bladet omtales det 
elektroniske system yderligere, som iøvrigt 
hedder SALTO, og firmaet BINAU LÅSE på 
Frederikssundsvej 155 besøges.

søg af skoler og institutioner fra vores na-
boområde, som kunne være interesseret i at 
bruge den nye motionsafdeling i dagtimerne.

Vi har planer om kickboxing, og så er vi i øv-
rigt modtagelige for alle nye og gode idéer. 
Så vi har store forventninger til B.93 Motion. 
Vi tror, det kan blive et aktiv for klubben. 
Og vi vil gerne bede alle medlemmer, der 
kommer til at bruge motionsrummet om at 
passe godt på det. Pas på maskinerne, husk 
at man kun bruger indendørssko og husk at 
rydde op. 

Læs mere på www.b93.dk hvor B.93 Motion 
har fået sin egen afdeling på hjemmesiden. 

- Hans Drachmann, Hovedbestyrelsen

FODBOLDMEDLEMMER
Fodboldmedlemmer kan få medlems-
skab af „B.93 MOTION“ for 300 kr. pr. 
halvår. Henvendelse på kontoret.
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‘Spis for en hund’
Tirsdag, onsdag 16:30 - 22:30

NYHED: En god ‘Frederiksret’ for...... kr. 100,- 
Børn under 12 år.................................. kr.   50,-

Tapasmenuer
Torsdag, fredag 16:30 - 22:30

Vores kok Jon fra Baskerlandet disker 
op med lækre tapas fra hjemlandet
Tapasretter fra....................................... kr.   85,-
Menupris................................................. kr. 275,-

Brunchbuffet:
Lørdag, søndag 10:30 - 15:00

Frederiks brunch valgt af AOK 
som bydelens bedste og billigste
Brunchbuffet, kaffe og juice............... kr.   93,-

OBS! Husk lørdage med lukket selskab: 
Servering i ‘Hall of fame’ og på den store 
tennisterrasse

RESTAURANT & CAFÉ
Check ugens menuer:

B O R D B E S T I L L I N G  3 9  2 7  3 0  1 4
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Det lange seje 
træk er i gang
Vi er i fuld gang med at bygge en helt nyt 
1. hold op i B.93. Mange spillere forlod os i 
sommerferien af den ene eller anden grund, 
mens der kom rigtig mange nye til. Somme-
ren er absolut ikke det optimale tidspunkt 
med så stor en udskiftning, men da vi ikke 
har været i en situation hvor vi kan tilknytte 
spillere på langtidskontrakter, så har vi måtte 
acceptere de betingelser. Mange af de nye er 
unge spillere fra Danmarksserien, og de går 
derfor ikke direkte ind på holdet som for-
stærkninger. De skal modnes og skoles, så 
vi kan konvertere dem fra danmarksserie til 
divisionsniveau. En enkel rutineret kan vi da 
glæde os over i form af Thomas Axel Madsen, 
som jo. bl.a. spillede en del Superligakampe 
for os tilbage i 98/99. Men Thomas har været 

Thomas Axel Madsen har 
været „Årets spiller“ i B93

skadet her i opstarten, så vi må blot bede til, 
at han snart bliver klar, så han i samarbejde 
med Nicolas Nielsen og Dan Lübbers kan 
tilføre holdet den rutine, der skal til. Mike 
Andersen, vores nye højre bak, har dog også 
superligaerfaring fra AB, selvom han også må 
kategoriseres som en af de unge.
Med de mange nye spillere, kommer den 1. 
halvdel af efterårssæsonen naturligt til at gå 
med at få holdet sammenspillet, og vi kan 
derfor heller ikke forvente, at holdet skal 
vise oprykningstakter fra sæsonstart. Men vi 
skal meget gerne kunne se en kontinuerlig 
forbedring af holdet i løbet af sæsonen, så 
når sæsonen 2006/2007 går i gang om et år, 
så har vi et hold der er fuldt sammenspillet, 
og som har niveau til 1. division.

DIVISIONSHOLDET

Af Henrik Engel
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DIVISIONSTRUPPEN
- EFTERÅR 2005

PROGRAMK
A

M
P

Målmænd:
Nicolas Nielsen, 34 år
Anders Schaarup, 21 år
Esben Elholm Madsen, 23 år

Forsvar:
Thomas Axel Madsen, 27 år
Kasper Larsen, 22 år
Anders Quist, 18 år
Mike Linde Andersen, 22 år
Dan Lübbers, 33 år
Bjarke Vind, 22 år
Yves Mavula, 19 år
Carl Bjarke Petersen, 26 år
Simon Hanghøj, 19 år

Midtbane:
Emil Dyre Nielsen, 21 år
Rami Kais, 21 år
Kim Madsen, 20 år
Aske Krohn, 18 år
Danny Mirabel, 17 år
Amin El-Chaer, 24 år
Allan Mohamed, 18 år
Ronnie Mirabel, 26 år

Angreb:
Henrik Lyngsø Olsen, 23 år
Anders Hadberg, 22 år
Ibrahim El-Faour, 21 år
Heine Olsen, 24 år
Ernest Krasniqi, 19 år
Vehbi Sariboga, 21 år

Nye spillere
Simon Hanghøj(fra Thisted), Henrik Lyngsø Olsen(Birkerød), Ernest
Krasniqi(Landskrona), Vehbi Sariboga(Albertslund), Ronnie Mirabel(KFUM), 
Amin El-Chaer(FB), Esben Elholm Madsen(Ballerup), Mike Linde Andersen
(tidl.AB), Thomas Axel Madsen (tilbage fra HIK), Bjarke Vind(tilbage efter
pause) og fra egne rækker: Allan Mohammed og Yves Mavula.

Truppen kan ændres indtil 11.september..

 11. september  Næstved - B.93
 17. september  B.93 - Værløse
 24. september  AB 70 - B.93
  1. oktober  B.93 - Roskilde
  9. oktober  KB(FCK 2) - B.93
 15. oktober  B.93 - Holbæk
 22. oktober  Glostrup - B.93
 29. oktober  B.93 - Slagelse
 5. november  B.93 - Næstved

Da Østerbro stadion er under renovering, 
forventes flere af efterårets kampe i efter-
året spillet i Vanløse idrætspark, der er belig-
gende på Vanløse byvej bag Vanløse skole ved 
Ålekistevej/Jydeholmen. Hold jer orienteret 
på B.93s hjemmeside: www.b93.dk.
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SPONSER: DIVISIONSHOLDET

Som du måske har bemærket, så står der 
„Danone Hayat“ på 1. holdets trøjer. Hayat 
er navnet på den tyrkiske kvalitets kildevand, 
som blandt et hav af andre kildevand forhand-
les af Bjergkildevand.dk. Sponsoraftalen er 
skruet sådan sammen, at en del af betalingen 
til B.93 er afhængig af hvor mange nye kun-
der, som B.93 kan tilføre Bjergkildevand.dk 

Hele 15% af den omsætning som kommer 
via B.93 sendes direkte videre til klubben. 
Så gør dig selv, din arbejdsplads og B.93 den 
tjeneste at bestille kildevand, og det behøver 
nødvendigvis ikke at være Hayat, på www.
bjergkildevand.dk eller ring direkte til Jacob 
Ziegler på tlf. 40 52 16 66. Husk at gør op-
mærksom på, at du kommer fra B.93.

Få kvalitetskildevand bragt ind af døren 
– og støt samtidig B.93

VEDTÆGTSÆNDRING I HOVEDKLUBBEN

Til klubbens vedtægter (§3) blev det  på 
den ordinære generalforsamling vedtaget at 
ændre i klubbens vedtægter på baggrund af 
situationen efter Preben Elkjær og Thomas 
Olsens ejerskab. Det var en eenstemmig 
beslutning, der senere på en ekstraordinær 
generalforsamling er blevet endelig vedtaget. 
Ændringen: „Klubben kan beslutte at danne 
et anpartsselskab eller aktieselskab til at stå 

for driften af klubbens førstehold i fodbold. 
Klubben skal til enhver tid have den bestem-
mende indflydelse i dette selskab. Licensen 
til at deltage i DBUs turneringer tilhører 
klubben, men kan midlertidigt overdrages til 
selskabet. I tilfælde af, at selskabet træder i 
betalingsstandsning eller likvidation eller går 
konkurs, falder licensen omgående tilbage til 
klubben“.
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BANKO I LØRDAGSKLUBBEN
Støtteforeningen for B93s ungdomsafdeling
Hver lørdag fra 12.30 - 16.45 i et behageligt indeklima

Medlemskort - et år: 25 kr. 
Gæstekort: 5 kr.
Medlemskort kan bestilles på tlf. 39180329

Der startes med 3 checkspil,
derefter 25 ordinære spil og 2 ekstraspil. Også lotteri.

Strynøgade 7, 2100 Østerbro

Michael Pedersen (formand) mobil: 2087 1902
Leon Nehm (kassérer) mobil: 2230 8513

B.93 Kontraktfodbold APS

Steen Jacobsen, der er aktiechef i SAXO 
Bank, er netop indtrådt i bestyrelsen. Han 
var divisionsspiller i B.93 i 1984/85, hvor han 
med et hovedstødsmål i sæsonens sidste 
kamp, sikrede B.93 oprykning til den bedste 
division. Steen Jacobsen fik også den store 

oplevelse at være på divisionsholdet, da de i 
1985 var inviteret til Syd-Yemen. 

I APS-selskabet er Jørgen Norsker formand, 
og i bestyrelsen er tillige Henrik Lindholm 
og klubbens formand, Johnny Wetterstein.

På billedet ses f.v. HENRIK DREIAGER (Økonomisiden), 
HENRIK ENGEL (Direktør) og 

STEEN JACOBSEN. (Bestyrelsen).
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Fonden er stiftet ved 
hundredårsjubilæet i 1993
Formålet er at støtte træningslejre samt ud-
fra sociale grunde at hjælpe enkeltmedlem-
mer med kontingent eller tilskud til rejser. 
Fonden er godkendt af Told- og skattestyrel-
sen.

Hør nærmere om ungdomsfonden hos for-
manden, statsaut. revisor Jørgen Norsker 
(Tlf. 3962 5648). De øvrige medlemmer i 
ungdomsfonden er Henrik Engel, Urs Schup-
pli, Palle Jørgensen, Finn Jensen og Jørgen 
Ritnagel. Jørgen Bundgaard er behjælpelig 
med arrangementer.

f a n k l u b

Medlemsskabet af FAN-klubben koster 50 
kr. Efter generalforsamlingen i marts er for-
mand og kasserer Freddy Nehm, næstfor-
mand er Michael Grønwall. Bestyrelsesmed-
lemmer er Jesper Kirkbøl,Kenneth H., Niels 
M., T.grønwall og John Groth, der bestyrer en 
velredigeret hjemmside:www.b93-fanklub.dk. 

Indmeldelse i FAN-klubben sker ved hjem-
mekampene på Østerbro stadion i FAN-bo-
den.
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DØDSFALD

Een af klubbens „store“ spillere, SVEND 
„BOSTON“ NIELSEN, døde i sommer, 76 
år gammel. „Boston“ var den yngste af 5 
brødre, der kom til at spille en stor rolle i 
B.93, og han er da også med i „Wall of 
Fame“. Familien boede i „Brumleby“, der 
stødte op til B.93s tidligere fodboldbaner, 
hvor nu PARKEN er beliggende. Broder 
Helmuth, der iøvrigt lever endnu, fik flest 
kampe på B.93s divisionshold, nemlig 217 og 
scorede 121 mål. „Boston“ tegnede sig for 
139 kampe i perioden 1947-61. Han spillede 
13 landskampe og scorede 2 mål på frispark.
Et af målene var i landskamp mod POLEN, 
hvor det var et frispark midt mellem straf-
fesparksfeltet og midterlinien.  Han blev 
yngste landsholdsanfører med 23 år.Han 
deltog på det danske Olympiadelandshold 
i 1952, hvor han blev udpeget som bedste 
danske spiller.To andre af brødrene(Henry 
og Arno) blev også landsholdsspillere. Svend 
Nielsen, der blev kaldt „BOSTON“, var en 
stærk forsvarsspiller, med et kanonskud, 
der er blevet målt til 115 km i timen.Han 
blev solgt til Roma(Italien), men p.g.a. itali-
enske restriktioner, blev han lejet ud til en 
fransk klub(Rouibax). „BOSTON“ fik ikke 
den store succes i udlandet. Da han vendte 
tilbage til Danmark gjorde han come-back i 
B.93 i 1961 som 32-årig, hvor det blev til 12 
kampe for divisionsholdet. Svend Nielsen var 
også med til at vinde Danmarksmesterskab i 
Cricket for B.93. „BOSTON“ var sidst i B.93 

i forbindelse med 110 års jubilæet, hvor han 
deltog i indvielsen af klubbens hæderfulde 
„Wall of Fame“, der rummer 29 idrætsud-
øvere indenfor de 4 idrætsgrene, hvor B.93 
har vundet Danmarksmesterskaber (Fod-
bold, Tennis, Bordtennis og Cricket). 

- fb(med baggrund i PBJs fodboldkrønike)
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KØBENHAVNSSERIEN

Jan Hansen

100 MANDS 
FORENINGEN

Kontingentet er uforandret kr. 1000, og 
bedes indbetalt på kontonr. 4001 2736 71 
i Den Danske Bank.
Husk at angive navn.

- støtter ungdommen i B.93

GENERALFORSAMLING
 I B.93 KONTRAKTFOLD

Der er i maj afholdt generalforsamling i 
APS’et. Formand, Jørgen Norsker, rede-
gjorde for forløbet siden Preben Elkjær og 
Thomas Olsen „smed håndklædet i ringen“ 
sidste sommer, og klubben med kort var-
sel overtog Divisionsholdet „uden penge, 
spillere eller træner“. En gruppe af ældre 
93’ere blev nedsat, to spillere(Danny Jung 
og Dan Lübbers)blev spillende trænere og 
de fik en spillertrup op at stå stort set uden 
penge. Der blev stiftet et APS og ansat en 
direktør(Henrik Engel).Efteråret forløb gan-
ske godt, men holdet smed en del ærgelige 
point væk p.g.a. manglende rutine. Niels Fre-
deriksen gjorde en stor indsats som sports-
chef.

I vinterpausen var det ideen at forstærke 
truppen, men det gik lige modsat. Nøgle-
spillere som Morten Kirk(nu HIK), Peter 
Fensholm(nu HIK) og Olcay Senoglo (nu 
Køge)ønskede ikke at deltage i nedryknings-
slaget. Foråret blev en kæmpeskuffelse for 
alle. Bestyrelsen prøvede at redde situatio-
nen ved at ansætte træner Ole Mørk, men 
det var sket, og nedrykningen var en kends-
gerning.

Årsregnskabet viste et lille overskud. 
Der var genvalg af bestyrelse og revisor.

Øvrige spillere:
Christopher Rude, 24 år
Jan Hansen, 21 år
Ernest Dickoh, 25 år
Nehat Mustafi, 25 år
Jasin Christensen, 23 år
Dennis Marsner, 25 år
Michael Scymanski, 31 år
Simon Lübecker, 31 år
Jacob Kromann, 29 år

Kasper Thrane, 25 år
Stefan Traore, 26 år
Jeppe Opstrup, 21 år
Nicolaj Høgsted 
Lauritsen,22 år
Jusuf Fetai, 25 år
Jasin, 30 år
Mohamed 
Elkharrje, 26 år
Jonas Ludvigsen, 24 år

Træner:
Michael Hansen

Ass.træner:
Jan Hansen

Holdleder:
Per Clausen

Michael Hansen
                     Ole Mørk

Divisionsholdets trænerteam.

Målmænd:
Jesper Nyboe, 24 år
Martin Lübecker, 24 år
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•  Brudebuketter
•  Bårebuketter
•  Dekorationer

Østerbrogade 62
Tlf. 35382390

Frisk frugt og specialiteter
Rosenvængets Allé 4
Tlf. 35383061

Åben mandag-fredag kl. 8-20
Lørdag kl. 8-17
Søndag kl. 10-17

r

r

år
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Ole Klein

7. SENIOR
Legendeholdet ruller videre.

På opfordring fra 
Hans Drachmann 
(blad nr. 13 fra maj) 
vil jeg kort orientere 
om status for klub-
bens 7. senior – de 
selvudnævnte legen-
der.

Sæsonen startede med et udramatisk træ-
nerskifte. Klubbens webmaster, Klaus B. 
Johansen havde styret holdet med sikker 
hånd gennem serie 4 og hjemførte mester-
skabet i fineste stil. Ubesejret i hele sæso-
nen hvilket kostede både veteranerne og 
6. senior en kasse øl! Klaus overlod styrin-
gen til en af klubbens helt store måltyve, 
Heine ’topscorer’ Thomsen, der som helt 
ubeskrevet blad i trænerbranchen havde 
en tung arv at løfte. Heine valgte hurtigt 
at sætte fokus på trænergerningen og lod 
andre om at score målene. Og hvilken suc-
ces det medførte. Den ubesejrede stime 
fortsatte og klubrekorden kunne skimtes 
i horisonten. Truslen fra legenderne fik de 
gamle koryfæer til at ryste på hånden og 
uklare meldinger slørede den sandhed, at 
holdet med sejr i den første kamp i efter-
året overtager rekorden som ubesejrede 
over længst tid fra det tidligere 7. hold, der 
godt nok opnåede deres flotte resultater i 
serie 2 men også mønstrede adskillige pen-
sionerede divisionsspillere.

Men det handler jo ikke – primært – om 
rekorder og sejre. 3. halvleg har sin mar-
kante betydning på holdet, hvorfor vi hylder 
Ole Kleins energiske arbejde. Cafe Frederiks 
har lagt ryg til flere legendefester og altid 
sørget for, at der er rigeligt med øl på køl. 
Maden såvel som serveringen er helt i top 
og initiativerne er heldigvis mange, hvilket vi 

sætter stor pris på. Vi glæder os allerede til 
at holde afslutningsfest i ’The Gold Lounge’ i 
oktober måned.

Som optakt til den nye sæson deltog hol-
det i den prestigefyldte ’Serie 3pions League’ 
turnering, som Kim Milwertz på bedste vis 
havde arrangeret. Humøret var højt, da hol-
det vandt den eftertragtede titel. Endvidere 
blev det forsmædelige nederlag til 6. holdet, 
der afsluttede efterårssæonen, hævnet på 
smukkeste vis.

Foråret bød desuden på en fantastisk tur 
til Warszawa. Kildetouristerne var endnu en-
gang en tur i udlandet, og som altid blev der 
gået til den fra start til slut. Rejsebeskrivel-
ser fra fodboldture er sjældent interessante 
for udenforstående, så jeg vil blot konstatere 
at vi fik set Legia vinde en flot sejr, som dog 
blev overgået af nogle lokale fodboldgutter, 
der lammetævede kildetouristerne med hid-
til usete cifre!

Turen til Polen blev i øvrigt arrangeret af 
Søren Jensen, der nu er tiltrådt som chef-
træner for Legendeholdet. Søren skulle 
gerne føre holdet til det andet mesterskab 
på blot to år, og ambitionen er selvfølgelig at 
forblive ubesejrede. Der har ikke været den 
helt store aktivitet på transfermarkedet, så 
bruttotruppen er stort set identisk med det 
mandskab, der vandt ni ud af ti kampe i for-
året.

Vi ser frem til en spændende og begiven-
hedsrig efterårssæson både for holdet og 
for klubben. Det er flot at se, at vi er ved at 
lægge de mørke dage med økonomiske pro-
blemer bag os, og jeg håber at de respektive 
bestyrelser kan holde dampen oppe, så det 
bare bliver sjovere og sjovere at være B93’er. 
Der er mere information om Legendeholdet 
på klubbens hjemmeside, hvor vi ikke holder 
os tilbage med at fortælle om de mange sejre 
og vise billeder af glade fodboldspillere.

Thomas Rasmussen
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MAZDA6 SPORT
Kom ind og oplev

En bil der virkelig rykker

SUZUKI GRAND VITARA
Eller lad den kraftige 4WD

trække hele læsset

Jagtvej 157 > 2200 Kbh. N. > Telefon 35 83 70 00 • Lyngby Hovedg. 114 > 2800 Lyngby > Telefon 45 88 50 35
EBBE ELMER Åbent hverdage 9.00-17.30 og søndag 11.00-15.00

www.ebbe-elmer.dk – Suzuki forhandles både i Lyngby og på Jagtvej

Mazda forhandles på Jagtvej men serviceres også i Lyngby
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FODBOLDREJSEN TIL SCT.CROIX

Juniorer på tur til tropeparadis
Den to meter høje og næsten lige så brede, 
sorte studievært på Isle 95, den lokale radio 
på de Vestindiske Øer, var ikke i tvivl, da han 
havde juniorspillere fra B.93, Brøndby og den 
lokale fodboldklub i studiet. Det skulle ikke 
bare være en éngangsforestilling. Det skulle 
være noget, der skete hvert år.

„You come here, we go there!“ 
Og det er lige præcis det, der var og er 
planen med det besøg på de vestindiske 
øer, som vores 2. junior aflagde på en 12 
dages tur i juni og juli. 

At indlede et samarbejde hen over At-
lanten, hvor hold fra de tidligere danske ko-
lonier møder danske hold i en international 
turnering og knytter kontakter og venska-
ber. Også selv om der ind imellem bliver 
gået til stålet på banen. Og det gjorde der, 
da holdene spillede for flere hundrede til-
skuere på det lille stadion på St. Croix.

„Det er det bedste fodbold, vi nogen 
sinde har set på St. Croix“, sagde Peter 
Abrahams, der var en af arrangørerne, da 
juniorerne fra B.93 og damejuniorholdet 
fra Brøndby havde spillet nogle forrygende 
spændende finaler på turneringens sidste 
dag.

Så for både den lokale fodboldklub og 
for gæsterne fra Danmark blev det en fan-

tastisk tur. Med store oplevelser både på 
og uden for banen. 

Og så var det endda lige ved, at det hele 
ikke blev til noget. Sjældent har der været 
lagt så store forberedelser i en så stort an-
lagt tur for et ungdomshold fra B.93. Og så 
var det hele millimeter fra at falde fuldstæn-
digt på gulvet og kun en helt ekstraordinær 
indsats fra en række af klubbens sponsorer 
og andre gode folk fik reddet både juniorer-
nes tur og dermed den samlede turnering.

Ideen til det hele er kommet fra Leif Cle-
mens Pedersen, der har været medlem af 
B.93 i 57 år, bor på St. Croix og har sat sig 
i spidsen for at skabe et større kulturelt ud-
vekslingssamarbejde mellem Danmark og 
De Vestindiske Øer. Med denne fodboldtur-
nering som det, der skulle indlede det hele.

Kulturministeriet havde derfor støttet 
turen med 50.000 kroner, og spillerne havde 
gjort rent i klubhuset og samlet penge ind 
for at få samlet alle de 168.000 kroner sam-
men, som var nødvendige for at sende 21 
personer til St. Croix. 

To dage før flyet skulle afgå fra Kastrup 
med direkte kurs mod Christianssted på 
St. Croix, indløb så den chokerende nyhed: 
Rejsebureauet Dansk Vestindien Aps. var 
gået konkurs. Rejsen var aflyst. Alle pengene 
var tabt. Klubben var ikke dækket af Rejse-
garantifonden, da vores venner på St. Croix 
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havde sørget for indkvartering på det lokale 
universitet. Der var dermed ikke tale om en 
pakkerejse. Og dermed ingen dækning. 

Alt blev prøvet for at finde en smutvej og 
en udvej, men efter to dage blev forældrene 
indkaldt til møde for at få den chokerende 
besked: Turen var aflyst. Pengene var tabt! 

Men heldigvis var pressen vågen. Både 
Politiken, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten 
skrev om de uheldige juniorer fra B.93, og 
TV Lorry bragte et længere indslag aftenen 
før, holdet skulle have været af sted. 

Det udløste en helt fantastisk reaktion. I 
løbet af mindre end en time var der indlø-
bet tilsagn om støtte på 90.000 kroner fra 
en række af klubbens sponsorer, andre virk-
somheder og enkeltpersoner. Forældrene 
gik i aktion. I løbet af weekenden var der 
givet tilsagn om 150.000 kroner fra Hayat, 
Combifragt, Frokostkompagniet, HHM Byg 
A/S, og andre, der ikke har ønsket deres navn 
frem. Og da SAS tilbød at lægge egne fly til 
uden beregning og booke holdet ind på sam-
arbejdspartneres fly, ja så var turen reddet. 
Holdet kunne med nogle dages forsinkelse 
sendes af sted. Ikke direkte til St. Croix men 
via Stockholm, New York, Charlotte, North 
Carolina, St. Thomas og på hjemvejen via 
Chicago og ellers samme vej. En noget læn-
gere tur. Til gengæld fik drengene set både 
New York og Chicago.

En helt fantastisk indsats, som klubben er 
taknemmelig for. Og som også reddede hele 
arrangementet for de mange frivillige i Ame-
rican Youth Soccer Organisations (AYSO) 
afdeling på St. Croix, som havde lagt et kæm-
pemæssigt arbejde i at forberede hele op-
holdet og turneringen, og som i forvejen var 
blevet hårdt ramt af afbud fra hold fra Cali-
fornien og Puerto Rico. 

Da B.93 ankom til St. Thomas, blev junio-
rerne mødt af en overvældende varme i et 
tropisk paradis, men samtidig af en helt fan-
tastisk venlighed og gæstfrihed.

I lufthavnen stod Simon fra Stjernegaard 

Rejser sammen med Leif klar til at tage imod 
og køre holdet hen til Hotel Holiday Inn med 
hjælp fra busselskabet Tropic Tours. Hotellet 
havde også hørt om de danske drenge, der 
var ramt af rejsekrakket og stillede gratis 
værelser til rådighed.

Og da holdet næste morgen skulle videre 
til St. Croix, gav Seaborne Airlines billetterne 
til vandflyverne. På St. Croix stod værterne 
klar til at tage imod, og damejuniorholdets 
træner, der samtidig er ejer af det lokale bil-
udlejningsfirma, havde stillet tre minibusser 
til rådighed for holdet. Sådan. 

Holdet blev indkvarteret på University of 
the Virgin Islands med måltider tre gange om 
dagen og et ekstremt venligt personale. Bir-
git fra Stjernegaard Rejser arrangerede ture 
rundt på øen, så juniorerne kunne besøge gu-
vernørens hus, hvor de stadig flager med Dan-
nebrog. Vi besøgte byerne Christianssted og 
Frederikssted med de historiske bygninger, 
hvor slaveriet blev ophævet, og der blev lem-
pet lidt historisk viden om den fælles historie 
og Danmarks fortid som slavenation ind i ho-
vederne på drengene. Venskabsforeningen St. 
Croix Friends of Denmark arrangerede pic-
nic for de danske hold, og vi var på tur i regn-
skoven og de sejeste  på vandretur i bjergene.

Leif Clemens
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RUNDE 
FØDSELSDAGE

Palle „Banks“ Jørgensen
bliver interviewet i næste blad.

70 år:
Jørgen Bundgaard, 29.september

65 år:
Mogens Svendsen, 16.september 
Erik Baagøe, 21.september 
Robert Fugger, 26.september

60 år:
Torben Henriksen, 8.oktober 
Palle „Banks“ Jørgensen, 19.oktober 
Erling Bøje, 23.oktober 
Paul Davidsen, 4.november

Men det var også for at spille fodbold, at 
holdet var kommet. Der var fællestræning 
med AYSO, og så var der turneringen, hvor-
til der var fløjet dommere ind fra USA. På 
grund af afbuddene blev det til en turnering, 
hvor holdene spillede mod hinanden to 
gange, for så at afslutte med en finale mellem 
de to bedste hold.

2. junior slog det ene hold fra St. Croix 
med 4-0 og 4-1. Tabte én gang og vandt én 
gang over det andet hold fra St. Croix, der 
havde måttet supplere holdet op med nogle 
spillere på 19 år. Det gjorde ikke kampene 
mindre intense eller spændende. Og så var 
der lagt op til et brag af en finale, som St. 
Croix-holdet vandt med 2-1.

Men en fantastisk turnering og en stor 
oplevelse for alle. Også for trænerne Lasse 
Nielsen og Morten Mathiassen, der havde 
lagt et stort arbejde i at forberede turen, 
og som fik drengene til at spille flot fodbold 
over for nogle fysisk meget stærke hold med 
mange teknisk dygtige spillere.

Også Brøndbys damejuniorhold kom i fi-
nalen, hvor holdet tabte til et hold fra Florida 
efter omkamp og straffespark. 

Turneringen blev fulgt tæt af de lokale 
aviser, St. Croix Avis og Virgin Islands Daily 
News. Og som værten på radiostationen Isle 
95 fortalte lytterne, inden han satte en ny 
plade med rastafaramusik på, så er det pla-
nen at holdene fra St. Croix næste år skal på 
besøg i Danmark. 

Der bliver noget at leve op til, og vi har af-
talt, at vi meget snart begynder at forberede 
turen i et samarbejde med Brøndby, som vi 
havde et godt og hyggeligt samarbejde med 
på St. Croix. Lederne siger tak til Brøndby 
for det, og jeg skal hilse fra drengene og sige 
tak for godt selskab.

Klubben skylder også en stor tak til de alle 
de gode kræfter - sponsorer, og enkeltper-
soner - som trådte til og reddede turen. Og 
vi ser frem til at møde vores nye venner fra 
AYSO på St. Croix - Tracey, Peter Abrahams 
og Yohanis i Danmark til næste år.

- Hans Drachmann
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A.P. Møllers Allé 11  •  2971 Dragør
Tlf. 32 50 22 00  •  Fax. 32 50 22 39  •  www.kyhl.dk  •  info@kyhl.dk

JØRGEN BUNGAARD 
FYLDER 70 ÅR

Jørgen fylder 70 år, men går heldigvis ikke på 
pension af den grund. Det ville også være et 
stort savn for B.93, der nyder godt af Jørgens 
fantastiske salgsevner , og det gælder både 
dette blad og en række andre af klubbens 
øvrige aktiviteter. Det har B.93 nu nydt godt 
af i mere end 10 år.

Jørgen er årsagen til at „B.93 Fodbold“ har 
klaret skærene økonomisk i de 14 udgivelser, 
det nu er blevet til. En gruppe fodboldmed-
lemmer syntes vi manglede et blad efter at 
Medlemsbladet i 2001 økonomisk måtte 
give op, og i september 2002 startedes „B.93 
Fodbold“, idet vi håbede det kunne klare sig 
økonomisk, og det gav Jørgen Bundgaard sin 
fulde støtte til. Hovedbestyrelsen gav kun sin 
akcept til bladet under den forudsætning, at 
bladet ikke måtte koste klubben penge. Det 
skulle hvile i sig selv, hvad Jørgen så har fået 
det til, med tegning af annoncer.

Det er sjældent at møde en så stærk salgs-
personlighed som Jørgen, og det nyder hans 
nuværende firma („Zippo“) på Østerbro da 
også stadig glæde af. Jørgens bekendtskabs-
kreds er enorm, og det bliver til mange re-
ceptionsbesøg.

Jørgen Bundgaard selv vil heller ikke snyde 
nogen af de mange venner og bekendte for 
en reception, der afholdes på selve fødsels-
dagen i B.93 torsdag den 29.september fra 
kl.15 til 18. Vi håber mange vil møde op og 
glæde Jørgen på hans runde fødselsdag.

- fb.
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I 1978 var et af de skelsættende år i dansk fod-
bold. Det var nemlig året hvor DBU havde ind-
ført begrebet ”betalt fodbold”. DBU var blevet 
presset, idet makkerparret Helge Sander og Ha-
rald Nielsen var fremkommet med planer om at 
oprette en såkaldt ”Piratliga”. Det var herefter 
tilladt, at lave kontrakt med spillerne. Det var 
først i 1991, at man tog næste skridt, at vende 
turneringen til efterår/forår og omdøbe den 
bedste række til Superligaen.

Tilbage til 1978. Den første kamp med betalt 
fodbold var kampen B93-AGF der blev spillet i 
Idrætsparken, lørdag den 1. april 1978. Med et 
hovedstødsmål bragte Lars Hansen B93 foran 1-
0 og han blev derved den første betalte danske 
spiller der scorede i den hjemlige turnering. B93 
vandt kampen 3-1 (Lars Hansen/2 mål og Henrik 
Sørensen/1 mål).

Som vi plejer kigger 
vi på B93-holdet:
1. Peter Jørgensen, målmand, 26 år (1977/78, 
20 kampe). En ikke helt almindelig målmand, 
der havde en fysik, som ville gøre enhver ud-
smider misundelig. Kom til B93 fra Kalundborg 
via Grønland. Peter havde sin egen grønthand-
lerbod, bl.a. på et tidspunkt på Rådhuspladsen. 
Grønthandleren tacklede ved træningen John 
Sinding (træneren) så hårdt, at denne – ikke 
splejs – brækkede benet. Der kunne fortælles 
mange historier om Peter, hvis nevø Morten 
Jørgensen senere (1997/99) spillede 30 kampe 
for B93. 

2. Gunnar Aagesen, højre back, 26 år 
(1971/79, 52 kampe/1 mål). Gunnar ”Hug” var 
en ganske god højre back, rimelig hurtig og 
teknik på et pænt niveau.  Gunnars ambi-
tioner var noget mindre end hans – dengang 
kommende svoger, Ejgil Roland Petersen (118 
kampe/6 mål). De har begge klubbens hæder-
kronede målmand og æresmedlem Ove Bech 

Jensen (12 A-landskampe) som svigerfar (Ove 
har to døtre).

3. Ole Petersen, centerhalf, 24 år 
(1973/88, 409 kampe/31 mål).  En gennemsolid 
spiller, forsvarets ubetingede krumtap. Klubre-
kord i antal kampe. Har tidligere været „ugens 
profil“ i Fodboldbladet, så ham bruger vi ikke 
mere farvebånd på. Kan ses på det stærke 
Mastershold.

4. Peter Hertz, sweeper, 23 år (1978/88, 
117 kampe/1 mål). En høj, teknisk elegant og 
forudseende bagerste mand. Hans hurtighed 
var på knapt så højt niveau. Peter Hertz er 
B93’s (foreløbig) sidste A-landsholdsspiller, idet 
han fik de sidste 10 minutter i Schweiz (1-1) 
i 1980, hvor han afløste Klaus Nørregaard, far 
til Hjalte Bo.

5. Jan Ilsø, venstre back, 24 år (1974/78, 
22 kampe/2 mål). En energisk back, løb me-
get. Ikke klubbens største talent gennem ti-
derne. Postbudet, som bor i Horslunde på 
Sudhavsøerne, er far til Tim Ilsø, Frem, der 
spillede en enkelt sæson for B93 i 2003/04. 
Hans storebror er Finn Ilsø.

6. Ole Jensen, midtbane, 26 år (1973/79, 
158 kampe/21 mål). En teknisk midtbane spil-
ler, der ikke løb unødige kilometre. Havde en 
fornem sparketeknik (niveauet mellem advokat 
Henriksen og Michael Laudrup). Ole Jensen, 
tidligere Lerche Sport, er direktør for NIKE 
i Danmark.

7. Find Juhl, midtbane m.v. 26 år (1971/83, 
251 kampe/24 mål). En stor og fysisk stærk midt-
banespiller, en slider af rang. Kunne spille alle 
pladser, også målmand (Bonetti). ”Store” er på 7. 
pladsen over flest kampe for B93; placeret mel-
lem Michael Rohde og Fritz Tarp. ”Fjulle”, elek-
triker, bor på Fanø, arbejder i København (stort 
kørselsfradrag) og spiller på Mastersholdet i B93.

8. Kim Lyshøj, midtbane, 21 år (1977/78, 
37 kampe/0 mål). En god teknisk spiller, mang-
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lede hurtighed. Kim spillede hele sin tid i Lyngby 
(bortset fra korte ophold i B1903 og B93), hvor 
han også blev 1. holdstræner som ganske ung. I 
1996 blev han træner i Qatar, Emiraterne hvor 
han året efter tog sit eget liv. Kim blev kun 42 år.

9. Henrik Sørensen, angriber, 21 år 
(1978/84, 104 kampe/14 mål). En letbenet angri-
ber, målsøgende.  Svigende niveau, fremragende 
(6-1 over Hvidovre) nogle gange medens han an-
dre gange spillede som ”en pose nødder”. Blev 
købt af B1903 i 1978. I B93-tiden var han en tur i 
Roskilde (ikke for at handle).

10. Lars Hansen, frontangriber, 24 år 
(1978/84, 184 kampe/45 mål). En meget energisk 
spiller, der senere blev rykket ned på midtbanen, 
så han kunne få brugt sine kræfter. Lars var den 
første B93 købte (af KB), og som nævnt den 
førte der fik penge for at score. Han kom oprin-
delig fra Hillerød, hvor han spillede sammen med 
Michael Meyerheim. Den lyshårede murer med 
overskægget var en stor gevinst for B93.

11. Frank Olsen, venstre angriber, 22 år 
(1978, 32 kampe/9 mål). En hyper farlig angrebs-
spiller. Han kom fra Køge, returnerede til Køge 
og kom senere til Brøndby, hvor han spillede 128 
kampe og scorede 35 mål.

12. Finn Ilsø, midtbane, 26 år (1971/78, 178 
kampe/44 mål). Gad vide hvorfor han kun var på 
bænken. En meget slidstærk offensiv midtbane-
spiller, god teknik og et godt skud. Spillede samt-
lige kampe i 1978, heraf 29 ud af 32) som inde-
starter. Har en talentfuld søn ,Kenn, som sidste 
år kom på ungdomskontrakt i Heerenveen.

13. Steen Jepsen, forsvar, 21 år (1976/86, 73 
kampe/4 mål). En udpræget forsvarsspiller, helt 
og aldeles kompromisløs i sit spil. Spillede mest 

på 2. holdet. Var træner for 1. ynglinge i et par 
år. Steen var fællestillidsmand og portør på KH. 
”Jeppe”, som kom fra Husum Boldklub, blev ikke 
ret gammel, han døde som bare 39-årig den 23. 
juni 1996.

Træner for holdet var John Sinding. En festlig 
type, især når der var point i kassen. Det var der 
i sæsonens første 7 kampe (3-1 over AGF, 1-1 
mod Vejle, 1-0 over Randers, 1-0 over Frederiks-
havn, 3-3 mod Slagelse, 2-0 over Frem, 0-0 mod 
Kastrup og 3-1 over Esbjerg) og derved indtog 
B93 en højst overraskende 1. plads. Træerne vok-
ser ikke ind i himlen, og da B93 i kamp 8 tabte 
til træerne (B1903) begyndte det at gå den for-
kerte vej. Det blev dog til en pæn 7. plads (ud af 
16 hold) med 30-12-9-9 og 45-40 i scorekassen.

Jean Jensen (189 kampe/1 mål) afløste i må-
let Peter Jørgensen efter 5 kampe. I efteråret var 
Carsten Jørgensen (104 kamp/6 mål) og Den-
nis Brooker (34 kampe/2 mål) med i de fleste 
kampe. Der var gæsteoptræden af Søren ”Hat-
tens” Rasmussen, Kenn Hansen, Frank Rasmus-
sen, Jan Nevers, Ib Møller, Ole Rojas og Allan 
Dam.

- palle banks jørgensen

            TAILER
v/ Jan  Andersen
Ø s t e r b ro g a d e  1 2 8
Østerbrogades Midtpunkt

Tlf. 35 38 13 01

Ole Petersen

Klubrekorden:
409 kampe på 

divisionsholdet.
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 • 36 automater

 • god betjening

 • 88% udbetaling

 • gratis kaffe

Århusgade 97  •  2100 København Ø  •  Tlf. 35 55 89 89

Åben fra kl. 10.00 - 22.00

    SPIL & VIND I

ØBRO SPILLELAND

KLUBBENS FORMÆND
Klubbens formandsvæg er nu ført up to date. De 17 formænd er ophængt i nye rammer. 
Nu arbejdes på at skabe en væg med klubbens 17 æresmedlemmer igennem de 112 år.
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Salgskurven har stadig

opadgående kurs

Nybolig Peter Norvig

11 butikker i HT-området
Tlf. 7010 2019

Peter Norvig

ansvarlig indehaver, 

Statsaut. 

ejendomsmægler
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11 butikker og 52 dygtige ejendom

Nybolig Peter Norvig har 11 centralt belig-
gende boligbutikker i Storkøbenhavn og 52 
engagerede medarbejdere, som sikrer dig et 
effektivt og kompetent salgsarbejde. Uan-
set hvilken af de 11 butikker interesserede 
købere henvender sig i, så får de din bolig 
at se, hvis den svarer til deres ønsker og be-
hov. At du som sælger får 11 salgssteder i 
stedet for bare ét koster ikke ekstra.  

Siden 1989 har vores salgskurve haft en 
stejl, opadgående kurve og 2004 er ingen 
undtagelse. Salgsresultaterne taler for sig 
selv: Nybolig Peter Norvig sælger nemlig i 
gennemsnit mere end 3 boliger hver eneste 
dag, året rundt.

Dygtige ejendomsmæglere med et stort 
lokalkendskab, som kan sætte ”skarpe” pri-
ser samt markedets bedste markedsførings-
pakke med bl.a. en boligavis hver 14. dag i 
Berlingske Tidende, hver 3. uge i Politiken 
og hver 3. uge i Jyllands-Posten, samt 
ugentlig annoncering i Berlingske Tidende 
og samtlige lokalaviser der dækker vores 
markedsområder, er vigtige ingredienser, 
når man vil have succes som ejendoms-
mægler. 

Den tid hvor boligen solgte sig selv er over-
stået. Vores købere er meget bevidste og 
stiller stadig større krav. Vi sætter en ære i 
at give vores kunder kompetent rådgivning 
og behandle dem individuelt. Målet for os 
er, at alle vores kunder skal opleve, at de 
har fået en ordentlig handel, når de køber 
eller sælger gennem Nybolig Peter Norvig.

Frederiksberg C - Gl. Kongevej 124

Hellerup - Strandvejen 138B

København K - Nørre Voldgade 21

Ring 7010 2019
..... og aftal møde for en salgsvurdering, 
hvis du overvejer at sælge din bolig. 
Så deltager du samtidig i vores nerve-
pirrende konkurrrence om en Mercedes.
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omsmæglere 
arbejder på at sælge din bolig 

Dyssegård - Vangedevej 144 (Munketorvet) Charlottenlund - Ordrupvej 55A

Søborg - Søborg Hovedgade 177 København Ø - Strandboulevarden 122

København Ø - Østerbrogade 102 København V - Enghave Plads 14

København N - Jagtvej 55Frederiksberg C - Projektsalg
- Gl.  Kongevej 124, 1. sal
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Nybolig Peter Norvig

11 butikker i HT-området
Tlf. 7010 2019

10 gode grunde 
til at vælge 

Nybolig Peter Norvig
Markedsføring der virker
Den bedste markedsføring giver den 
mest optimale pris. Du får ikke en 
bedre markedsføringspakke, end den 
vi giver dig.

Egen boligavis i Berlingske, 
Politiken og JyllandsPosten 
En bolig sælger ikke sig selv, der skal 
en stor indsats til. Blandt andet skal 
den annonceres, så den bliver set af 
fl est mulige. Vi annoncerer alle de 
boliger, vi har til salg i vores boligavis. 
Den udkommer som indstik i Ber-
lingske Tidende hver 2. uge, hver 
3. uge i Politiken og hver 3. uge i 
Jyllands-Posten. 

Vurderinger der holder
Der kan være fl ere priser på en bolig: 
For høj, for lav og så den rigtige pris. 
Den sætter vi.

Gode salgsresultater
Vi sælger mere end 3 boliger hver 
eneste dag året rundt. Det bliver 
mere end 1.000 boligsalg om året. 

nybolig.dk
Vores hjemmeside har mere end 
100.000 unikke besøgende hver uge. 

Effektivt Køberkartotek
Vi har et stort udvalg af boliger. Har 
vi ikke det du søger, fi nder vi det via 
vores Køberkartotek. 

Største ejendomsmægler i HT
Vi har 11 butikker og 52 engagerede 
medarbejdere, som sikrer dig et ef-
fektivt og kompetent salgsarbejde. 

Mange boliger sælger 
mange boliger
Vi har det største udbud af boliger. 
Det ved køberne, og derfor kommer 
de til os, når de skal købe. I gennem-
snit er der tre kunder om dagen, der 
året rundt køber bolig gennem os. 

Vi kender dig og din bolig 
Alle vores mæglere i lokalområdet er 
ude og se din bolig, senest 8 dage 
efter den er kommet til salg. 

Tilfredse kunder 
91% af vores kunder vil anbefale 
os til familie og venner og vil bruge 
os igen, næste gang de handler. 
Tilfredse kunder er vores bedste 
anbefaling.
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FØDSELSDAGSSAMTALE MED BØJE

Erling Bøje på Østerbro stadion (Carsten Jørgensen th.)

Denne „ugens gæst“ er en af de mest trofa-
ste 93’ere som „Deres udsendte“ har kend-
skab til. Da Erling sluttede som 1. holdsspiller 
i 1978 startede han en lang trænerkarriere 
i forskellige klubber, jfr. senere.  De fleste 
ville have afleveret en udmeldelsesblanket 
til Gitte, og enkelte ville melde sig over som 
passiv. Erling har betalt aktivt kontingent i 
samtlige forgangne 28 år – sådan.

Erling Bøje var med til at spille B93 fra 3. 
division til 1. division (bedste række) i 1974. 
Han overtog anførerbindet fra Bernhard De-
neke i 1972. Som spiller var Erling en bund-
solid holdspiller; teknisk ret god og suveræn 
i hovedspillet. Om han kunne drible vides 
ikke. På banen var han mere temperaments-
fuld end man ville tro. Han skylder Holbæk 
en bold; for den han lossede ud af Holbæk 
Stadion (13.06.1973) tror jeg aldrig de fandt. 
B93 vandt 3-0.

Tiden før B93
Jeg startede som ungdomsspiller i Røjle. Som 
juniorspiller blev jeg fisket af naboklubben 
Middelfart, hvor jeg også startede som senior 
og spillede holdet op i DS sammen med Bent 
Outzen og brdr. Zederkopf. Efter været ble-
vet student og aftjent værnepligt (sergent), 
rejste jeg til København som 22-årig, hvor jeg 
blev ansat i revisionsfirmaet Jespersen & Søn 
(samme sted som Bjarne Kolding).
Nå, skide værd med det, 
men hvorfor valgte du B93 ?

Jeg havde mit eget valg mellem Vanløse og 
B93. Jeg valgte B93 fordi de havde Tom Søn-
dergaard og Flemming Nielsen og fordi klub-
ben havde 75 års jubilæum! Vi startede 1968 
med at rejse en uge til Malaga, hvor jeg lærte 
mine nye holdkammerater at kende (red. på 
godt og ondt). Der gik ikke lang tid så havde 
Arkitekten (Viggo Jørgensen) skaffet mig (og 
Kirsten) en lejlighed på Amager.

Den bedste kamp og dit 93-hold?
Det tror jeg var den sidste kamp i 1971 hvor 
vi vandt 4-0 oppe i Helsingør. Vi rykkede dog 
ikke op (fordi Fremad A.  scorede i Lyngby 
syv minutter før tid). Året efter rykkede vi 
så endelig op i 2. division (22-20-1-1, 73-
16, DM-rekord), og to år efter i 1. division 
(1975-83).  Mit 93-hold ser sådan ud:
1. Henrik Juul – 2. Leif Kronholm, 3. Erling 
Bøje, 4. Finn Ludo Jensen, 5. Hans Paulan-
der – 6. Jan Højland, 7. Bernhard Deneke, 8. 
Find Juhl – 9. Jens Kolding, 10. Svend Peter-
sen (Stive Svend), 11. Povl Verner Hansen. 
På bænken: Bent Jørgensen (Støvsugeren), 
Vagn Müller, Finn Ilsø og Arvid Christensen.

Trænerkarrieren
Det var sådan set Børge Christensen 
(KBU-Børge) der fik mig til at blive træner. 

Erling Bøje
Født 23.10.1945 i Vejlby, Middelfart
184 kampe/21 mål for B93 (1968-78)
Træner i B93 1979, 1992/94 og 1998
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Glad Erling Bøje ved 
oprykningen til superligaen.

Han fik mig også ind på det allerførste af 
DBU’s Diplomtrænerkursus i 1978/79. Jeg 
var sammen med bl.a. Richard Møller Niel-
sen, Ole Fritsen, Christian Andersen og 
Niels-Christian Holmstrøm. 

Vi får lige din trænerjobs, gerne med 
årstal, og uden hjælpemidler, tak. B93 (DS, 
1976/77), Greve (1978), B93 (1979), B93 
(ynglinge, 1980), Roskilde (1981/85), Glo-
strup IC (1986/88), Ølstykke (1989/91), B93 
(1992/94), Herlev (1995/97), B93 (1998), 
Greve (1999/00), Fredensborg (2001), Øl-
stykke (assi., 2002/05). 

Det skal indsparkes at Erling i 1979 over-
tog et nedrykningstruet hold i 1. div. da man 
fyrede John Sinding (og reddede holdet). 
Da han sluttede 1992/94-perioden stod 
der ubesejret i de sidste 29 kampe (klubre-
kord) på kartotekskortet. I 1998 førte han 
holdet op i Superligaen; efter 10 kampe og 1 
point blev han fyret! Status ialt: 115-60-23-
32. Kun Erik Dennung (305 kampe) og Carl 
”Sko’mar” Hansen (131 kampe) er over EB 
på listen over trænere i B93 gennem tiden.

Du skulle sætte et hold blandt spillere du 
har trænet. Det bliver kun med spillere jeg 
har trænet i B93. Det er så OK, og kom så 
med holdet.
1. Jan Hoffmann – 2. Morten Karlsen, Ole 
Petersen, 4. Peter Hertz, 5. Ole Rojas – 6. 
Johnny Petersen, 7. Jan Højland, 8. Kenneth 
Christiansen, 9. Daniel Jensen – 10. Flem-

ming Bamse Jørgensen, 11. Danny Jung. På 
bænken: Nicolas Nielsen, Jan Carlsen, Peter 
Bo Hansen og Lars Hansen. Det er sgu’ da et 
ret godt hold.

Træner, diverse
Du har to sønner, Martin og Casper, som 
du begge slæbte med over i B93 som helt 
små. Hvordan er det gået dem. Martin, som 
er dyrlæge, spillede lidt for sjov i den lokale 
klub BS 72. Han er nygift, så han er i godt hu-
mør. Casper nåede at spille i superligaen for 
B93. Han har spillet over 200 kampe for Øl-
stykke.  Som du måske kan huske, så kunne 
han stave til Shrewsbury før han kunne stave 
til mor. Han er nyforlovet (uden ring) og har 
lige vundet på den lange, så han er i godt hu-
mør.

Diverse
Du spillede i 1974 for Stævnet mod Manche-
ster United i Idrætsparken, hvordan var det. 
Det var dengang Manchester var i krise. Der 
var også kun 2.100 tilskuere. Vi tabte 1-0 og 
jeg kom ind i stedet for Lars Larsen (Frem), 
da der manglede 27 minutter (ved stillingen 
0-1). Jeg spillede over for en tandløs Joe Jor-
dan. Hvem er de bedste du har haft træner-
samarbejde med. Det er John Bredal, Finn 
Ludo Jensen og Benny Johansen – du må selv 
prioritere. Du har været træner for din egen 
søn Casper, var det problematisk (nej), nå-
ede du at lære din lærer at kende på Han-
delshøjskolen (nej), du skiftede hurtigt til 
EDB-branchen, DataCentralen nu CSC, har 
du fortrudt det (nej), du har valgt at stoppe 
som træner i sommer(s), fortryder du det 
(nej), er det korrekt at du skal spille på B93’s 
Supermastershold (ja, hvis jeg kan komme 
på).

Til slut skal bemærkes, at Erling Bøje – li-
gesom visse andre – bliver 60 år til oktober. 
Det fejres ved en fest som holdes… på B93.
B.93 Fodbold ønsker tillykke !

- palle banks jørgensen
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STILLINGER
- ULTIMO AUGUST

Målmanden Bent Jør-
gensen („Støvsugeren“) 
er sidste skanse på 
Masters-holdet. 
Han spillede 209 
divisionskampe.

Old Boys 1 og 2(over 33 år), Veteraner(over 40 år),
Superveteraner (over 45 år), Masters (over 50 år),
Supermasters (over 55 år),
Grand Old Masters (over 60 år).

2.senior i Kbh.serien    nr.4   16 kampe   31 point
3.senior i Serie 2      nr.1   13 kampe   30 point
4.senior i Serie 2       nr.4   13 kampe   15 point
5.senior i Serie 3       nr.7   12 kampe   15 point
6.senior i Serie 3       nr.9   12 kampe   14 point
7.senior i Serie 3       nr.1   11 kampe   28 point
8.senior (7 mands)       nr.2    3 kampe    4 point

Old Boys 1               nr.10  12 kampe    8 point
Old Boys 2               nr.3   10 kampe   22 point
Veteran 1                nr.5   13 kampe   20 point
Superveteran 1           nr.3   11 kampe   19 point
Masters 1                nr.2   11 kampe   22 point
Supermasters 1           nr.7   11 kampe   13 point
Grand Old Masters 1   nr.5    8 kampe   10 point
(B.93/B.1903)

Holdbillederne på 1.sal bedes ikke nedtaget. 
Billederne kan lånes hos Gitte på kontoret.
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SMÅ-PLUK Træner DM
B.93s superligaanfø -
rer Kenneth Christi-
ansen, som kom til B.93 
fra ungarnsk fodbold, 
gik efter opholdet til 
Lyngby som træner 
og havnede siden i 
Brøndby, hvor han nu 
har ført Vestegnens 
flagskib på damesid-
en til et dansk me-
sterskab. Vi siger til lykke til Kenneth !

Den tidligere ITU-træner og assistent på 
Divisionsholdet, Sune Smith-Nielsen, der 
kom til B.93 fra Nakskov, blev i forrige sæson 
udnævnt til træner i Næstved. Sune måtte i 
foråret opgive at føre Næstved fri af nedryk-
ningskampen, og Næstved endte som B.93 i 
2.division. Den tidligere Lyngby-spiller Flem-
ming Christensen er nu træner i Næstved.

B.93s spillende trænere i sidste sæson, 
Dan Lübbers og Danny Jung, har valgt en 
musikalsk karriere sammen. De er blandt 
deltagerne i Danmarks Radios „Karrie-
reKanonen“ med et nummer,der hedder 
„TØVER“(udvalgt blandt 500 indsendte 
sange). Danny er  forsanger, mens Dan sør-
ger for den lyriske del.Danny kan spille både 
guitar og bas. Fra sangen „Tøver“: „Når jeg 
tøver med at trække vejret, når jeg bevæger 
mig så ubesværet, er det fordi hvert sekund 
gør mig lykkelig og du fylder mig med liv in-
deni“ (Citat: Tips-bladet). Dan er netop ble-
vet far og er desuden i B.93s divisionstrup, 
mens Danny er blevet assistentræner i Frem, 
hvor han har taget et af de store talenter, 
Emil Christensen, med fra B.93.

Lovændringer
FIFA har udsendt nogle lovændringer, der 
gælder foreløbig i Herre DM og Pokal: Det er 
a. Afstandsregel ved udførelse af indkast    
Alle modspillere skal være mindst 2 meter 
fra kasteren, indtil bolden er i spil, ellers 
gives    advarsel. b. Offside-position: Defini-
tionen er nu, at en spiller er nærmere mål-
linien end bolden og næstsidste modspiller, 
når nogen del af hans krop, hoved eller fød-
der har passeret modspilleren (og bolden). 
Arme er ikke med i vurderingen. Det samme 
gælder ved midterlinien (egen banehalvdel 
!). c. Utilladelig spillemåde med kroppen el-
ler armene: Hvis en spiller fysisk bremser et 
lovende angreb eller forhindrer en spiller i 
at nå frem til en aflevering skal der dømmes 
direkte frispark. En taktisk eller beregnende 
forseelse straffes med en advarsel og udført 
med stor voldsomhed en udvisning. d. Farligt 
spil med kontakt: Hvis en handling er farlig 
for en modspiller og der sker fysisk kontakt, 
skal der -uanset om bolden rammes eller ej- 
dømmes direkte frispark

Ny formand 
i KBU
KBUs mangeårige 
formand Torben 
Mogensen går af 
efter 14 år som 
formand. Advokat 
Henrik Ravnild 
(Union/Brønshøj) 
forventes at af-
løse ham. Torben Mogensen har siden 1991 
været kasserer i DBU, og det virke fort-
sætter. Torben Mogensen, der kommer fra 
GVI(Gentofte/Vangede), har siden 1975 sid-
det i KBUs bestyrelse.

*

FISK - VILDT - FJERKRÆ
Haraldsgade 106

V. Lyngbyvej

TLF. 39200623
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Giftermål
Der er kommet et 
forlydende oppe fra 
Odsherred om, at 
B.93s olympiade-
spiller, Carsten Jør-
gensen, der nåede 
olympiadelands-
holdet i 1980, den 
10.september agter at indgå ægteskab i Vig 
kirke, Carsten Jørgensen er den eneste spil-
ler i B.93, der nåede 100 kamps jubilæum på 
både divisionshold og 2.holdet. Carsten spil-
lede i 3 perioder 104 kampe på førstehol-
det og 102 kampe på andetholdet + mange 
kampe på andre B.93-hold. Oplysningerne er 
hentet i PBJs fodboldkrønike.

Hobro Boldklub
Er der noget kendt ved den jy-
ske klubs logo? Hobro Boldklub 
fyldte 90 år i 2003, og stifterne 

kan jo udmærket have kendt B.93s logo, der 
jo næsten er 25 år ældre.Hobro er nu ble-
vet divisionsklub og spiller i samme division 
(2.division) som B.93, dog i vestkredsen.

SMÅ-PLUK

Dennis Bo Nielsen          Tlf. 45 83 82 50
Hummeltoftevej 66         Fax. 45 83 82 51
2830 Virum       Mobil 40 74 82 50
Email           dbnmalerfirma@ofir.dk 

I nye klubber 
Flere tidligere B.93-spillere i udenlandske 
klubber har brugt sommeren til at skifte 
klubber. Det gælder eksempelvis Per Krøl-
drup der er kommet til engelsk fodbold. Per 
Krøldrup blev i sin tid solgt fra B.93 til Udi-
nese i Italien.Everton, klubben i Liverpool, 
har fået styr på økonomien  og bobler af op-
timisme, og har altså nu erhvervet Per Krøl-
drup for efter sigende et beløb på ca. 55 mio.
kr.Ungdomsklubben i Ålborg(Chang) har 
fået et større beløb ved salget, og der skulle 
også tilfalde B.93 et beløb, da Per Krøldrups 
tid i B.93 faldt før Preben Elkjær og Thomas 
Olsens ejerskab af klubbens divisionsafdeling. 
Bajram Fetai, som jo er U/20 landsholdsspiller 
skifter fra Glasgow Rangers til Silkeborg. Baj-
ram var i en periode i Skotland udlejet til In-
verness. Bajram Fetai, der var i B.93 for 1½ år 
siden, har i Silkeborg skrevet kontrakt til mid-
ten af juni 2008. Også Marc Nygaard, der har 
spillet ungdomsfodbold i B.93 og har været 
på A-landsholdet, skifter fra Italien (Brecia) 
til Queens Park Rangers fra den næstbedste 
engelske række på en to-årig kontrakt. Iøv-
rigt er Bo Henriksen, der jo spillede i foråret i 
B.93, nu på Island, hvor han har en kontrakt til 
hen i efteråret hos „Fram Reykjavik“.

*

Carsten Jørgensen
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UNGDOMSLANDSHOLDENE
På U/21 landsholdet, der midt i august spil-
lede mod England, og tabte 0-1 på et mål i 
overtiden, var flere spillere med tidligere 
tilknytning til B.93. I forsvaret var Jonas 
Troest(Silkeborg), der meget ønsker en 
udenlandsk karriere. På bænken sad som 
reservemålmand,Theis F. Rasmussen, der 
nu spiller for Vejle. Til holdet var også udta-
get Michael Jacobsen, der nu spiller i Ålborg, 
men Michael måtte på grund af en skade 
sende afbud dagen før kampen. Alle tre spil-
lere var med i truppen, der mødte Tyrkiet 
og Georgien i september.

På trods af disse tre spillere ikke længere 
repræsenterer B.93 var klubben flot repræ-
senteret på TOP-10 listen over klubber med 
flest aktuelle ungdomslandsholdsspillere. 
TIPS-BLADET har offentlig gjort klublisten 
med spillere fra U/16 til U/21-holdet i 2005. 
Brøndby er en klar nr.1 med 17 spillere ef-
terfulgt af FCK/KB, AaB og AGF med 11 spil-
lere.Lyngby og AB har hver 6 spillere, mens 
B.93, OB, FCMidtjylland og Esbjerg har hver 
5 spillere. Tips-bladet gør opmærksom på, at 
Magnus Troest, også tidligere B.93, ikke er 
medregnet p.g.a. skade i år. Det er på denne 
baggrund ikke uforståeligt, at DBUs ugdoms-
fond i maj 2005 har støttet B.93 (offentligt-
gjort i DBUs bulletin).

TALENTUDVIKLING

B.93 er kendt for en stærk talentud-
vikling. På A-landsholdet kan klubben 
glæde sig over brødrene Daniel og 
Niclas Jensen, som har fået deres væ-
sentligste fodboldlærdom i B.93, samt 
Per Krøldrup, der var så godt som 
ukendt, da han kom til B.93 fra Ålborg 
Chang.Andre udenlandske spillere er 
David Rasmussen(Hansa Rostock), 
Marc Nygaard(Queens Park Rangers), 
Bajram Fetai(Glasgow Rangers, nu 
Silkeborg), Rajke Lekie (Xeres) og Pa-
trick Mtiliga (Feyenoord). B.93 ønsker 
at blive endnu bedre til talentudvik-
ling, og klubben har igen fået mulighed 
for at ansætte en ITU-træner, Thomas 
Frank (ITU= Integreret Talent Udvik-
ling). Et projekt, der støttes af DBU og 
TEAM Copenhagen. B.93 har inviteret 
eksterne investorer til også at deltage 
i klubbens styrkelse af talentudvikling 
og samtidig få en mulighed for at mod-
tage et afkast på op til 100%.Internt 
har klubbens hundredmandsklub in-
vesteret. Der er udbudt 100 andele af 
Kr.7.500 i „B.93 Talentudvikling“.Det 
giver en ret til udbytte at købe en an-
del, såfremt en eller flere af 4 udvalgte 
talentfulde ungdomsspillere fortsæt-
ter den positive udvikling, de er inde i, 
og kan fortsætte i en international kar-
riere. 

Interesserede kan kontakte 
Aps-direktøren, Henrik Engel, 
på mobil 40 36 12 16.

Michael 
Jacobsen
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(før Øregaardsparken)

Speciale:
Gamle iranske tæpper

samt nomade og landsbytæpperfra Iran og Kaukasus

Specialist i vask og reparation

Åben: 13 - 17.30 • lørdag:10 - 14 • mandag: lukket

Tlf.: 39 62 41 69

K
E

L
IM

WIINSTEDT
ORIENTTÆPPER & KELIMGALLERI

Strandvejen 201 

YNGLINGE-TRUP

Truppen, der skaffede 
B.93 i 1.division:
1. Emil Jensen 2. Sebastian Svane 3. Mark 
B.Nakai 4. Morten Sichlau-Pedersen 5. 
Anders Quist 6. Mustafa Al-Saraj 7. Aske 
Krohn 8. Waseem Al-Alami 9. Milad Na-
zari 10.Danny Mirabel 11.Alexander Vor-
objov 12.Matthew Rasmussen 13.Alieu 
Koroma 14.Thomas Jensen 15.Hassan 
Bashir 16.Mihail Andonov 17.Amin Ka-
rami 18.Marco Nerup 19.Mohammed 
Jawed 20.Karsten Garde Madsen Træner: 
Arne Holm Ass.træner:Peter Meisner 
Teamchef: Danek Olsen

KAMPPROGRAM I 1.DIV

Sponsor:

10.september Kl.13 B.93-Sønderborg
17.september Kl.15 Hvidovre - B.93
24.september kl.13 B.93 - AC Horsens
1.oktober kl.13 Sønderborg - B.93
9.oktober kl.13 Herfølge - B.93
15.oktober kl.14 ACHorsens - B.93
22.oktober kl.13 B.93 - Hvidovre
29.oktober kl.15 Nyk.F.All.- B.93
6.november Kl.13 B.93 - Køge

Ynglinge 2 spiller i KBU’s ynglinge me-
sterrække. Administrativ leder for yng-
linge og juniorer: Danek Olsen

Træner Arne Holm
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JUNIOR-LIGAEN

I Juniorligaen deltager 12 hold. 
Udover B.93 er det Brøndby, KB, Lyngby, 
FCMidtjylland,Hvidovre, AaB, AB, Randers 
FC, AGF, Silkeborg og Esbjerg.

KAMPPROGRAM I LIGAEN

10.september kl.15 B.93 - AaB
17.september kl.13 Hvidovre - B.93
24.september kl.15 B.93 - Lyngby
 8.oktober kl.14 KB - B.93
15.oktober kl.13 Brøndby - B.93
22.oktober kl.15 B.93 - Esbjerg
29.oktober kl.13 FC Midtjylland-B.93
 5.november kl.12:30 B.93 - AB
12.november kl.12 Silkeborg - B.93

Trænere:

Johan Lange Niels Madsen

2.junior spiller i KBUs Mesterrække 
og 3.junior også i KBU.
I Pokalturneringen møder Juniorerne sidst 
i august i semifinalen Vanløse efter at have 
slået Rymarksvænge med 3-0, B.1903 med 
4-1 og Frem med 4-0. 

Kim Andersen
Randersgade 4  •  2100 København Ø

35380712
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DRENGE ELITE ØST

Kampprogram

9.september kl.18,15 B.93-Frem
17.september kl.11,30 Slagelse-B.93
24.september kl.11,45 B.93 -B.1921
1.oktopber kl.11,45 B.93 -KB
15.oktober kl.13 Brøndby - B.93

Truppen
1. Alexander Larsen
2. Jores Okore
3. Christian Svensson
4. Eskil Kvederis
5. Simon Andersen
6. Mads Nielsen
7. Emir Saini
8. Niclas Andersen

10.Bashkim Kadrii
11.Bobby Ateida
14.Ibrahim Manseray
15.Ali Yildirim
16.Kevin Rasmussen
17.Youssef Toutouh
18.Monrad El-Bariaki
19.Patrick Sørensen

Trænere:
Lars Randrup (cheftræner)
Mark Trønning

Sponsorer:
MAGNETO og KIFA IT

De 4 øvrige Drengehold spiller i KBUs 
rækker, 2.Drenge i KBUs Mester række.

Pokalturnering
I pokalturneringen møder B.93 Vanløse i 
semifinalen 31.august efter at have vundet 
18-0 over Jægersborg, 7-0 over FA2000 og 
5-2 over Skovshoved. Ved DM tabte B.93 til 
Brøndby 1-3. Brøndby blev senere i turne-
ringen dansk mester.

Når du handler 
-  kig efter vore 

annoncører

Københavnsk fodbold
DBU afholder hvert år unionsstævne i 
Vejle.På U/15 holdet(spillere født efter 
1.januar 1990), deltog 3 spillere fra B.93. 
Målmand: Mo Thegler, i forsvaret: Mathias 
Jørgensen og i angrebet Jeppe Sørensen. 
København vandt unionsstævnet foran 
Jylland,Sjælland,Fyn og Lolland.København 
vandt 5-0 over Fyn, 4-2 over Jylland og 2-1 
over Sjælland.
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LILLEPUT MINIPUT

Morten Grahn

MIKROPUT

1.Lilleput førte ul-
timo august KBUs 
Mester række med 
lutter sejre -ialt 8- 
og en målscore på 
30-3.Øvrige 5 lille-
puthold spiller også 
i KBU.

Trænere på 1.Lilleput:
Morten Grahn og Anders Lange

Træner for 1.mikroput:
Kim Erwin Madsen
Alle 5 mikrohold spiller i KBUs rækker.
Til denne afdeling hører også
MIKROSKOLEN.

B.93 vandt sølv ved Danmarksmesterskabet, 
der blev spillet i Horsens. Holdet tabte i fi-
nalen til KB med 1-2 efter en føring på 1-0. 
B.93 havde slået Brøndby i semifinalen.
1.mikroput fik dog senere i august revanche 
overfor KB. I KBUs turnering vandt B.93 5-4.
Trænere:
Jasin Christensen og Rasmus Riisbro Madsen
B.93s 5 øvrige miniputhold spiller også i 
KBUs turneringer

Fodboldbestyrelsen byder 
forældrene indenfor
Det er et stort ønske i B.93 at få en foræl-
dreforening. En forældreforening sikrer, 
at der bliver lyttet til forældrene og bliver 
bindeleddet mellem fodboldbestyrelsen og 
forældrene, kan arrangere fællesudflugter og 
give en hånd med, når der er arrangementer 
i klubben.
Kontakt Tommy Møller (tlf. 39 18 37 07)
eller Hans Drachmann (tlf. 35 42 52 54)

FORÆLDREFORENING
DM i Horsens
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Nr. 29 BOGHANDEL tlf. 3526 3334

Nr. 31 KONTORFORSYNING tlf. 3526 3364

Nr. 36 KONTORSTOLE tlf. 3555 2092

NU 3 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!
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B.93S PIGER
B93´ Piger – Nu også 
snart med Damesenior!
Jeg vil gennemgå de enkelte hold i afdelingen 
og forventninger til den kommende sæson:

Miniputpigerne er begyndt at spille kampe 
mod nogen som næsten har deres alder og 
det ser de ud til at være glade for! De har 
før spillet med Lilleputpigerne og mod mod-
standere som var op til 5 år ældre og det 
er måske ikke det fedeste. Nu er de ældste 
modstandere ”kun” 3 år ældre end vores 
yngste spillere. I slutningen af forårssæsonen 
fik Miniputpigerne deres egen træner, nemlig 
Kim Olsens ældste datter og som en pakke-
løsning fulgte hendes kæreste med. Velkom-
men til Jer begge.

Miniputpigerne er ikke så mange spillere p.t., 
så vi har valgt at lade dem spille 5 mands fod-
bold i turneringen og som mange kloge ho-
veder har udtalt skulle det give mange flere 
berøringer og det er vel ikke så skidt endda.

Lilleputpigerne er begyndt at nærme sig 
modstandere på deres egen alder og i næste 
sæson er jeg sikker på at det bliver helt vildt, 
når de pludseligt kun spiller mod nogen som 
er ligeså gamle som dem selv. De har spillet 

mange fornuftige kampe, men man har godt 
kunnet se at modstanderne lige er den tand 
ældre og mere fysiske end vore spillere.

I efteråret vil 3 af spillerne af yngste årgang 
deltage i KBU´ Unionstræninger for U12 og 
det skal nok være med til at gøre dem endnu 
bedre. Tillykke med udtagelsen til Josefine, 
som på trods af at hun er født i 1994 fik de-
but på klubben Pige/Mester-hold i foråret, 
hvor det sågar lykkedes hende at score, til 
Emilia, som til Unionstræningerne skal for-
søge at blive en endnu bedre målmand og 
endelig til Simone, som efter en pause fra 
holdet er tilbage igen med hendes fight og 
energi, som kan splitte de fleste forsvar.

Pigerne har 2 hold, nemlig et 7-mands og et 
11-mands hold, som begge i foråret sluttede 
på meget flotte 3. pladser i turneringen og 
for 11-mands holdet betød det at B93 i ef-
teråret er repræsenteret i den nye række 
Pige Elite Øst, som går ind i sin første sæson. 
Før forårssæsonen startede talte jeg med pi-
gerne om, at jeg havde en målsætning som 
hed at vi skulle kvalificere os til Pige Elite 
Øst, men pludseligt var der 7 piger af æld-
ste årgang som valgte at stoppe med fodbold 
og så var der kun en vej frem, hvis vi fort-
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sat ville opnå målsætningen, nemlig fight og 
det har pigerne, med kvalifikationen, indfriet, 
men det har holdt hårdt! Efterårssæsonen 
bliver ekstrem hård med modstandere som 
Damsø (Danmarksmestre), GVI, Brøndby, 
Skovlunde, Måløv, Raklev, Jernløse, Hillerød 
og B1901. Alle klubber med en lang tradition 
for Pige-fodbold og med hold næsten ude-
lukkende af ældste årgang, men det skal nok 
blive lærerigt for B93 Piger, selvom meget af 
sæsonen kommer til at foregå op af bakke og 
med meget fysisk stærke modstandere.

Til efterårets U14 og U15 Unionstræninger 
er B93 fra starten af repræsenteret med hele 
10 spillere, nemlig omkring U15-holdet Tine 
(gik hele vejen i sidste sæson på U14), Emilie 
(var også med hele vejen i sidste sæson på 
U14), Camilla (som på uforstålig vis blev valgt 
fra midt i sidste sæson) og endelig Stephanie 
(som pga. hendes fremgang får chancen i år) 
og omkring U14-holdet er det Emma (som 
selvom hun kun var U12´er blev hentet til 
sidste års U14-hold, men valgte at stoppe), 
Irina (gammel U12 kending), Christense (jeg 

spår at hun kommer til at gå 
hele vejen som målmand, da 
hun er rigtig dygtig), Marie 
(som U14 træneren sidste 
år ville have med på holdet, 
men som jeg slog bremserne 
i overfor), Louisa (som U14 
træneren ligeledes ville have 
med, men hvor jeg igen fik det 
sidste ord) og endelig Sofie/
Stuf (som er en ukuelig figh-
ter og p.t. har jongleringsre-
korden i truppen med noget 
der ligner 150 jongleringer). 
Held og lykke til Jer alle 10 og 
I skal vide at jeg er der for Jer, 
hvis det bliver for hårdt.  

Damejuniorne har nok haft 
årets mest turbulente sæson 
med udskiftning af trænere 
hele 3 gange, men nu har de 
fået Kenneth og Jens og det 
ser ud som om de går en roli-
gere tid i møde. Før forårssæ-
sonen mistede vi et par spil-
lere til Skjold, men heldigvis 
er de begge ”hjemme igen” 
og nu ser det ud som om at 
truppen er ved at finde en 
størrelse, hvor det er muligt 
at gennemføre en træning på 
et vist niveau. Der er kommet 

Med uddannelser der involverer
grundforløb til videregående uddannelser 
guldsmede til serviceassistenter 
tømrer til multimediedesigner 
grafi ker til værktøjsmager 
snedker til HTX
AMU-kurser til 
virksomhedstilpasset efteruddannelse

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

De faglige uddannelser vi har i Danmark 
er unikke.
De fi ndes ikke andre steder i verden.

Få mere viden på www.kts.dk

Dit uddannelsessted er
Københavns Tekniske Skole
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B93 udvider med Damesenior!
Efter 5 år med de yngre årgange på Pige-
siden, er B93 nu klar til også at starte en 
Damesenior-afdeling op.

Er du pige/kvinde, født i 1988 eller tidli-
gere, har spillet eller har lyst til at spille fod-
bold, kan du blive en del af B93´ Damese-
nior-afdeling. Holdet kommer fra start af til 
at spille i Serie 1. På nuværende tidspunkt 
har vi allerede fået flere henvendelser 
fra spillere som tidligere har spillet bl.a. i 
Danmarks serien, men der er plads til alle.

B93 er kendt som en af Danmarks bed-
ste talentudviklings klubber på Drenge/
Herre-siden, men nu vil vi også gøre noget 
for kvinde fodbolden i Danmark. 

Første træning bliver efter efterårsfe-
rien 2005, altså uge 43. I skrivende stund er 
dagene ikke 100% på plads. I vintersæsonen 
træner vi 2 gange 1½ time om ugen på grus 
og regner med1 gang 1 time i motions-
/styrke-rum. Træningstøj stilles til rådighed 

og det eneste du skal gøre, er at møde 
op med støvler, skinner og godt humør. 
Alt træning foregår på vort anlæg på adres-
sen B93, Ved Sporsløjfen 10, 2100 Køben-
havn Ø (100 m. fra Svanemøllens Station).

Trænerne er på plads, 14-16 spillere har 
givet tilsagn og nu mangler vi bare DIG.

Er du interesseret i at træne og spille i 
B93, ønsker du yderligere oplysninger er 
du velkommen til at kontakte underteg-
nede, så jeg kan sende dig yderligere infor-
mationer, når vi nærmer os træningsstar-
ten:
Afdelingsleder Michel Zola, 
39180648/21690647 (aften)
mail Mzola@sport.dk 
Vær med til at starte endnu en succesfuld 
afdeling i B93.
Jeg glæder mig til at høre fra dig.
Med sportslige hilsner

Michel Zola, B93´ Piger/Damer

B93´ DAMESENIOR
– Når fodbold for alvor skal være sjovt!

en del nye spillere til og forventningerne til 
efterårssæsonen er at de gerne skulle ende 
i Top 2 (forsigtigt sat), men det vil kræve at 
der er godt fremmøde til træning og 100% 
fremmøde til kampe. Det er lettere at vinde 
fodboldkampe, når man har 14 spillere med 
end når man står til en kamp med kun 9 spil-
lere! Damejuniorne sluttede forårssæsonen 
på en flot 2. plads.

Der er et par spillere som er taget på efter-
skole, men håbet er at vi kan bruge dem en 
gang imellem, når de er hjemme.

Damesenior er endnu ikke startet, men som 
man kan læse nedenfor starter de i uge 43 
og allerede nu har vi fået flere henvendelser 

fra spillere som tidligere har spillet og nogle 
af dem endda i Danmarksserien, så alt skulle 
gerne tegne lyst og lykkeligt.

I skrivende stund mangler vi blot at få træ-
ningstider, så vi offentligt kan gå ud med 
tilbudet om at spille for B93 og så en lille 
detalje omkring f.eks. økonomien til træ-
ningstøj. Træneren (muligvis trænerne) er på 
plads og alle omkring B93´ Piger (ja, jeg er vel 
enerådende sammen med den kommende 
træner, men glad) glæder sig til at få også Da-
mesenior i gang og i de kommende numre af 
bladet vil der flyde yderligere informationer 
om vores kommende Damesenior-hold.

- Michel Zola
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Viasat Sport Divisionen
Målmand:
Theis Rasmussen (Vejle)
Forsvar:
Tim Ilsø (Frem)
Michael Larsen (Fremad A.)
Jimmy Müller (Køge)
Sladan Peric (Vejle)
Kofi Dakinah (Ølstykke)
Rasmus K.Andersen (Fremad A.)
Salomon King (HIK)
Søren von Essen (Fremad A.)
Midtbane:
Klaus Lykke (AB)
Thomas Høy (Frem)
Teddy Holst (Fremad A.)
Tem Hansen (Fremad A.)
Newros Dogan (Brønshøj)
Tuncay Uymaz (Brønshøj)
Peter Fensholm (HIK)
Morten Kirk (HIK)
Glenn Marcher (HIK)
Dragan Bakovic (Lyngby)
Troels Jensen (Lyngby)
Søren Frandsen (Nyk.F All.)
Adam Geertsen (Skjold)
Ole Puggaard (Skjold)
Dzevdet Sainoski (Ølstykke)
Christian Brøndum (Ølstykke)

Angreb:
Nicolas Drost (FC Fredericia)
Olcay Senoglo (Køge)
Lasse Sigdal (Skjold)

(I foråret: Dennis Bo Mortensen(Skjold))

52 TIDLIGERE 93-SPILLERE I 
DANMARKSTURNERINGEN

Thomas Høy

Superligaen
 Jan Hoffmann
 (Esbjerg)
 Morten Karlsen Jonas Troest Francis Dickow   Michael Jacobsen
 (FC Nordsjælland) (Silkeborg) (FC Nordsjælland) (AaB)
 Peter Nymann Magnus Troest Jeppe Brandrup
 (SønderjydskE) (FCMidtjylland) (FCKøbenhavn)
 Bajram Fetai Simon A.Petersen Denni Conteh
 (Silkeborg) (Esbjerg) (OB)
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2.division
Anders Nygaard (Glostrup), Peter Hassel-
gren (Roskilde), Peter Knudsen (Stenløse), 
Thomas Maale (Kalundborg), Per Lauersen 
(Søllerød/Vedbæk), Rasmus Ottesen (Vær-
løse), Thomas Wagner (Stenløse), Michael 
Jørgensen (Næstved), Jeppe Tengbjerg (Sla-
gelse), Niclas Svendsen (FCK/KB), Jeppe 
Hestehave (FCK/KB) og Jonas Schumacher 
(FCK/KB). Martin Bernburg (FCKøbenhavn)
Chr.Lønstrup (KB). 
Bashkim Ziberi (Foråret i FC Nordsjælland)

I England
Per Krøldrup (Everton), Niclas Jensen (Ful-
ham), Marc Nygaard (Queens Park Rangers) 
og Brian Jensen (Burnley)samt Dennis Rom-
medahl (Charlton).
I Holland
Patrick Mtiliga (Feyenoord)
I Sverige
Niclas Hindsberg (Hammerby)
I Tyskland
David Rasmussen (Hansa Rostock) og Da-
niel Jensen (Werder Bremen).
I Spanien
Rajko Lekic (Xeres)Troels JensenNicolas Drost

Udenfor Danmarksturneringen spiller bl.a. 
Ketil Clorius (Greve), Ulrik Drost (Greve), 
Lars Andersen (Vanløse) og Casper Bøje 
(Herlev).

Hertil kommer en række spillere i 
udenlandske klubber.

-fb
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ER DET ET HANDICAP FOR EN DIVISIONSKLUB 
- AT KLUBBEN ER EN TRADITIONSKLUB?

„Klubhuset er fyldt til randen med pokaler 
og tekster om tidligere bedrifter. Det er en 
møllesten om halsen på fodboldspillerne i 
dag“. Ovenstående er udtalt af superliga-
træner Ove Christensen for nogle år siden. 
En sådan udtalelse må automatisk rykke i 
en 93-leder. Udtalelsen skal ses i lyset af, 
at traditionsrige klubber som AaB(1885), 
OB(1889), Viborg(1890) og AGF(1880) har 
situationer, hvor det kniber med at leve op 
til de stolte traditioner. Ove Christensen 
brugte udtalelsen, da han var træner i AGF, 
og netop denne klub har haft en række van-
skelige år.Uheldigvis for AGF har de i de 
sidste år haft en rig klubejer og at overgive 
magten til „rigmænd“ kan være et stort pro-
blem, når disse standser økonomisk op. Mon 
ikke det mere er problemet end klubbens 
traditionsrige fortid? Traditionsrige klubber 
defineres som klubber, der er over 100 år.I 
København er to klubber ældre end B.93, 
AB(fra 1889) og Frem(fra 1886).KB, som er 
den ældste klub(fra 1876) har valgt at sætte 
sig lidt udenfor - ligesom B.1903 - ved at 
overlade elitestatus til FCK. B.93s storheds-
tid var op til 2.verdenskrig i 30’erne, og så 

lige efter krigen i 1946, hvor B.93 vandt sit 9. 
og sidste Danmarksmesterskab. Der har væ-
ret lidt opblussen i 80’erne(Landspokalsejr 
og Europa-cup i 1982)og Superligastatus i 
1998/99. B.93s problem i efterkrigstiden og 
helt op til midt i halvfemserne var de ringe 
baneforhold på P.H.Lings alle. Det er blevet 
noget bedre, men f.eks. storklubben i dansk 
fodbold (Brøndby) har utrolig gode og store 
baneforhold med over 10 lækre græsbaner 
og 2 opvisningsbaner.Det betyder mere end 
traditioner. Brøndby har iøvrigt på en række 
synlige steder oplysninger om sine 10 dan-
ske mesterskaber og 5 pokalsejre samt over 
40 landsholdsspillere. Derfor vil vi i B.93s 
Museumsudvalg arbejde videre med at syn-
liggøre B.93s bedrifter i vores klubhus.Vi er 
kommet et stort skridt, og der vil stadig ske 
opsætninger i de forskellige rum i klubhuset. 
Men udover fortiden, gælder det også nuti-
den. Det vidner opsætninger på 1.sal af de 
mange klubhold(23). Her har Erik Petersen 
stået for fotograferingen, Hans Hesselberg 
for opsætningen og 7.senior for betalingen. 

Vi siger tak!
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Frokost 12.00 - 16.00
Derefter værtshus.

Kompagnistræde 2
1208 København K
Telefon 33 32 30 48

Museumsudvalget, der nu kun består af Jør-
gen Norsker, Palle „Banks“ Jørgensen, Fred-
die Birtø og Hans Hesselberg har planlagt et 
nyt projekt „Synliggørelse af B.93 i klubhu-
set“. Det består i, at ingen, der besøger B.93 
i klubhuset på Svanemølleanlægget skal være 
i tvivl om, at de besøger en traditionsrig fod-
bold- og tennisklub.
Museumsudvalget fortsætter ufortrødent sit 
arbejde i klubhuset.Ved siden af informati-
onstavlerne     er Palle „Banks“ oversigt over 
klubbens 46 landsholdsspillere opsat, lige-
som teksten til de 7 billeder i restauranten 
(Hans Hesselberg) og de to landsholdstrø-
jer er opsat. I klublokalet opsættes klubbens 
tre store pokalhold fra 1910, 1954 og 1982 
med refleksfrit glas ved siden af de tre andre 
opsatte hold. I forlokalet på 1.sal er plakater 
og billeder fra klubbens Europa-CUP opsat. 
Med de sidste to opsatte ting er Museums-
udvalgets konto opbrugt, men der er stadig 
mange ideer på bordet.

B.93 udgav op til 1942 årsbøger, og de er 
alle intakt. Medlemsbladet startede i 1942, 
og indtil 1967/68 og til 60.årgang i 2001 har 
Museumsudvalget fået samlet alle blade. 
Men der mangler 5 blade, nemlig num-
rene 2,3 og 4 i 1967 og num-
rene 2 og 4 i 1968. Nu udlod-
des en fin flaske Champagne 
(Baron-Fuente) som gave, 
hvis vi kan få de 5 blade. 
Vi håber stærkt et medlem vil 
skænke klubben de 5 blade!

SYNLIGGØRELSE AF B93 I KLUBHUSET

FINN JACOB STOPPER

Ja, ja, rolig nu. Det er ikke som fodbold-
spiller. Men efter at have holdt styr på 
klubhuset i en halv snes år, har Finn Jacob 
besluttet, at han til februar vil gå på efter-
løn.

Man tror det ikke, når man har set Finn 
Jacob til træning om tirsdagen eller på 
supermastersholdet - grand old masters 
må vente lidt endnu - men Finn har altså 
rundet de 62 år, og nu synes han så, at det 
er tid til at koncentrere sig om fodbolden 
og kammeratskabet i klubhuset og drosle 
ned på arbejdet.

Finn Jacob hedder jo egentlig Jacobsen 
til efternavn og er gammel 1. holdsspiller 
og træner i klubben. Blandt andet træ-
nede han et meget talentfuldt 1. junior 
midt i 1970erne. Finn var i mange år smed 
på B&W men blev ansat som inspektør, 
da vi havde fået det nye anlæg ved Sva-
nemøllen.

Her har Finn så dirigeret slagets gang 
fra sin hule i kælderen. Stået for rengøring 
og reparationer, holdt styr på omklæd-
ningsrummene og løst alle de mange små 
og store problemer, der opstår hver dag. 
Finn Jacob bliver i sin hule nogle måneder 
endnu, men fra februar skal det kun være 
for fornøjelsens skyld, at han kommer i 
klubben.
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HOVEDBESTYRELSEN

Formand:

Johnny W. Hansen

Mobil: 6080 9393

wetter@mail-online.dk

Kasserer:

Hans Bay

Privat: 3538 7805

Mobil: 2511 0666

hb@sfi.dk

Fra tennisafdelingen:

Svend Tøttrup (tennisformand)

Privat: 4587 2840

Mobil: 4051 0273

svend.toettrup@nettest.com

Bo Eklund

Tlf. 7457 1035

boek@railion.dk

Fra fodboldafdelingen:

Jørgen Ritnagel (fodboldformand)

Privat: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Hans Drachmann (sekretær)

Privat: 3542 5254

hans.drachmann@privat.dk

Suppleanter:

Torben Klarskov

Privat: 4817 5893 

torbenklarskov@jubiipost.dk

Jon Bremerskov

Mobil: 2970 2970

Tilknyttet administrator:

Henrik Dreiager

Privat: 4585 0773

Arbejde: 3283 6912

dreiager@hotmail.com

FODBOLDBESTYRELSEN

Formand:

Jørgen Ritnagel

Østerbrogade 88

2100 København Ø

Tlf.: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Næstformand:

Jørgen Norsker

Callisensvej 38

2900 Hellerup

Tlf.: 3962 5648

norsker@post7.tele.dk

Øvrige medlemmer:

Tommy Møller

Tlf.: 3918 3707

Hannequitzau@mail.dk

Kim Milwertz

Tlf.: 4453 3527 

Mobil: 2664 7224

kim.milwertz1@skolekom.dk

Morten Bredsgaard Randers

Tlf.: 3646 3506

Mobil: 6171 7167

m.bredsgaard.randers@sol.dk

Mads Kusk

Mobil: 2834 2658

madskusk@hotmail.com

Suppleanter:

Kenneth Carstensen

Tlf.: 3920 8219

kscarstensen@yahoo.dk

Søren Christoffersen

sc@basencph.dk 

Tlf. 3920 5408
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Nybolig Peter Norvig

11 butikker i HT-området
Tlf. 7010 2019

10 gode grunde 
til at vælge 
Nybolig Peter Norvig

Markedsføring der virker
Den bedste markedsføring giver den 
mest optimale pris. Du får ikke en 
bedre markedsføringspakke, end den 
vi giver dig.

Egen boligavis i Berlingske, 
Politiken og JyllandsPosten 
En bolig sælger ikke sig selv, der skal 
en stor indsats til. Blandt andet skal 
den annonceres, så den bliver set af 
fl est mulige. Vi annoncerer alle de 
boliger, vi har til salg i vores boligavis. 
Den udkommer som indstik i Ber-
lingske Tidende hver 2. uge, hver 
3. uge i Politiken og hver 3. uge i 
Jyllands-Posten. 

Vurderinger der holder
Der kan være fl ere priser på en bolig: 
For høj, for lav og så den rigtige pris. 
Den sætter vi.

Gode salgsresultater
Vi sælger mere end 3 boliger hver 
eneste dag året rundt. Det bliver 
mere end 1.000 boligsalg om året. 

nybolig.dk
Vores hjemmeside har mere end 
100.000 unikke besøgende hver uge. 

Effektivt Køberkartotek
Vi har et stort udvalg af boliger. Har 
vi ikke det du søger, fi nder vi det via 
vores Køberkartotek. 

Største ejendomsmægler i HT
Vi har 11 butikker og 52 engagerede 
medarbejdere, som sikrer dig et ef-
fektivt og kompetent salgsarbejde. 

Mange boliger sælger 
mange boliger
Vi har det største udbud af boliger. 
Det ved køberne, og derfor kommer 
de til os, når de skal købe. I gennem-
snit er der tre kunder om dagen, der 
året rundt køber bolig gennem os. 

Vi kender dig og din bolig 
Alle vores mæglere i lokalområdet er 
ude og se din bolig, senest 8 dage 
efter den er kommet til salg. 

Tilfredse kunder 
91% af vores kunder vil anbefale 
os til familie og venner og vil bruge 
os igen, næste gang de handler. 
Tilfredse kunder er vores bedste 
anbefaling.
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