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Forsidebillede: Divisionstruppen i efteråret 2006
Foto: Erik Petersen.
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HVAD KAN VI FORVENTE AF 1. HOLDET?
Her efter Holbæk kampen den 27. august, er
det tid til at gøre en lille status mht. hvad vi
kan forvente os af 1. holdet i denne sæson.
Efter at have oplevet et meget positivt forår
i sidste sæson, hvor vi pludselig begyndte at
vinde fodboldkampe igen, var det selvfølgelig med stor optimisme, at vi gik ind til den
nye sæson her i efteråret. Optimismen bundede også i tilgangen af mange nye spillere i
løbet af sommeren.
Oprykning var på alles læber. Og man
kunne endda få pengene 65 gange igen hos
bookmakeren, hvis man turde spille på, at vi
ligger nr. 1 i 2. div. Øst sommeren 2007. Det
var jo næsten lige så sikkert som penge i banken. Og det startede også rigtig godt.
Greve blev kørt ud af banen i den første
hjemmekamp, og LFA blev slået 3-2 på udebane. Bookmakeren reducerede straks oddset til 10 på at B.93 ville vinde rækken. Men
træerne vokser som bekendt ikke i himlen,
og selvom vi har et godt hold, så er der stadig
meget arbejde at gøre, hvis vi skal være med i
oprykningskapløbet i denne sæson. Det fik vi
set i to halvsløje pokalkampe, hvor vi endda

tabte den sidste til det lavere ranggerende
hold fra Elite 3000 i Helsingør, og ikke mindst
i Holbæk-kampen i samme uge, hvor vi måtte
tage hjem med et 0-4 nederlag.
Holbæk-kampen mindede godt nok mest om
vandpolo, men vi måtte alligevel erkende, at

Peter Nordvig
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Holbæk var bedre end os. Nederlaget må få
selv de største B.93 optimister til at være lidt
mere realistiske om denne sæson. Realismen
er, at vi har et godt hold. Et hold som også
kan blive endnu bedre. Et hold som kommer
til at ligge i den øvre ende af tabellen, men
som også skal spille sig bedre og bedre, kamp
for kamp, hvis vi igen skal begynde at tale om
oprykning allerede i denne sæson.
Fra ledelsens side har vi hele tiden haft det
mål, at vi i denne sæson skulle spille med i

toppen af rækken, og at vi så i næste sæson
kan stræbe efter oprykning til 1. division.
Skulle det vise sig, at holdet ligger rigtig godt
til i vinterpausen, så er det da ikke umuligt,
at vi alligevel vil satse yderligere på en hurtig
oprykning. Men det kræver igen flere investeringer, og vi skal hele tiden sikre os, at vi
ikke gambler med vores økonomi. Når denne
artikel publiceres, er der yderligere spillet
nogle kampe der kan indikere, hvor langt op
i tabellen vores evner rækker.
Af Henrik Engel

ERHERVSKLUBBEN

B93

Værebro Tømmerhandel
Bjergkildevand
Copenhagen Group
Folkeferie

Erhvervsklubben B.93 er et sted, hvor
erhvervsfolk mødes og knytter forbindelse
og skaber netværk under hyggelige former.
Der er 2 forskellige medlemsskaber med en
række muligheder, og der er årlige arrangementer og Temarejse.
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Metroxpress
D.B.N. Malerfirma v/Dennis Bo Nielsen
Quasi Capital Management
Qvist Herman Aps

Henvendelse til:
Sponsorkonsulent Jørgen Bundgaard
Gardes alle 1, 2900 Hellerup
Tlf. 39 62 02 55 eller mobil 20 43 18 91

Fejlfri

praktisk og forførerne

Det tyske blad “AutoBild” har igen i år gennemført europas største test af
bilers totalkvalitet. For andet år i træk blev Mazda den meste fejlfrie bil.
Mazda5 er endvidere kåret som årets VAN, hvor det gennemtænkte
design med de store skydedøre hurtigt lagde afstand til konkurrenterne.
Mazda5 fås nu med plads op til 7 personer.
Mazda yder 3 år/100.000 km mekanisk garanti

Mazda – den holder bare!

EBBE ELMER

Jagtvej 157 • 2200 København N • Tlf: 35 83 70 00
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DIVISIONSTRUPPEN
I EFTERÅRET
Målmænd:
Nicolas Nielsen
Goran Alikalfic
Forsvar:
Jimmy Müller (anf.)
Mark Strøm
Thomas Høegh
Quang Pham
Morten Jørgensen
Morten Sørensen
Kasper Larsen
C.B. Petersen
Midtbane:
Troels Jensen
Mads Spur-Mortensen
Peter Fensholm
Dragan Bakovic
Glenn Marcher
Martin Drescher
Claus Nielsen
Venhar Sabani
Polat Bozkurt
Angreb:
Henrik Lyngsø Olsen
Ronny B.Petersen
Mustafa Al-Saraj
Anders Hadberg
Kristian Nielsen

Født

Forår ’06
Spillet i:

1971
1986

B.93
Esbjerg FB

1977
1982
1985
1983
1978
1986
1983
1974

B.93
Glostrup FK
Værløse
B.1909
B.93
FCN
B.93
B.93

1975
1974
1982
1980
1984
1983
1983
1985
1983

B.93
B.93
B.93
B.93
B.93
Værløse
KB
Skjold
B.93

1984
1978
1987
1983
1979

B.93
B.93
B.93
Spanien
Herlev

DIVISIONSHOLDETS
KAMPE I EFTERÅRET
Lørdag 5. aug.:
B.93 - Greve
6-1
Søndag 13. aug.: Lolland-F. - B.93
2-3
Søndag 27. aug.: Holbæk - B.93
4-0
Lørdag 2. sept.:
B.93 - KB
5-0
Onsdag 6. sept.
B.93 - Glostrup FK
Søndag 10. sept.: FC Roskilde - B.93
Lørdag 16. sept.: B.93 - AB70
Søndag 24. sept.: Brøndby 2 - B.93
Søndag 1. okt.:
Hvidovre - B.93
Lørdag 7. okt.:
B.93 - Skovlunde
Søndag 15. okt.:
Slagelse - B.93
Lørdag 21. okt.:
B.93 - Brønshøj
Lørdag 28. okt.:
Stenløse - B.93
Søndag 5. nov.:
Greve - B.93
(I foråret 07 har B.93 7 hjemmekampe ud af
12 kampe)

AFGANG/TILGANG:
Der er kommet 10 nye spillere til efterårssæsonen, mens 10 spillere fra forårssæsonen er væk: Yassin Chehabi (vil gøre
sit jurastudium færdigt), Ibrahim ElKhatib (lejemål, tilbage til Køge), Kenneth Heiner-Møller (ansat i DBU som
kvindelandsholdstræner), Aske Krohn (til
Den Haag i Holland), Danny Mirabel (til
Lyngby), Thomas Møller Madsen (til Avarta), Mikkel Petersen (tilbage til Skælskør),
Anders Quist (kontrakt i FC Norsjælland),
Andreas Schaarup (afprøver ambitioner
andet sted) og Bjarke Vind (til Værløse). 4
af disse spillere var kun i B.93 i foråret.

LEDERE I ELITEAFDELINGEN
Sportschef: Erling Bøje
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ITU-træner: Christian Lønstrup

Talentchef: Frank Nielsen

Se menukort i baren eller på www.frederiks.nu

Find klubånden hos Frederiks - kom til

B.93 HOLD-SPISNING
...for hele familien man, tirs og onsdag

HVER MANDAG
........................................
• Divisionsholdet
• Minimicro

1 GANG OM MDR.
........................................
• 2.Ynglinge på vej
• 1. Lilleput på vej
• 1. Junior på vej
• Tennisjunior på vej
Ved minimum 10 personer:
25% rabat ved min. 2 dages
forudbestilling
B O R D B E S T I L L I N G
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2 7

3 0

1 4

B93 - 29 kampe i sæsonen 2005/06
Alfabetisk orden
Kampe fordelt
Født

E/2005 F/2006

2005/06
KP

I ALT
Kampe

1

Al-Saraj, Mustafa

08.03.1987

0

5

5

0

6

2

Andersen, Mike Linde

08.07.1983

14

0

14

0

14

3

Bakovic, Dragan

04.06.1980

0

12

12

0

20

4

Bozkurt, Polat

07.05.1983

11

0

11

0

46

5

Chehabi, Yassin

23.09.1974

6

6

12

0

16

6

El-Chaer, Amin

27.01.1981

3

0

3

0

3

7

El-Faour, Ibrahim

20.08.1984

9

0

9

0

13

8

El-Khatib, Ibrahim

18.01.1986

0

9

9

3

9

9

Fensholm, Peter

05.08.1982

0

11

11

5

66

10

Hadberg, Anders

21.08.1983

17

0

17

2

44

11

Hanghøj, Simon

08.12.1984

3

0

3

0

3

12

Jensen, Troels

09.07.1975

0

11

11

4

109

13

Jørgensen, Morten

30.09.1978

0

3

3

0

33

14

Kais, Rami

04.08.1984

4

0

4

1

40

15

Krasniqi, Ernest

01.12.1986

4

0

4

0

4

16

Krohn, Aske

01.06.1987

17

9

26

0

34

17

Larsen, Kasper

12.08.1983

15

12

27

0

30

18

Lauritsen, Nicolai

12.11.1982

1

0

1

0

1

19

Lübbers, Dan

04.02.1972

6

0

6

1

203
33

20

Madsen, Kim

23.04.1985

7

0

7

0

21

Madsen, Thomas Møller

29.02.1984

0

5

5

0

5

22

Marcher, Glen

22.06.1984

0

4

4

0

46

23

Mavola, Yves

20.05.1986

3

0

3

0

3

24

Mirabel, Danny

05.12.1987

14

11

25

3

39

25

Mirabel, Ronni

31.08.1979

1

0

1

0

1

26

Mohammed, Allan

15.03.1986

3

0

3

0

3

27

Müller, Jimmy

05.02.1977

0

12

12

1

74

28

Nielsen, Emil Dyre

09.02.1984

15

0

15

3

31
222

29

Nielsen, Nicolas

01.02.1971

17

12

29

0

30

Olsen, Henrik Lyngsø

25.02.1984

16

9

25

10

25

31

Petersen, Carl Bjarke

29.05.1974

6

4

10

1

14

32

Petersen, Mikkel

22.11.1983

0

5

5

0

5

33

Petersen, Ronny B.

28.10.1978

0

11

11

7

21

34

Qvist, Anders Bjerring

31.07.1987

14

10

24

0

47

35

Sariboga, Vehbi

02.05.1984

3

0

3

1

3

36

Spur-Mortensen, Mads

23.09.1974

0

4

4

0

32

37

Szymanski, Michael

13.07.1974

1

0

1

0

14

38

Traoré, Stephan

09.07.1979

10

0

10

2

10

39

Vind, Bjarke

25.07.1983

17

3

20

2

24

B.93 BLEV NR. 8 MED SAMLET 30 POINT.
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Mål

HVORFOR LODTRÆKNING?
- OG IKKE GEOGRAFISKE KRITERIER.
Efter turneringen i sommer var færdigspillet,
skulle de 28 hold til 2. division fordeles i en
øst- og vestkreds. Da der var 16 hold øst for
Storebælt og kun 12 hold vest for, skulle der
ske en overflytning. I DBUs turneringspropositioner står der, at superligaklubbernes 2.
hold skal placeres ”ligeligt” i de 2. divisioner.
Mens KB og Brøndby er øst for Storebælt, var
der 4 hold (Esbjerg, Vejle, Ikast (FCM2) og
Silkeborg) i vest. 3 af superligaklubbernes
2. hold skulle derfor placeres i vestkredsen
efter reglerne.
I sidste ”B.93 Fodbold” i juni, skrev vi, at
fordelingen af de 28 hold skulle ske ”efter
geografiske kriterier”. Da der så skete en
lodtrækning i stedet for geografisk inddeling, henvendte ”B.93 Fodbold” sig til
Peter Ebbesen i DBU turneringer. DBU svarede, at der ”efter en høring hos divisionsklubberne (Divisionsforeningen) blev fastholdt en ulige fordeling af superligaklubbernes 2. hold”, fordi det ellers ville have medført at 3 østhold fremfor 2 skulle placeres i
vestkredsen.
Peter Ebbesen forklarer videre, at der herved var tale om en unormal situation, og at
der netop i paragraffen bruges udtryk som
”så vidt muligt” og ”normalt”. Man må jo nu
sige, at det efter hver afslutning i 2. division
øst, skabes en ekstra spændende situation,
da det må forudses, at der kan ske lodtrækning hvert år.
Vi havde udnævnt Slagelse (som ligger
nærmest Storebælt) til favorit til overflytning, ved geografiske kriterier, men de
kan vist trække vejret lettere fremover.
Lodtrækningen i år betød, at Skjold og
Søllerød/Vedbæk trak ”Sorteper”. Lodtrækningsuheldet for Skjold kom oveni
alle de økonomiske problemer klubben
iøvrigt er ude i. I Søllerød/Vedbæk (BSV) har
økonomien også været topemne. ”Med 10

rejser til Jylland og 2 til Fyn vil transport- og
forplejningsudgifterne beløbe sig til et sted
mellem 250.000 og 300.000 kr.”, hedder det
i klubben. Der fås fra Divisionsforeningen
et tilskud på 75.000 kr., men f.eks. brugte
Kalundborg, der i sidste turnering var overført til vestkredsen, oven i dette beløb en
kvart mio. kr. og overflytningen kostede også
nedrykning til Danmarksserien. Mange spillere finder, det er en stor belastning, at skulle
bruge en hel dag i bus for at spille i Hjørring,
Holstebro eller Varde eksempelvis. Derfor
forsvandt der også spillere fra Skjold og BSV.
FB
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Michael Schäfer
• 3 A-landskampe/0 mål (1980-83)
• 8 U-landskampe/0 mål (1977-79)
• 14 Y-landskampe/2 mål (1975-77)
Michael Schäfer (født Hansen) er fra 1959,
og nu 47 år. Spillede i sin ungdom i Avarta og
senere i Lyngby, hvor han som senior nåede
473 kampe og scorede 59 mål. Han var med
til at spille Lyngby i 1. division i 1980. I hans
karriere nåede han 1 guldmedalje i 1983,
3 sølv og 3 bronze. Derudover var Michael
med til at vinde 3 pokalfinaler i 1984, 1985 og
1990. På A-landsholdet debuterede Michael
mod Sovjet i Moskva, hvor Danmark stillede
med udelukkende hjemlige spillere. Michael
afløste Jesper Olsen i pausen. I kampen
havde Michael et skud på stolpen. Michael
var en teknisk god offensiv midtbanespiller,
men ikke så høj - 172 cm! I forlængelse af sin
egen karriere startede Michael Schäfer, der
er skolelærer og bor i Allerød, som træner.
Først som assistent i lyngby og det var for
Kim Lyshøj og siden for Kent Karlsson (DM
i 1992). Han blev senere ”Schäf-træner” for
Lyngby (1993-95); FC København (1995-96),
10
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Ølstykke (1996-98), Fremad Amager (19982001) og Avarta (2003-05). I foråret 2006
afløste han Ole Mørk som træner i B.93, som
lå sidst i 2. division øst. Efter ”redningen” har
Michael Schäfer forlænget sin kontrakt med
B.93. Han benyttes ofte som fodboldekspert
på TV3 i On-side. Efternavnet Hansen fik Michael sløjfet i 1990.
/pbj.

TALENT-NYT
Efterårssæssonen er gået i gang og de fleste
af vores 1 hold rykkede op, samtidig med
lykkedes det også for vores 2. drenge og
2. junior at rykke en række op. Målet er at
fortsætte vores talentudvikling hvor det primære mål er at udvikle den enkelte spiller.
Det er også vores mål at få både vores junior
og ynglinge i det forjættede land, Ligaen,
næste år.
Vi må stadig leve med den turnerings struktur DBU har, men vi ønsker at få ændret den.
Jeg ved der bliver arbejdet på den og håber
der bliver ændringer inden for de næste
år. Der er tanker om at lave en øst og vest
række, hvor klubberne bliver vurderet ud fra
nogle fastlagte kriterier og så vil man få en
licens. Selvom det stadig er på idé-plan så er
jeg ikke i tvivl om at der vil blive kigget på
de ydre rammer, sundhedsvæsnet, trænere
og uddannelse, samt hvordan man arbejder
med de helt små. Her ligger klubbens næste
satsning og målsætning.
DBU har udarbejdet nogle tanker og planer for ”Den Nye Vej”, hvor man arbejder
med de små på deres præmisser, og hvor
indholdet af træningen og kampene skal
indrettes efter dem. KBU er allerede fremme
med nye turneringsformer for næste år, hvor
der skal spilles og trænes på mindre baner.
Jeg mener de nye tiltag og tanker omkring
minifodbold skal implementeres i B.93 og vi
skal forsøge at være foregangsklub for en ny
fodboldskole i Danmark.
Derfor vil jeg i samarbejde med vores ungdomskonsulent indkalde til et møde med
kompetente folk fra klubben, som skal udarbejde de nye tiltag så de passer til vores klub.
Resultatet skulle gerne være at vi allerede
næste år kan være førende i København, inden for minifodbolden og især med de helt
små, kan tilbyde et koncept hvor der er plads
til alle og hvor det både skal være sjovt og
udviklende.

Frank Nielsen

KORT NYT
Jesper Kolding er efter landsholdssamlingen
i Vejle blevet udtaget til u-18 2 landskampe
d. 19 og 21 sept. 2006 på Lolland-Falster mod
Slovakiet.
Vi har fået udtaget 2 nye spiller i vores ITUordning, det er Emil Farver og Patrick Andersen. Det vil både styrke vores ITU-ordning og
naturligvis også de 2 spillere som klubben nu
fremover kan arbejde endnu mere målrettet
med.

DØDSFALD *
„Posten“ døde 14.
august - 2 dage før
han var fyldt 90 år.

*

Arthur Jeppesen, der var medlem siden
1926 (Altså i 80 år) døde i sommer - 96 år
gammel.
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Bestyrelsen i det professionelle selskab
(APS’et):
Henrik Lindholm (formand)
Steen Jacobsen
Hans Bay
Direktør: Henrik Engel

ØSTERBRO STADION
B.93s divisionshold fortsætter på Østerbro
stadion. I den nuværende sæson spiller B.93
sine hjemmekampe på Østerbro stadion,
hvis ellers ikke det regner for meget.
DBUs bestyrelse besluttede i juni, at ”udvise
fleksibilitet” i kravene til banestørrelse i 2.
division, mens 1. division skal opfylde kra-

vene. Da B.93 i den kommende sæson godt
vil opnå oprykning, vil problemet opstå, hvis
ikke der inden da, er fundet en løsning på
banestørrelsesproblemet. B.93 må håbe, at
DBU og Københavns kommune kan finde
sammen om en fornuftig løsning.

Fra superligatiden: Forrest Kenneth Heiner-Møller (Nu kvindelandsholdets træner) løber
ind på Østerbro stadion.
12

UNGDOMSLANDSHOLDENE
Først på året deltog Jerami Bryk i U/18 landsholdets træning (årgang 88) i Vejle. Bryk spiller for Malaga i Sydspanien. Jeremi Bryk er
født i Danmark af polske forældre. Familien
flyttede først i 90’erne til Nørrebro, hvor Jeremi voksede op og spillede fodbold i B.93.
På ungdomslandsholdet (U/21) spiller stadig
3 tidligere B.93’ere: Jonas Troest (Hannover
96) og de hjemlige superligaspillere Michael Jacobsen (AaB) og Theis F. Rasmussen
(Vejle). Mod Makedonien og Sverige er også
Magnus Troest (FCM) udtaget.
Som ventet kom Francis Dickoh til udlandet
inden transfervinduet lukkede 31. august.
Francis har været dominerende i FC Nordsjællands midterforsvar i år. Francis har ikke spillet som senior for B.93, men har været i B.93
hele sin ungdom. Var meget i tvivl om han
skulle skifte til FCN, så meget, at da han skulle
deltage i billedet af divisionstruppen, valgte
han at træde ud ved selve fotograferingen.
Francis Dickoh skal spille for Utrecht i den hollandske Æresdivision.
Patrick Mtiliga, der nu er 25 år, skiftede i 1999
fra B.93 til en kontrakt i Feyenoord og blev
herfra udlejet til Excelsior i Rotterdam, men
blev hentet tilbage til Feyenoord i 2003. Han
spillede 22 kampe på førsteholdet her inden
han blev skadet. Patrick skifter nu på en etårig kontrakt til NAC Breda i den hollandske
Æresdivision, dog med mulighed for forlængelse til 2008.
KBUs Unionshold har for første gang samtidigt begge vundet unionsstævnet i Vejle.
På U/15 holdet var der 3 fra B.93: Nicklas
S. Andersen, Daniel Lindsten og Bashkim
Kadrii, der blev topscorer med 4 mål, hvoraf
det ene var et saksespark, der blev betegnet
som årets mål i Vejle. I U/16 truppen var der
fra B.93: Mathias Jørgensen. Målmand Mo
Thegler var også med i Vejle.

U/18 landsholdet spiller 19. og 21. september
2 kampe mod Slovakiet. Fra B.93 er udtaget
Jesper J. Kolding, der spiller på klubbens
ynglingehold. På dette hold er målmand Emil
Jensen anfører og har herudover landsholdsspillerne Mathias Jørgensen og Alexander
Vorobjov. B.93s ynglingehold har kvalificeret
sig til KBUs pokalfinale ved, i semifinalen, at
slå KB (dyreste ynglingehold i Danmark).
I indendørs-fodbold vil KBU i år udskrive to
FUTSAL-turneringer, en for kvinder og en for
mænd. Turneringer er åbne for klubberne
med spillere, som skal være fyldt mindst 15
år og ikke over 25 år. Der har været en dalende interesse for den traditionelle danske
indefodbold med bander og store mål.
Der bliver dog Københavnsmesterskab for
drenge, piger og old-boys. Der bliver både
Københavnsmesterskab og Danmarksmesterskab for pigejunior, Herrejunior, HerreYnginge, Kvindesenior og Herresenior.

FLOT FORÅRSSÆSON
- 1. ynglinge kvalificerede sig til den
landsdækkende 1. division med en 2.
plads i rækken. Møder 20. sept. kl 18:30
FREM i KBU´s pokalfinale.
- 1. junior har også med en 2. plads kvalificeret sig til den landsdækkende 1.
division
- 2. junior gik ubesejret gennem mesterrækken og kvalificerede sig til 3. division
- 1. drenge kvalificerede sig til Elite Øst
- 1. pige har kvalificeret sig til Elite Øst
efter 2. plads i Mesterrækken
- 2. ynglinge tæt på 3. division (blev nr. 3 i
Mesterrækken)
- 3. junior har vundet alle kampe i foråret
- 4. junior ligger nr. 2 i rækken
- 2. drenge har vundet alle kampe i foråret
- 5. drenge lå nr. 1 efter foråret
- 2. pige ligger nr.1
13
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HOLDET I FØRSTE KAMP.

KØBENHAVNSSERIEN
I sæsonen 2005 lå 2. senior det meste af sæsonen med fremme blandt de bedste, men
kiksede i efterårssæsonen, bl.a. på grund af
afgang fra flere spillere både i 1. og 2. holdstruppen. Dette er forbedret i den nye sæson,
og håbet er igen i år, oprykning.
Efter forårets 13 kampe lå holdet placeret på
en 3. plads 7 og 5 point efter FB og GVI. Holdet skulle starte efterårssæsonen med noget
så udsædvanligt som 3 udekampe i træk,
men da udbyttet blev 3 sejre, 2-0 over Føroyar, 2-1 over Union og ligeledes 2-1 over HIK,
tegner det godt for den resterende del af
sæsonen. Holdet er i skrivende stund placeret

på en 2. plads 2 point efter FB på 1. pladsen
og med samme point som GVI på 2. pladsen.
Kun 1. pladsen giver direkte oprykning, mens
2. pladsen giver adgang til nogle kvalifikationskampe mod et hold fra Fyn.
B.93 slog 2. sept. GVI med 6-1, og er p.t. nr.2.
Nøglekamp 21.okt. mod FB (nr.1).
I forårets 13 kampe er der blevet benyttet 36
spillere, heraf 3 målmænd. Blandt de mest
benyttede spillere finder vi Polat Bozhurt (13
kp.), Carsten C, Mohamed ”Muggi” Elkharrie, Samir og Kasper Thrane. Det er blevet til
28 mål, og her er holdets topscorer Bjarke V.
med 9 mål.
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SENIORAFDELINGEN/OLD BOYS
I 2004 rykkede 3. senior ned i Serie 2, for året
efter atter at rykke op i Serie 1. Efter forårssæsonen ser det desværre ikke for godt ud
for holdet, som efter 13 kampe er placereet

på sidstepladsen, dog kun få points op til de
foranliggende. Holdet skulle nødigt returnere til Serie 2 efter blot 1 sæson i Serie 1.

STILLINGER ULTIMO AUGUST
Nr. Kampe Point
2.senior (Kbh.serie)
2
18
35
3.senior (Serie 1)
12
13
9
4.senior (Serie 3)
7
13
15
5.senior (Serie 3)
9
11
11
6.senior (Serie 3)
3
11
26
7.senior (Serie 3)
1
12
33
8.senior (7M Mester) 5
6
6
9.senior (7M 2)
8
7
4
Spilletøj
Husk at alle hold skal spille i den officielle
klubdragt, som er hvide trøjer og blå bukser.Sport Direct har et godt tilbud.
Husk: Det har altid været en ære at spille
i B.93-dragten.
Hans Drachmann
Bestyrelsen
DIFs Ulykkesforsikring
Der er en fælles forsikring for alle idrætsforeninger, der dækker alle trænere og
dommere, men ikke spillerskader. Aftalen
er med forsikringsselskabet TRYG og
eksempelvis B.93 er dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, samt 3 andre
kollektive forsikringer. B.93 opkræves fra
KBU ca. 7 kr. pr. aktivt medlem.

STILLINGER I AUGUST
Ynglinge Div.
Junior Div.
Yngling Mester
Junior Mester
3. junior
4. junior
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Nr.
4
4
5
1
1
6

Kampe Point
3
6
3
4
3
3
6
4

3
9
18
6

Old Boys 1
Old Boys 2
Veteran 1
Superveteran 1
Masters 1
SuperMasters 1
Grand Old Masters

Nr. Kampe Point
8
15
18
2
9
20
9
12
13
4
10
21
6
11
15
3
11
22
7
8
6

Fodboldbestyrelsen indskærper reglerne
for banerne:
- Bane 4 må kun bruges af 1. senior, 2. senior, 1. ynglinge og 1. junior
- Undgå at træne i straffesparksfelterne
på alle banerne
- Stil de store mål på plads efter brug.
En 11-mands bane skal altid være klar til
træning
- Papir, tape og vandflasker fjernes efter
træning
- Undgå træning, hvis der f.eks. er for meget vand på banerne
-Respekter andre holds træningstider
og i klubhuset:
- Brug Støvlerens og gå ikke med støvler i
klubhuset. Brug trappen i gavlen og ikke
hovedtrappen.
Drenge Mester
2. Drenge
3. Drenge
4. Drenge
5. Drenge

2
2
3
9
10

3
3
8
9
1

5
9
16
6
0

Lilleput Mester
9
2
2. Lilleput
4
1
3. Lilleput
3
3
(Følg stillingerne på www.b93.dk)

0
3
5

BANEFORHOLD PÅ
SVANEMØLLEANLÆGGET
Som tidligere nævnt har man brugt juli-måned til genopretning af vores baner. Det mest
af det, som man havde planlagt blev gennemført, dog svigtede man på et væsentligt
område, nemlig at få fyldt de mange huller
ud, som vi har, på specielt bane 1 og bane
3. Vi har naturligvis gjort de ansvarlige opmærksom herpå og på det førstkommende
brugerbestyrelsesmøde med Københavns
Kultur & Fritid, er dette et af de emner, der vil
blive drøftet. Primo august kunne vi glæde
os over at vores anlæg var det eneste der var
grønt i Københavns Kommune, hvilket er
beviset på at de tidligere problemer vi har
haft med vandingsanlægget er historie.
Vi er naturligvis ikke færdige med at få
genoprettet banerne, men med det (heldigvis) store aktivitetsniveau vi har på anlægget
vil det tage tid, da vi ikke kan lukke en bane i
en længere periode. Dette vil kunne ske den
dag vi har en kunstgræsbane. Som tidligere
nævnt var det planlagt at vi til vinter kunne
tage den nye bane i brug, men spørgsmål til
miljøet har sat en midlertidig stopper herfor.
Miljøkontrollen har anbefalet at man ikke
fremover anlægger baner med sort granulat

Dennis Bo Nielsen
Hummeltoftevej 66
2830 Virum
Email

(knuste bildæk). Derfor er første licitation
aflyst og en ny iværksat, baseret på mere
miljøvenligt materiale. Den forventes afsluttet i september, men fakta er at banerne nok
bliver dyre at anlægge. Om politikerne så
vil bevillige flere penge eller man udfra den
nuværende bevilling vil lave færre baner, ja
det er jo et godt spørgsmål. Vi var nr. 1 i den
første runde og det håber vi forsat at vi er og
er vi store optimister kan der være en bane
klar 1.1. 2007. Ellers hedder det nok sommeren 2007.
ritnagel
Ændring i fodboldbestyrelsen:
Morten Bredsgaard har valgt at rejse
tilbage til den jyske muld. Derfor har
vi suppleret bestyrelsen med et nyt
medlem, nemlig Majken Gilmartin, som
også er aktiv træner for vores pigehold.
Vi takker Morten for en god indsats og
ønsker ham held og lykke i det jyske.
Morten Bredsgaard`s arbejde omkring
Ynglinge – og Juniorafdelingerne vil
blive overtaget af Jasin Christensen.
ritnagel

Tlf. 45 83 82 50
Fax. 45 83 82 51
Mobil 40 74 82 50
dbnmalerfirma@ofir.dk
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BESØGET FRA ST. CROIX
VI HAR VENNER I VESTINDIEN
...og to ungdomshold fra klubben er allerede
inviteret til at besøge St. Croix for at deltage i
en international turnering til næste år.
Invitationen kom som afslutning på en forrygende uge, hvor B.93 var værter for et
herre-juniorhold fra AYSO St. Croix, som B.93
besøgte første gang i 2005. Det hele sker som
led i det samarbejde og kulturudvekslingsprogram, som vores gamle medlem Leif Clemens Pedersen fik igangsat sidste år. Og hvor
planen er, at vennerne fra St. Croix kommer
på besøg i Danmark i lige år, mens B.93 tager
på besøg i Caribien i ulige år.
Samarbejdet sker i et rigtig godt samarbejde
med Brøndby, som er værter for et pigejuniorhold fra St. Croix, og som i år havde inviteret begge hold til at deltage i Brø dby
Cup’en i den anden uge af deres ophold i
København.
Samlet var der tale om en gruppe på små 60
personer fra St. Croix, som kom på besøg og
blev modtaget af klubbens fænomenale St.
Croix-general Jasin Christensen. Han havde
sammen med et andet fodboldbestyrelsesmedlem, Flemming Johansen, stået for planlægningen af det ret omfattende program,
som gæsterne fra St. Croix blev inviteret til at
deltage i.
Indlogering på Hotel Jørgensen ved Israels
Plads. Byvandringer. Street Soccer på Israels
Plads. Besøg i havnebadet. Havnerundfart.
Champions League-kvalifikationskamp med
FCK, som Parken meget flot havde inviteret
alle gæsterne ind til, på meget fine pladser,
og superligakampe på Brøndby Stadion. Tivolitur. Besøg på Kronborg. Og sidst men ikke
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mindst: Overværelse af den flotte sæsondebut på Østerbro Stadion, hvor vores 1. hold
slog Greve med 6-1. Da blev de godt nok imponerede, vores St. Croix-venner. Og så blev
der også spillet en del fodbold.
I den første uge blev der afholdt international
turnering på B.93 med deltagelse af AYSO fra
St. Croix, Brøndby, HIK og B.93 i herrejuniorrækken. Og med AYSO St. Croix, Brøndby,
AB70 og B.93 i damejuniorrækken. St. Croix
gjorde en flot figur i begge rækker. Herrejuniorfinalen tabte de dog efter omkamp og
straffespark til et forstærket Brøndby-hold,
og det var også Brøndby, der vandt damejuniorfinalen.
Jasin Christensen er i dag blevet kult på St.
Croix, men mange andre bidrog til et flot arrangement. Jørgen Jensen var en fænomenal
buschauffør. Michel Zola var turneringsleder
støttet af Lasse Nielsen, hvis 2. juniorhold
deltog. Ungdomskonsulent Christian Karim
Morabet hjalp til med at guide gæsterne
rundt i byen, og barbetjeningen til den afsluttende fest i Cafe Frederiks satte en helt ny
standard for den slags.
Her var en række honoratoires inviteret, og
blandt dem Søren Black, den danske konsul

på Virgin Islands, som øerne i dag hedder,
og selvfølgelig allestedsnærværende Leif
Clemens Pedersen, lige som sponsorerne,
som gjorde det hele muligt, var inviteret. Kulturministeren, Ungdomsfonden, 100 mands
Foreningen og Jon Bremerskov med flere.
Festen blev forrygende, og drengene og
pigerne fra St. Croix viste, hvordan den slags
skal skæres. De havde selv medbragt en
professionel discjockey (en af fædrene), og
så blev der ellers opvisning i caribiske danse.
Ikke just standarddanse, men forrygende var
det. Synd for dem, der gik glip af det. Og i
køkkenet hjalp en anden af forældrene - Mr.
Hendricks, der selv har restaurant på St. Croix
- Ole Klein med lækkerierne. Der tales nu om
at etablere et verdensomspændende samarbejde mellem de to.
Så festligt var det, at Tracey, der styrer AYSO
på St. Croix med myndig hånd, ikke kunne
vente med at invitere B.93 på returbesøg. Og
ikke bare ét hold som sidste år. Denne gang

er både 2. Junior og vores Damejuniorhold
inviteret.
Forberedelserne går i gang med det samme.
Og Michel Zola, som leder pigeafdelingen,
har allerede gjort det klart, at nu må forældrene også træde til for at sikre deres drenge
og piger en stor oplevelse til næste år. Det
var lidt skuffende, at der ikke var forældreopbakning til at tilbyde St. Croix-drengene
privat indkvartering i nogle dage i år. Tænk
på hvilke venskaber tværs over Atlanten, det
kunne skabe.
Skal turen til næste år blive til noget, så skal
der forældreopbakning til. Husk på, at B.93
ikke er en butik, hvor man køber tilbud i. det
er en forening, som er lige præcis det, som
medlemmerne og forældrene gør den til. Og
hvis de gør det godt, kan det blive forrygende
til næste år.
Hans Drachmann
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B.93´ PIGER – EFTERÅRSSÆSONEN ER
SKUDT GODT I GANG!
mere om den beslutning. Anders vil gerne
give sine erfaringer med dette chancebetonede spil i diamant videre, men det kommer
til at koste!

B.93´ baner er grønnere end de har været i
flere år og det er håbet for B93´ Pigers fremtid også efter en kanon start på efterårssæsonen.
Miniput- og Lilleputpigerne er kommet godt
i gang med sæsonen, efter et forår, hvor trænersituationen var noget speget, men som
blev reddet af en kanon indsats fra nogle
forældre og til tider en noget træt afdelingsleder! Stor tak skal lyde til Kim, Anders, Klaus
og ikke mindst Tine, som har ydet en vigtig
indsats for at holde sammen på de yngste
piger vi har i B93. Til efterårssæsonens begyndelse har vi fået hjælp til Lilleputpigerne
af de 2 nye trænere, Camilla og Naia, som allerede har haft deres første træninger med
pigerne. Velkommen til Jer begge 2.
Som en lille sjov historie kan nævnes at
Miniputterne spillede mod Fremad Amager
i slutningen af august og på trods af regn,
manglende træning og sygdom på dagen,
tog de afsted til Amager med kun 5 spillere
og Anders Levinsen som træner. Typisk for
Anders besluttede han sig til, at det med at
spille med målmand, var noget opreklameret pis, hvorfor de spillede uden målmand.
Nogle ville ikke have turdet tage denne beslutning, men da kampen var overstået stod
der 14-0 til B.93 og så kan der vist ikke siges
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Pigerne har allerede spillet de første mange
kampe og i skrivende stund er jeg lige hjemkommet fra Ølstykke hvor Pige Elite Øst-holdet vandt en fantastisk kamp på vilje og fight
og endnu en gang blev det bevist, at man
kan komme langt med vilje! Holdet var lige
før turneringsstarten, med nogle kritiske afbud, til DM i Horsens, hvor det blev til 3 sejre
(2xSlagelse og 1xSundsøre) og 2 nederlag
(Stensballe og Grindsted) og en samlet 9,
plads.
Småskadede og trætte fik pigerne lige
en dag hjemme før de spillede den første
turneringskamp mod B1901 og her opnåede
de 1-1 i en kamp, hvor de spillede på ren vilje
efter vi allerede efter ca. 10 minutter havde
3 spillere som sad udenfor med skader og
ondt og kun kunne spille, når en af spillerne
på banen blev skadet. Efter 2 kampe ligger
holdet på 3. pladsen á point med B1901 og
med Brøndby på 1. pladsen. Holdet rykkede
op i Pige Elite Øst qua en 2. plads i Mesterrækken i foråret.
I skrivende stund er der 5 dage til Pigerne
skal spille Pokal semifinale mod FC Damsø om
en plads i finalen i ”det forjættede land”,
Parken, hvor vi i sidste sæson vandt Pokalfinalen over FB, som nu er blevet en del af
B93.
Pige Mester-holdet har spillet 3 kampe med
en sejr og 2 nederlag til følge, men holdet
består næsten også kun af spillere af yngste
årgang og nye spillere, som lige skal vænne
sig til at det går en hel del hurtigere end de
har været vant til.

Holdet spillede i foråret i Pige 1-rækken
og rykkede op efter en forrygende sæson,
som blev spillet uden nederlag, dog skal det
nævnes at vi har lavet en ombrydning af
trupperne, så de stærkeste/mest erfarne af
spillerne af yngste årgang er rykket op.
Pige 1-holdet er ligeledes rykket op efter forårsturneringen, da de i sidste sæson spillede
i Pige 2, men det ser ikke ud til at skræmme
dem. De vandt første kamp mod FC Damsø
med 3-2 efter en forrygende indsats, hvor der
helt til sidste fløjt, var usikkerhed om resultatet, men også her blev der fightet og viljen til
at vinde kampen lyste ud af alle 14 spillere,
som dog så noget lettede ud, da dommeren
endelig fløjtede af.
Som noget nyt i efterårssæsonen har vi også
fået et 7-mands Pige-hold, som vi fortrinsvis
bruger til at få nye spillere og knapt så erfarne spillere i gang og indtil videre har de
spillet 2 kampe med sejr og nederlag til følge.
Netop det at vi har fået et 7-mands hold er
med til at tage presset af nye spillere, som i
første omgang slipper for at tørne ud på en
kæmpe 11-mands bane i deres debut for
B.93.
Damejuniorne har fået tilgang af en kanon
spiller, nemlig Naia Vester fra BK Skjold, hvor
hun gennem 9 år har været en af de bærende
kræfter på alle de hold hun har spillet på og
straks Naia meldte sig under den blå/hvide
fane, var hun også frisk på at træne Lilleputpigerne og give noget af hendes erfaring
videre til de yngste og det er dejligt, at de
kan få glæde af hende. Naia har aldrig været
topscorer i BK Skjold, men efter Damejuniornes første kamp mod Fremad Amager, som
blev vundet med 7-2, var hun for første gang
i sit liv topscorer efter at have scoret 3 mål og
det er vel ikke så ringe endda! At hun så også
efter 2 kampe for Dameseniorne er topscorer
for dem med 9 mål, gør vel ikke historien mindre god, men fortæller noget om den klasse
Naia har!
Damejuniorne har efter sommerferien sendt

2 spillere på efterskole, nemlig Louise, som
spillede en meget kort periode og Isa, men
Isa har lovet at træde til når hun er hjemme
i weekenderne og hendes form skulle ikke
blive ringere, da hun har 3 timers fodbold og
3 timers anden idræt hver dag i ugen.
I slutningen af sommerferien vandt Damejuniorne for øvrigt KM i BeachSoccer på
Amager Strand og det var en hård, men hyggelig dag, hvor solen stod højt på himlen og
strålede i deres velfortjente Guld-medaljer.
Dameseniorne spillede i foråret 11-mands,
men da mange ikke kunne være så mødestabile, valgte vi til efterårssæsonen at lade dem
spille 7-mands fodbold. Det
har også vist sig at være
svært at samle holdet og
i skrivende stund skal de
spille i morgen mandag,
men kun 3 spillere har
kunnet, hvorfor der skal
suppleres med Damejuniorer og det er ikke
optimalt at man ikke kan
yde en indsats for sit hold,
hvilket da også igen har
haft den konsekvens
at flere spillere er
rykket videre til
andre klubber,
hvor der er flere spillere at tage af.
Skal vor Dameseniorer have succes, er de
nødt til at vide at det koster noget at kunne
stille hold og at det ikke skulle være nødvendigt for trænerne at tigge og bede om at
man melder sig klar til kamp.
Efter et lille surt opstød, er der dog også
noget at glæde sig over, nemlig at de efter 2
kampe ligger på førstepladsen, men i begge
kampe har de været nødt til at have hjælp af
2-3 Damejuniorer og det er da også Damejuniorne som har scoret næsten alle målene.
Jeg håber, at holdet i den nærmeste fremtid kan stille op uden hjælp og noget tyder på
at det nok skal lykkes, da der har været et par
henvendelser fra spillere.
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B.93´ PIGER OG DAMEJUNIOR
– 2007 I DE LANGE TURES TEGN!

KELIM

2007 ser ud til at blive året, hvor Pigerne og
Damejuniorne skal ud at rejse langt, nemlig
henholdsvis til USA og St. Croix. Det/de kommende Piger planlægger og er allerede langt
i planlægningen af en tur til USA i næste sæson og opfindsomheden hos dem har ingen
grænser.
D. 26. august arrangerede Majken (vor
nye træner, som kom fra Skjold) Eurowoman
Gadefodbold på Israels Plads i København
og her havde 512 tøser skiftet stilletterne
og nederdelen ud med gummisko og opfindsomme spilledragter og spillede fodbold
på et meget højt underholdnings-mæssigt
niveau. Bedste udklædning gik til Heidi,
Heidi, Heidi, Heidi, Heidi, Heidi og Heide,
som spillede i gennemført Tyroler-dragt med
medbragt Tyroler harmonika-spiller.
Flere kendte var dommere og af dem
skal nævnes Henrik Boserup, Salomon King
(gammel B93´er) og Christian Lønstrup, som
tog fra Israels Plads helt rød i hovedet. Ikke
sådan at han rødmede eller var flov, men i
løbet af dagen blev der uddelt præmier for
bl.a. at kysse dommerne og Christian var ikke
et upopulært valg!
B93 kommende Pige-spillere drønede rundt
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på pladsen og solgte kage, kaffe, vand, chips
og ikke mindst lodsedler, hvor man bl.a.
kunne vinde en valgfri rejse til en destination
i Europa og Johanne, som var Lykkens Gudinde, kan se frem til 2-3 måneders hård fysisk
træning med mange og lange løbeture, efter
hun trak nummer 18 og undertegnede havde
nummer 17! Ikke sådan at forstå at jeg bærer
nag, men nogle konsekvenser må det have!!
Pigerne har allerede tjent en pæn skilling
til USA-turen og efter sommerens besøg
af St. Croix er Damejuniorne inviteret til St.
Croix næste år og i slutningen af august eller starten af september, går arbejdet i gang
med at skaffe de fornødne midler til denne
drømmetur til Caribien, hvor vi skal holde St.
Croix´ og Danmark´s 250 års fælles historie i
hævd. Det bliver spændende at se om Damejuniornes forældre er ligeså engagerede og
kreative som Pigernes. Kun det kommende år
vil kunne vise om begge hold kommer af sted
og om det bliver gjort til en overkommelig
pris.
Nok for denne gang; lad sæsonen fortsætte
og lad os gå en stor fremtid i møde sammen!
Michel Zola, U14-træner og afdelingsleder

WIINSTEDT ORIENTTÆPPER &
KELIMGALLERI
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

Strandvejen 201

(før Øregaardsparken)

HANDEL MED HOVEDSPONSOR
= PENGE TIL DIT EGET HOLD
Hvis du anviser en bolig til salg hos Nybolig/
Peter Norvig, ryger 5% af salæret direkte tilbage til det hold, du er tilknyttet.
Der er nu en stor og god mulighed for at
være med til at skaffe mange flere penge til
din klub, B.93 – og ikke bare klubben som helhed, men helt specifikt DIT EGET HOLD.
Som et særligt tillæg til den hovedsponsorkontrakt B.93 netop har indgået med
ejendomsmæglerfirmaet NYBOLIG/PETER
NORVIG, er der tilføjet en vigtig ekstra-paragraf:
Den siger kort og godt, at når en boligejer
med en eller anden form for tilknytning til
B.93 sælger sin bolig via NYBOLIG/PETER
NORVIG eller NYBOLIG/HANNE NØRRISGAARD – ja, så ryger 5 % af salæret tilbage til
B.93`s ungdoms-, old-boys-, veteran-, masters- og sekundaafdelinger. Salærudbetalingen til fodboldhold eller tennisafdelingen
forvaltes internt i klubben af B.93`s bestyrelser for henholdsvis amatørfodbold- og tennisafdelingen.
”Som vi ser det i klubbens ledelse, kan det
blive en endog særdeles givtig ordning for
alle hold, spillere og medlemmer af B.93 ”,,
siger klubbens direktør Claus Borre og fortsætter:
”Den slags aftaler har blot sommetider den
svaghed, at hvis man ikke specificerer dem
lidt nøjere, ender de ofte ud i for lidt konkret.
Nogle kunne måske forledes til at tænke, at
ansvaret for aftalen nok varetages af alle
andre end en selv – og når et ansvar ikke er
direkte placeret, kan det af og til knibe lidt
med initiativet. ”
”Derfor har vi i klubbens ledelse for fodboldafdelingens vedkommende besluttet at
forvalte aftalen sådan, at 5%-salæret helt
B.93, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø,
Telefon: 39 27 18 90 Fax: 39 27 30 11, www.b93.dk
Direktør: Claus Borre/Telefon 39 16 05 51
Mobil: 20 16 30 84 e-mail: claus.borre@b93.dk

præcist tilfalder lige netop det hold, hvor
spillere, ledere, forældre eller andre tilknyttede har vist initiativ ved aktivt at sørge for,
at boliger der skal sælges udbydes via NYBOLIG/PETER NORVIG eller NYBOLIG/HANNE
NØRRISGAARD.
Aftalen forvaltes som nævnt af bestyrelserne i amatørfodboldafdelingen og tennisafdelingen, hvor pengene fra 5%-salæret
i sagens natur ikke kan formidles til et specifikt hold, men i stedet vil gå til den del af
tennisafdelingen, der har været udfarende
omkring salgsarbejdet.
Det er min faste overbevisning, at aftalen
med en aktiv B.93-indsats vil kunne skaffe
klubben og dens hold endog meget store beløb, der eksempelvis kan bruges til træningslejre, sommerture, sæsonafslutninger eller
andre sociale formål”, siger Claus Borre.
Med andre ord: Det drejer sig blot om at
tænke på klubben eller holdet, når en bolig
relateret til folk fra B.93 skal sættes til salg.
Og mulighederne for at få penge fra 5%salæret eksisterer for alle fra mikro- og miniputafdelingen til veteraner og old boys. En
bolig solgt via NYBOLIG/PETER NORVIG eller
NYBOLIG/HANNE NØRRISGAARD er penge
lige ind i klubben.
For at forvalte aftalen vil den B.93-relaterede sælger via klubbens kontor blive forsynet med en særlig relevant henvisning, der
ved første henvendelse til ejendomsmægleren bliver afleveret og påtegnet med kopi til
både sælger og mægler.
På vegne af B.93/ Claus Borre, direktør.

Nybolig

B93

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

Frederiksberg C - Gl. Kongevej 124

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” priser samt markedets bedste markedsføringspakke 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 ejendomsmægler.
Den tid hvor boligen solgte sig selv er overstået. 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.
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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 nervepirrende konkurrrence om en Mercedes.

msmæglere
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

Frederiksberg C - Projektsalg
- Gl. Kongevej 124, 1. sal

København N - Jagtvej 55
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Nybolig Peter Norvig
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11 butikker
i HT-området
Tlf. 7010 2019

Æresmedlemmer i B.93
1957 Helger Scharff
1959 Helge Hassel
1959 H.T. Waagepetersen
1969 Knud Rasmussen
1984 John Andreasen
1993 Ove Bech Jensen
1998 Henrik Lindholm
2006 Jørgen Norsker

1901 C.A. Tesch
1925 P.N. Holst
1925 Aage Buntzen
1925 Johs. Gandil
1928 Gittfred Klint
1933 Poul Groes
1948 Michael Rohde
1948 Olaf Lindstrøm
1948 Richard Lillie

B.93´s Fortjenstesnål

Lederpokalen (indstiftet i 1990)

På generalforsamlingen i 2001 blev
B.93s fortjenstnål indstiftet som
den næsthøjeste rang, der kan opnås i klubben efter Æresmedlemsskabet. Første gang uddelt i 2005.

2005 Hans Drachmann
2006 Klaus B.Johansen

2005 Freddie Birtø
2005 Dina Garcia
2005 Ernst Ecks
2006 Palle ”Banks” Jørgensen
2006 Jørgen Ritnagel
2006 Jørgen Hammeken

2005 Henrik Dreiager
2006 Tommy Møller

Årets B.93’er (indstiftet ved 100 års
jubilæet)

STEDET AT MØDES MED VENNERNE
TIL HYGGE OG FEST EFTER KAMP
ELLER TRÆNINGSPAS
ALTID POPULÆRE PRISER

ØSTERBRO´S SMUKKESTE ORIGINALE BEVÆRTNING
ØSTERBROGADE V/SVANEMØLLEN
Åbningstider:
Mandag - Lørdag 10:00 - 02 Søndag 10:00-23:00
Telefon 39295237
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• 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
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På billedet ses arbejdsholdet i weekenden i juli. Hans Drachmann, Palle Banks Jørgensen,
Karim Morabet og Erling Bøje, fotograferet af Freddie Birtø, som også var ”arbejdsramt” i
den varme weekend.

EN VARM WEEKEND I JULI
På en meget varm weekend i juli blev klubhusets østlige del af 2. salen sat i stand af frivillige ledere efter at fritidshjemmet var fraflyttet de mange m2 lokaler, som B.93 har haft
i mange år, men primært har haft udlejet til
”Kennedygården”.
Da B.93 skulle flytte til Svanemølleanlægget, havde B.93 kun forhandlet sig frem
i nuværende klubhus at kunne leje stuen
og 1. sal samt størstedelen af kælderen af
Københavns kommune. Men da klubben
besluttede sig til at fraflytte størstedelen af
lokalerne under Østerbro stadiontribune, fik
B.93 også lejeretten af 2. salens østlige del på
svanemølleanlægget. Som bekendt bor KBU
(Københavns Boldspil Union) på kontorerne
i den vestlige del af 2. salen i klubhuset. B.93
råder på 2. salen over 2 omklædningsrum
samt et stort lokale med terrasse, som B.93s
eliteafdeling nu råder over. Desuden er der
på 2. salen et stort køkken med køle- og fry-

seskab. Igennem Københavns tekniske skole
er erhvervet en række brugte møbler (borde
og stole). Et lille sofarrangement er der også
blevet plads til. Der er opstillet 2 computere i
lokalet, installeres et TV.
Museumsudvalget har fået til opgave at
videreføre projektet ”Synliggørelse af traditionsklubben B.93” i rummene på 2. sal. For
øjeblikket mangler udvalget midler til at få
opsat en mindevæg med fotostat af Michael
Rohde, den største spiller i B.93 igennem de
110 år, der har været spillet fodbold i klubben
(fra 1896 - 2006). Udover fotostaten bliver
Rohdes landsholdskuffert og en række andre
materialer, som er arvet efter ham, sat frem.
Blandt andre ting, der nu er ophængt, er
mindepladen for I.C. Gandil, en række holdbilleder, Melchioranerklubbens fane fra 1885
(klubben var medstifter af B.93) og en række
andre materialer. Blandt andet Barcalonavimblen.
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WALL OF FAME
Museumsudvalget er flyttet fra lokalet
på 1. sal, der nu anvendes af ungdomskonsulenten og ungdomsholdene. I stedet er
Museumsudvalget flyttet op på 2. sal og har
indrettet sig her med alle de igennem årene
indsamlede materialer. Vi er jo en traditionsklub! Det er kustodernes hensigt senere
at lave en ordning, hvor medlemmerne kan
komme og se, alle materialer samt 2. salens
indretning.
Museumsudvalget er pr. 1. september:
Palle ”Banks” Jørgensen
Finn ”Ludo” Jensen
Kaj ”Boll” Christensen
Freddie Birtø

B.93s klubhus på Svanemølleanlægget blev
taget i brug som hospital i 1910 i forbindelse med Øresundshospitalet, som var
anlagt i 1878. Stuen og 1. sal var til patienter, mens 2. salen primært var bolig for 34
sygeplejersker. Tuberkulosepatienterne
blev sidst i 1950’erne ”erstattet” af senile
patienter. ”Slottet”, som det allerede dengang blev kaldt, blev i 1970 moderniseret
med plads til 82 psykiatriske patienter.
Se billedet på side 46, inden ”Slottet” blev
overdraget til B.93 og indviet 6. december
1994.

Du kan regne
med os som
medspiller
Revisionsfirmaet
Andersen & Appel I/S
( Peer O. Appel )
Stjernegade 23, 2.sal
3000 Helsingør
Tlf.: 4927 1124
E-mail: pa@aa-revisor.dk
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Museumsudvalget
måtte bruge
den højeste
kustode
til at rense
tagrende,
da terrassen
på 2. sal blev
istandgjort.

HVORDAN KAJ BAK (CHRISTENSEN)
BLEV TIL KAJ BOLL
Dette blads interviewede indgår i kategorien
”en ægte 93’er”. Vi kan ligeså godt starte
med at afsløre, at det nærmeste 72-årige
Kaj (f. 14.05.1934) har været 1. holdet er 4.
række på Østerbro Stadion. Den altid meget
beskedne og venlige midtbanedynamo på
Grand Old Masters, troede da også det var en
(forsinket) aprilsnar, da han blev indkaldt til
sit livs første fodboldinterview.
Kaj Boll født og opvokset i Brønderslev
(Nordjylland). Efter endt skolegang blev han
udlært i Pedershåb Maskinfabrik. Soldatertiden foregik i Padborg, på Bådsmandsgade Kaserne (nuværende Christania) og
i Hjørring. Jeg var våbenmekaniker og blev
udnævnt til korporal (stræber). I 1957 tog en
kammerat og jeg springet og rejste til København, hvor vi havde fået job på B&W.

Var der ikke noget om, du senere blev noget
så fint som overværkfører?
Jo, det er rigtigt nok, men bare skriv værkfører. På værftet arbejdede/var ansat en del
93’ere, Henry Jørgensen, brødrene Jacobsen
(Finn og Jørgen), Palle Mogensen og Tom
Andersen (Andy). Efter 27 år forlod Kaj den
synkende B&W-skude, og blev vagtmester
– altmuligmand – på DHL (Danmarks Højskole for Legemsøvelser, nu ITI for Institut
for Idræt) på Nørre allé. Det blev til 15 gode
– og frie - år på DHL, hvor jeg bl.a. fik et fint
forhold til Birger Peitersen. Som 65-årig gik
jeg på pension.
Nu må vi høre noget om din fodboldkarriere,
som jeg ved indeholdt rigtig mange kampe
som fløjhalf på B93’s 4. hold. I Brønderslev
var jeg angriber, og det blev vel til 20-25
kampe på 1. holdet (Serie 1). Da jeg kom til
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København meldte jeg mig i FB, fordi jeg var
kollega med deres målmand Jørgen Bertelsen.
Året efter flyttede jeg til Østerbro, og Henry
Jørgensen foreslog jeg skulle spille i B.93, og
sådan blev det. Jeg var 25 år (korrekt, indmeldt den 27. august 1959), og jeg har aldrig
fortrudt klubskiftet. Jeg har spillet i B.93 lige
siden, og har altid undgået egentlige skader.
Kampantallet i de 47 år står hen i det uvisse,
men omkring 800 er nok et kvalificeret gæt,
hvis vi ikke medregner vinterturneringen.
Det højeste jeg har spillet på, er 3. holdet. Da
jeg var 33 år kom jeg på oldboysholdet, hvor
aldersgrænsen var 35 år, men med ret til to
mindreårige på dispensation.
Det var så heldigt, at hver gang jeg var ved at
blive for gammel og stivbenet til et oldboyshold, så indførte KBU en ny aldersrække (veteran, superveteran, masters, supermasters).
Senest i 2005, hvor begrebet Grand Old Masters for spillere over 60 år blev indført. Her
stiller B.93 med et kombineret hold sammen
med vore venner fra B1903. Jeg tror jeg har
nået at være holdleder (red.: spillende) for
alle årgangene. Nu deler jeg jobbet med Gert
Jensen fra B1903.
Alle mine 47 år i B.93 har jeg været forsvarsspiller. I min oldboystid har jeg spillet overfor
prominente navne som Pauli Jørgensen og
Knud Lundberg, men dem måtte man ikke
tackle, det var ikke velset.
Nu må det snart være på tide, at vi får afsløret hvor navnet Kaj Boll stammer fra. Det var
Anthon Hansen (Røde Anthon), der modtog
min indmeldelse i klubben. Da jeg fik mit første holdkort tilsendt, om at jeg var udtaget
til at spille, var mit navn Bak skrevet som Boll.
Man kunne åbenbart ikke tyde, hvad der
stod på indmeldelsesblanketten. Siden har
jeg kun heddet Kaj Boll. Nåh, på den måde,
det er der mange der ikke vidste.
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Udover de mange år som holdleder, hvad har
du så ellers haft af lederjob?
Jeg var sekretær for oldboysafdelingen
nogle år, hvor jeg så blev kuppet ind som
formand for afdelingen. Sådan noget er ikke
lige mig, jeg er en forsigtigper, så det var jeg
kun i to sæsoner. Jeg var i 1969 med til mit
første OB-arrangement i oldboysafdelingen.
Hvert andet år er vi i Odense – og omvendt.
Siden har jeg været med hvert år, bortset fra
to gange, altså i alt 35 gange. Det er altid meget fornøjeligt; det er nogle herlige gutter
de fynboer. Desværre kniber det noget med
fornyelsen blandt de yngre årgange – både
hos OB og B.93 - og det er meget ærv’ligt hvis
den tradition skal uddø. Kan du i øvrigt ikke
lige skrive, at jeg har spillet i Idrætsparken.
Vi spillede forkamp mod OB’s oldboys før 1.
holdskampen (mod OB). Vi vandt 2 eller 3-1.
Og så er jeg for nylig kommet med i Museumsudvalget, hvor vi er i fuld gang med at
indrette det nye lokale oppe på 2. sal. Som
håndværker adskiller jeg mig fra de øvrige
tre i udvalget (Birtø, Ludo og Banks), som alle
er nogle rigtige papirnussere.
Jeg har siden min indmeldelse fulgt klubbens
1. hold, især når de spiller på hjemmebane.
Da jeg kom til København, så jeg som regel
lørdagskampen og de to søndagskampe
i Idrætsparken. Jeg har boet i rækkehus i
Virum siden 1986. Det var Susanne der insisterede, jeg mente sådan noget skulle man
betale kontant (forsigtigper). Om det er steget i værdi, ja det tror jeg nok.
Vi er nu ved, at være til vejs ende med den
meget sympatiske 93’er, der kun har fjender
blandt de modstandere, han stopper med
sine lange ben. Selvom Kaj (Boll) kalder sig
en forsigtigper, så er det blevet til otte børnebørn.
/palle banks jørgensen

Karim Morabet

UNGDOMSKONSULENTENS ARBEJDE
Jeg har nu været i gang med projekt ”Ungdomskonsulent” i ca. 8 måneder. Arbejdet
indtil nu har, som altid i sportens verden,
budt på både sejre og nederlag. Jeg er blevet
modtaget godt på alle niveauer i klubben, og
nyder at være en del af B.93, hvor megen tid
bruges på mødevirksomhed og administrative opgaver.
En af mine opgaver er at sikre et godt samspil
mellem ungdomsspillerne. B.93 er en københavnerklub med mange forskellige typer
ungdomsspillere, og derfor er det en fornøjelse at opleve, at man omgås og behandler hinanden med fin respekt. Denne unikke klubånd skabes i dagligdagen af de mange gode
ungdomstrænere, vi har i B.93, og er noget
som alle med tilknytning til ungdomsafdelingen har del i og skal være stolte af.
For at bygge videre på ungdomsmiljøet i
B.93 er ungdommen blevet tildelt et lokale,
der inden længe bliver en integreret del af
ungdomslivet i klubben. Forslag og ideer fra
ungdomsspillere og trænere til lokalets brug
modtages gerne.
Jeg er begyndt mit arbejde i klubben midt
i et paradigmeskift indenfor fodboldtræning
for børn. Nu skal glæden og legen ved fodbolden fremelskes, og det skal være med

barnet i centrum. I den udvikling skal B.93
være blandt de førende. Jeg skal i den næste
tid hjælpe til at få indarbejdet disse nye tanker i klubben. Mest koncentreret omkring de
yngste. I den sammenhæng skal det nævnes,
at der inden for kort tid sker en udvidelse i
antallet af hold i de yngste årgange.
Nært forestående er ligeledes en mindre
turnering, med deltagere fra Lyngby Tekniske Skole og Københavns Tekniske Skole.
Arrangementet afholdes i anledning af
Sundhedsugen i København. Kampene spilles den 6. sep. fra kl. 10 – 13, og man regner
med at ca. 100 personer fra de to skoler vil
gæste klubbens anlæg den dag.
En lidt ærgerlig lære jeg har gjort i løbet
af projektet er, hvor vanskeligt det er at finde
gode ansvarsbevidste trænere. Arbejdet fortsætter dog med uformindsket optimisme,
omen der nu satses mere på at få forældre på
banen end på trænere udefra. Jeg vil runde
af her med at minde om, at jeg stadig står
til rådighed for alle ungdomstrænere, når
der opstår diverse problemstillinger på ungdomsholdene.
Ungdomskonsulenten
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Fodbold i B.93 for netop 100 år siden – i 1906.
B.93 indledte i 1906 - for hundrede år siden,
- en glansperiode. I 1906 og 3 år frem var
klubben nr. 1 og vinder af mesterskabet.
Klubbens bedste hold var tillige på Tysklandstur med kampe i Berlin, Braunschweig
og Hamborg. Hjemme i Danmark mødte B.93
både Celtic fra Skotland og Middlesbrough
fra England. I sidste kamp inden mesterskabet var hjemme, mødte B.93 FREM.
Referatet i Nationaltidende: Det blev den
fornøjeligste kamp, der i lange tider var spillet på en dansk fodboldbane. Måske den
mest nervepirrende. Angrebene vekslede med
lynets hast, snart var det ene, snart det andet mål i fare. Det lykkedes Torald, der nu har
taget navneforandring og ikke længere hedder Petersen, men Høyen, at lægge bolden til

rette foran mål til Anthon Olsen (80.min.) og
kort før tid scorede Torald til 2-0. Mesterskabet var B.93s.
Torald Høyen fik en krank skæbne, da
han senere druknede på Roskilde fjord på en
sejlads. I 1906 vandt B.93 sin turneringskamp
mod KB med 5-0, den største sejr hidtil over
arvefjenden.
I slutningen af året arrangerede B.93 sammen med KB et stævne, hvor modtanderne
var engelske Southampton og Chelsea. B.93
tabte begge kampe 1-2 og 2-6. 2 B.93’ere
(Rambusch og Aksel Hansen) var i 1906 med
til at vinde olympisk guld i Athen.

NU 3 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

Nr. 29 BOGHANDEL
tlf. 3526 3334
Nr. 31 KONTORFORSYNING tlf. 3526 3364
Nr. 36 KONTORSTOLE
tlf. 3555 2092
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FIVE-A-SIDE 2007
LØRDAG DEN 13. JANUAR
Der foreligger nu invitation til B.93s traditionsrige FIVE-A-SIDE. Den blev sidst afholdt i
starten af 2006 og er i år fastsat til lørdag
den 13. januar på Svanemølleanlægget.
Seniorspillere på alle niveauer, kvinder som
mænd, er velkomne til at deltage i dette
festlige arrangement, der har festudvalgsformand Flemming ”Fad” Johansen som
spydspids. Turneringen spilles på kunstgræsbanen fra lørdag formiddag.
Frokosten indtages efter turneringen i restaurant FREDERIKS, hvor der er buffet i
vanlig høj kvalitet. Prisen er de klassiske 93 kr.
Tilmelding - se nederst. Lodtrækning på billetterne: Der trækkes lod om en flot præmie
blandt alle billetter. Mere om lodtrækningen
i novemberbladet, men tilmeld dig allerede
nu.
Det klassiske Five a side-program lørdag 13.
januar 2007:
• Morgenmad fra kl. 8.
• Lodtrækning til holdene kl. 8.45
• Five-a-siden begynder kl. 9.30
• Buffet fra kl. ca. 13.30 til ???

Flemming Johansen
• Konkurencer: Quiz
• Bingo
• Optræden
• Overraskelser
• Sange
• Diverse indslag og meget mere !!!
Tilmelding til enten Flemming Johansen
(Mobil: 25 88 35 26, fj@a-ea.dk) eller Thomas W. Rasmussen (Mobil: 22 97 86 31,
londontwr@hotmail.com)

TAILER
v/ Jan Andersen
Ø s t e r b r o g a d e 12 8
Østerbrogades Midtpunkt

Tlf. 35 38 13 01

35

FONDEN ER STIFTET VED
HUNDREDÅRSJUBILÆET I 1993
Formålet er at støtte træningslejre samt udefra sociale grunde at hjælpe enkeltmedlemmer med kontingent eller tilskud til rejser.
Fonden er godkendt af Told- og skattestyrelsen. Hør nærmere om ungdomsfonden hos
formanden, statsaut. revisor Jørgen Norsker
(Tlf. 39 62 56 48). De øvrige medlemmer i
ungdomsfonden er Henrik Engel, Urs Schuppli, Palle Jørgensen, Finn Jensen og Jørgen
Ritnagel. Jørgen Bundgaard er behjælpelig
med arrangementer.

FANKLUBBEN
B.93s Fanklub har år støtfa
b
nklu
tet Divisionsholdet utroligt
stærkt og har haft stor betydning ved sin opbakning til det flotte forår
og den gode start i efteråret. Der er ingen
tvivl om, at trommerne ikke lyder bedre på
noget andet stadion ! Iøvrigt er fanklubbens
skurvogn ikke længere på Østerbro stadion,
men de mange fan-artikler findes nu i en
udstillingsmontre i klubhuset. I kontorets åbningstid er det muligt at erhverve de mange
forskellige ting. Indmeldelse i Fan-klubben
hos Freddy Nehm på tlf. 44 65 94 66. Følg
også med på hjemmesiden, der ofte er meget aktuel omkring Divisionsholdets kampe.

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
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60 TIDLIGERE 93-SPILLERE I DM
I denne sæson spiller 60 tidligere 93-spillere i
Danmarksturneringen, alene i superligaen er
det 14 spillere:
Jan Hoffmann (Esbjerg FB), Simon A. Pedersen (Esbjerg FB), Jeppe Brandrup (FC København), Martin Bernburg (FC København),
Magnus Troest (FC Midtjylland), Francis
Dickoh (FC Nordsjælland), Anders B. Quist
(FC Nordsjælland), Simon Richter (FC Nordsjælland), Morten Karlsen (FC Nordsjælland), Jonathan Richter (FC Nordsjælland),
Dennis Bo Mortensen (FC Nordsjælland),
Peter Nymann (OB), Bajram Fetai (Silkeborg),
Theis F. Rasmussen (Vejle), Sladan Peric
(Vejle), David Rasmussen (Viborg) og Michael
Jacobsen (AaB).
I Viasat Sport Divisionen (1. division) spiller
tidligere 93’ere i 10 klubber:
Klaus Lykke (AB), Bashkim Ziberi (AB), Nicolas Drost (FC Fredericia), Tim Ilsø (FREM),
Mike Linde Andersen (FREM), Emil Christensen (FREM), Christian Brøndum (FREM),
Søren von Essen (Fremad A.), Teddy Holst
(Fremad Amager) Tem Hansen (Fremad Amager), Kasper Pilmark (HIK), Emil Dyre Nielsen (HIK), Morten Kirk (HIK), Thomas Høy
(Køge), Olcay Senoglo (Køge), Danny Mirabel (Lyngby), Kristoffer Aagaard (Næstved),
Newroz Dogan (Ølstykke) og Martin Lundby
(Ølstykke). Tuncay Uymaz (Ølstykke)

Theis F. Rasmussen (Vejle)

Anders Nygaard (Glostrup FK), Yves Mavula
(Glostrup FK), Rasmus K. Andersen (Greve),
Jonas Schumacher (Hvidovre IF), Niclas Svendsen
(KB), Jeppe Hestehave (KB), Søren Frandsen
(Lolland-Falster Alliancen), Rasmus Ottesen
(Skovlunde), Michael Jørgensen (Slagelse),
Jeppe Tengbjerg (Slagelse), Nicolai Lauridsen
(FC Hjørring), Salomon King (Skjold), Stefan
Traore (Skjold), Adam Geertsen (Skjold) og
Lasse Sigdal (Søllerød).

HOLDLEDER til 2. senior søges
I 2. division har 12 klubber spillere, der tidligere har været i B.93:
Steffen Brandt (AB70), Morten Siclau-Pedersen (AB 70), Dzevdet Sainoski (AB70),
Ibrahim El-Faour (Brønshøj), Thomas Maale
(Brønshøj), Peter Hasselgren (FC Roskilde),

Er du interesseret i at være en del af klubbens 2. senior (Københavnsserien), så
kontakt venligst seniorleder
Kim Milwertz på telefon 44 53 35 27 eller
26 64 72 24.
Gerne hurtigst muligt!
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B93

B93

BESTYRELSEN I 100MANDS FORENINGEN.
Formand er Paul Davidsen og kasserer Henrik
Lindholm (tlf. 39 62 29 36, hvor indmeldelse
kan ske). Øvrige bestyrelsesmedlemmer er
Ole Axboe, Frits Juhl-Jensen og Mogens Tarp.
Det er iøvrigt Tarps kontorforsyning i Ndr. Frihavnsgade, der har doneret det
eksklusive B.93-slips med
logoet, som fås, når man
skaffer et nyt medlem. Revisor i foreningen er klubbens
Æresmedlem, Ove Bech Jensen. Kontingentet er 1.000
kr. årligt, som indbetales på
konto 4001 27 36 71 i en af
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Danske Banks filialer. For ungdomsarbejdet
har det stor betydning at støtte 100 mands
foreningen. Kontingentet giver gratis adgang til Divisionsholdets hjemmekampe.

RACISME/PROVOKATIONER/VOLD

Kampagnen mod Racisme kommer desværre
også til udtryk på fodboldbanerne. En utrolig
vigtig kampagne er det derfor, der er iværksat for at undgå den diskrimination, som er
så stort et socialt og politisk problem i samfundet, men altså
også fodboldbanerne.
Hvem var den
egentlige skurk
ved VM i Tyskland, da Zinedine
Zidane og Marco
Materazzi havde
deres duel, som
skæmmede finalen så stærkt? Situationen
er blevet set over hele verdenen mange
gange bagefter, men hvad Materazzi ellers
har sagt, så har det selvfølgelig være noget
provokerende, for at få Zidane til at gå amok
- og Zidane gik lige i fælden! Provokationer
i dagens fodbold er vist desværre ikke blot
tilfældigt forårsaget af pumpende adrenalin, men det siges, at provokationer er sat i
system mange steder.
Dommerne ser normalt kun ”overgrebet”,
mens en spiller, der måske har provokeret til
det, slipper. Det er jo klart en fordel at få en
modstander vist ud. Det sker ofte ved en række ufine tricks og ved diverse bemærkninger.

En spiller som David Nielsen (Tidl. FCK, AaB
og FCM) er sikker på, at hans temperament er
blevet brugt systematisk imod ham af modstanderhold.
Den omsiggribende vold er i KBUs sidste blad
gjort til et emne. Sager om overgreb, specielt
mod dommere, stiger i de senere år. Vold
mod dommere er jo helt utilstedeligt. I KBUs
blad hedder det til sidst: Stands utilladelig
opførsel inden den udvikler sig! B.93 spillere
har heldigvis ikke været indblandet i de 18
kampe, der omtales i KBUs blad. B.93 har sine
egne ordensregler for god opførsel på banen
(omtalt i ”B.93 Fodbold” nr. 15).
Fair play
Fair play bør udvises på alle niveauer. KBU
har derfor henstillet til klubberne, at holdene hilser på hinanden inden kampen
og også bagefter siger tak for kampen
- og det uanset resultat! Kampene bør
afvikles i en positiv stemning.

FISK - VILDT - FJERKRÆ
Haraldsgade 106
V. Lyngbyvej

TLF. 39200623
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2. HOLDENE I 2. DIVISION
AFGØRENDE?
Den første turnering med deltagelse af reserveholdene fra de 6 superligaklubber i 2.
division er nu afsluttet. B.93 tabte alle sine 4
kampe i turneringen til de 2 superligaklubbers
2. hold, mens andre klubber, som B.93 i efteråret kæmpede om nedrykning med, fik point
mod disse hold, primært fordi man mødte
vidt forskellige hold. Det var efter mange
forsøg fra superligaen at det lykkedes at få
DBUs repræsentantskab til at vedtage den
nye ordning. Ordningen har imidlertid ikke
været problemfri for de øvrige 2. divisionshold. Der er vist ingen tvivl om, at superligaklubberne er særdeles tilfredse, og det er
de også med det nyeste tiltag, der betyder, at
de må have 7 indskiftningsspillere på bænken på betingelse af, at de 3 af de 7 skal være
under 21 år. Selvom de er med på bænken er
spillerne ikke låst fra at spille på 2. holdet.
Der er selvfølgelig nu også fremsat forslag
om, at de kampe, hvor de 6 superligahold
er med, rykkes til mandag aften. Hvad der
åbenbart også allerede nu er mulighed for,
praktiserede Brøndby, da australieren David Williams var med i en lørdagskamp (10
minutter mod Horsens) og om søndagen var
med mod Slagelse (scorede 2 mål). Danske
Spil (tidligere Tipstjenesten) sætter ikke odds
på kampe, hvor 2. holdene er med, før kampdagen.
Hvem stiller Børndby med, hed det forleden i Brønshøj? Har vi en chance? Som
nævnt er superligaklubbernes 2. hold med
til at afgøre placeringerne i 2. divisionerne,
alt efter, hvilke hold man møder med. I sidste
turnering mødte Brøndby mod AB70 med et
hold udenfor superligaen, mens Brøndby
mod B.93 bla. stillede med Karim Zaza, Morten Rasmussen, Henrik Kildentoft, Niki Zimling, Martin Spelmann, Johan Absalonsen,
Stefan Schmidt og Auri Skarbalius. Brøndby
vandt 2-0.
/fb.

OFFSIDE REGELEN M.M.
Danske spil/Oddset har en stor TV-kampagne omkring kvinders forståelse af offside-regelen, men kvinder er nu ofte ikke dummere
end mænd, når det gælder offside-forståelsen.
Offside er den regel i fodboldspillet, der
får flest tilråb til liniedommerne. Der er
også nye fortolkninger af offside-regelen
og det er ikke strafbart i sig selv at stå i en
offside-position, som mange tror. Offside
kan ikke dømmes, når spilleren er på egen
banehalvdel, på linie med med næstsidste
modspiller eller hvis han modtager bolden
direkte fra målspark, indkast eller hjørnespark. Liniedommerne skal ikke hæve flaget,
før spilleren i strafbar offside forsøger at få
bolden.

ikke at lade bolden ligge, når der er fløjtet.
Den anden regel, som er ny, bruges ikke så
meget af dommerne, det er uretmæssig
brug af krop og arme ved dødboldsituationer/
hjørnespark. Ved VM ”filmede” Ronaldo fra
Portugal lige rigeligt nok. Det betragtes som
en usportslig handling og kan straffes med
advarsel.
De nye regler gælder i Danmarksturneringen
nu, mens ved kampe i KBU kommer de nye
regler til at gælde fra 1. januar 2007.

Man er i strafbar offside, når en medspiller
får bolden og man aktivt medvirker ved at
genere en modspiller (spærrer/distraherer ved
bevægelse) og man bliver dømt offside, hvis
man får bolden - efter at have været i offside
- fra målmand, modspiller eller målstænger.
Mange spillere tænker iøvrigt ikke over regelen om forhaling af tiden. Det koster advarsel
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SMÅ- PLUK
NYT OM PATRICK MTILIGA
Patrick Mtiliga, nu 25 år, søger ny klub. Har
dog endnu et år tilbage af kontrakten i Feyenoord i Holland. Patrick har haft problemer
i en periode med en skade i hoften. Patrick
rejste fra B.93 i 1999 og rykkede i 2002 op i
Æresdivisionen med Excelsior (Feyenoords
filialklub). Er iøvrigt blevet far til Nelson (opkaldt efter Mandela).

NABOKLUB SKJOLD I PROBLEMER
Vor naboklub Skjold har før denne turnering
mistet 16 spillere og har kun fået 3 nye
udefra. Oveni de mange økonomiske problemer tabte Skjold lodtrækningen til 2. division vest. Den lodtrækning, som DBU måtte
foretage, da der var for mange hold til østkredsen. På Skjolds hjemmeside havde man
på forhånd skrevet: Kryds fingre og alt hvad
du ellers har, for at Skjold undgår denne deportation. Men sådan skulle det altså gå. Har
ellers taget deportationen med godt humør.
Efter lodtrækningen skrev man på hjemmesiden: Vi melder os ind i ”Mellemfolkeligt Samvirke”, når vi nu skal møde alle disse jyder.
Skjold har iøvrigt besluttet, at der skal være
gratis adgang til klubbens divisionskampe. Til
den første kamp mod Skive var der dog kun
116 tilskuere. Skjolds direktør, Poul Erik Højer,
er iøvrigt fratrådt sin stilling.

NYE TILTAG?
I B.93s medlemsblad for 15 år siden kunne
man læse: I Brasilien er det blevet en vane,
at spillere, der scorer, farer ud ved sidelinien
og kysser træneren. Daværende træner, nu
sportschef Erling Bøje sagde: Kan det hjælpe
B.93, lægger jeg gerne kind til. Det er utroligt
vigtigt at vise engagement og temperament
både hos spillere og træner!

KENDTE DELTOG I THOMAS OLSEN´S BRYLLUP
Tidligere medejer af B.93s professionelle
afdeling (sammen med Preben Elkjær)
Thomas Olsen, blev i sommer gift på Fyn.
Brylluppet var omtalt i alle de kulørte blade,
og en masse kendte deltog i brylluppet.
Æresgæster var Kronprinseparret. Kronprins Frederik var af og til tilskuer i B.93 i perioden, hvor Thomas Olsen var 93-direktør.

PERNILLE JØRGENSEN HÆDRET
Der var i år 10 års fodboldskolejubilæum på
B.93, og i den anledning fik Pernille Jørgensen, der var leder af fodboldskolen i B.93,
overrakt 10 års beviset, der nu hænger
på kontoret. Der er
hvert år 200-300
deltagere og det sker
i en hyggelig atmosfære.

OVERLEVELSE FOR BURNLEY
Den tidligere B.93-målmand, Brian Jensen, er
målmand i den engelske klub Burnley, som
spiller på det hæderkronede stadion ”Turf
Moor”. Burnley, der spiller i den næstbedste
række i England, er ikke spået den bedste
turnering. Det bliver et spørgsmål om overlevelse i rækken. Brian Jensen, der er meget
populær i fan-kredsen og kendt som ”The
Beast” har dog haft en god start i buret i de
første kampe.
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ITALIEN KALDER
”Tips-bladet” har udstationeret Kasper
Steenbach (16 Divisionskampe for B.93 først
i 90’erne) i Italien, ”for at indfange den
italienske fodboldsjæl”. Italien er jo spændende fodboldmæssigt, dels med baggrund i
verdensmesterskabet og dels den store bestikkelsesaffære, som jo truede mange af de
store klubber på deres eksistens.

NY TRÆNER FOR KVINDE
A-LANDSHOLDET
Kenneth Heiner-Møller (tidligere Christiansen) er jo nu blevet træner for Kvinde
A-landsholdet og dermed fratrådt B.93s divisionstrup. Kenneth får som sin første opgave
at kvalificere Danmark til VM-slutrunden i
Kina næste år.

RØDE VINDERCHANCER
B.93 skal tage sig i agt hvis modstanderholdet møder op i rødt. Ifølge en undersøgelse fra
Durham universitet, har klubber, der har
røde trøjer, størst chance for at vinde. Det
gælder dog vist ikke Vejle i Superligaen!

FCK´S SYNLIGHED?
FC Københavns karismatiske leder, bestyrelsesformanden Flemming Østergaard, har kun få begrænsninger i
sin promotion af FCK. FCKs logo under skoen er dog nok
ikke den mest synlige reklamemulighed.
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RUNDE
FØDSELSDAGE
I SEPT-DEC 2006

50 år:
Peter Lysdahl 3. sept.
Tommy Møller 11. sept.
Torben Biilmann 6. okt.
Erik Norsker 20. nov.
Peter Andersen 19. dec.

80 år:
Børge Richter 23. nov.
I sommer er Per Zornig fyldt 60 år. Per, der har
PZ Design i Hillerødgade, har været klubben
til stor hjælp med en række grafiske opgaver.
Vi siger tak herfor!

Jubilæumsnåle
I sidste fodboldblad bragte vi en række navne,
der har modtaget klubnålen for 50 års medlemsskab. I sommer har også Leif Milwertz
været medlem i 50 år, og den 23. august var
det Palle ”Banks” Jørgensen fra dette blads
redaktion, der kunne fejre sit jubilæum. I
B.93s regnskab er der en indbetaling på 9 kr.
for 2. halvår 1956 fra PBJ.

60 år:
Leif Jensen 5. sept.
Leo Larsen 14. sept.
Klaas Muizelaar 26. okt
70 år:
Jens Helsted 18. nov.
Torben Aagerup 21. dec.

SPIL & VIN

75 år:
Villy H.Nielsen 21. dec.

DI

ØBRO SPILLELAND

Anders Lange

• 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
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B.93 havde ikke i dag haft Svanemølleanlægget uden den store indsats, som daværende
overborgmester, Jens Kramer Mikkelsen, udviste for 10-12 år siden. fb.

Klubhuset så sådan ud, da B.93´shovedbestyrelse fik forevist det først i 90érne
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H O V E D S P O N S O R

I

B 9 3

Nybolig Peter Norvig

Kære sælger
Går du i salgstanker, har vi måske allerede køberen
Du bor måske i et eftertragtet kvarter, hvor efterspørgslen for tiden
er meget høj. Og vi har en kunde, der speciﬁkt ønsker at købe bolig
i netop det område, du bor i.
Så hvis du går og overvejer at sælge din bolig, har vi måske allerede
køberen. Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for
at sælge, så kontakt os hurtigst muligt for en uforpligtende snak og
en gratis salgsvurdering.
Kig forbi eller ring til
os – vi glæder os til
at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Nybolig
Peter Norvig

Ring 7010 2019
– eller kom ind i en af vores butikker

