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ØSTERBROS IDRÆTSPARK
I juni offentliggjordes planerne om Østerbros 
Idrætspark, hvor B.93 meddelte et ønske om 
at etablere en ny idrætshal, B.93 Hallen, til 
især tennis men også andre idrætsgrene. Det 
kan blive et mødested for den organiserede  
og uorganiserede idræt i området.

Den nye Østerbros Idrætspark skal indeholde 
tre indendørs tennisbaner som erstatning for 
den gamle tennishal på Gunnar Nu Hansens 
plads, der er aftalt solgt til SPARTA Atletik og 
Motion. Brugen af tennisbanerne her bort-
falder for B.93 i maj 2009.Det vil derfor være 
nødvendigt at en ny tennishal står parat i 
2009. Byggetiden forventes at være 1-1½ år. 
Der vil udover banerne blive to omklædnings-
rum samt et trænerrum. Det er også et stort 
ønske fra B.93, at der bliver en multihal til ek-
sempelvis indendørs fodbold for B.93s ung-
domsafdeling, andre idrætsgrene, men også 
tennis i denne hal. Der forhandles desuden 
med Dansk Bjergklub og Københavns klatre-
klub, som er Danmarks ældste og største for-

ening indenfor sportsgrenen, om en klatre-
hal.

Det er tillige planen at få et motionslokale på 
ca. 130 kvadratmeter og med et massagerum. 
B.93 har for øjeblikket et samarbejde med 
Folkesundhed København om ældregymna-
stik, projekt om overvægtige børn og bus-
chauffører fra ARRIVA. En række institutio-
ner, bl.a. Øresundsskolen anvender p.t. 
Fitness-rummet på „Slottet“.

Med ønsket om at skabe et åbent idrætsom-
råde med en række ting er det klubbens for-
mål at skabe en moderne idrætsforening, der 
står åbent for befolkningen på Østerbro og 
nærmeste områder. Der ønskes et nyt samlet 
rekreativt område i samspil med de omgiven-
de institutioner og skoler samt de nye plan-
lagte boligområder i Nordhavnen og måske 
på Gasværksgrunden. Det kunne blive et om-
råde på Østerbro, hvor der er aktivitet hele 
dagen og aftenen. Med ansættelsen af Jes-

AREALET, HVOR HALLERNE SKAL OPFØRESAREALET, HVOR HALLERNE SKAL OPFØRES
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legefaciliteter. Som et led i ønsket om også 
at få den uorganiserede idræt til området, 
har B.93 i samarbejde med Københavns kom-
mune anlagt en minimultibane foran klubhu-
set (se forsidebilledet). Med det automatisk 
tændende og slukkende lysanlæg kan denne 
bane bruges hele året rundt.

B.93 har ønsket at forankre anlæg og drift af 
det nye halbyggeri i et nystiftet aktieselskab 
på samme måde, som den gamle tennishal på 
Gunnar Nu Hansens plads i 1912 blev organi-
seret i et aktieselskab. Selskabets navn nu bli-
ver „Østerbros Idrætspark A/S.“ Bestyrelsen i 
det nye aktieselskab er:

BESTYRELSE I ØSTERBROS 
IDRÆTSPARK A/S
Jørgen Norsker (formand)
Søren Daugbjerg (næstformand)
Henrik Lindholm (kasserer)
Simon Munch Hermansen (sekretær)
Axel Thrige Laursen (østrebro Lokalråd)

per Nielsen som ungdomskonsulent/integra-
tionskonsulent kan idrætsområdet også ses 
som en mulighed for at skabe gode sociale 
miljøer og kammeratskaber.

I Københavns kommunes lokalplan er der re-
serveret et område til halbyggeri. Et problem 
er det dog, at Københavns kommune efter 
planen i december i år vil træffe beslutning 
om anlæg af den i mange år drøftede Nord-
havnsvej. Der er en række forslag fremme om 
vejføring, og det giver anledning til mange 
hede debatter. Der har også været nogle ke-
delige læserbreve med Svanemøllegruppen, 
der kæmper for en tunnelløsning, så deres 
vej –Strandvænget – undgår at blive gen-
nemfartsvejen. Der er af B.93s arkitekt udar-
bejdet en alternativ version, der forskyder 
halbyggeriet cirka 20 meter mod vest, hvis 
vejføring bliver forbi B.93.

Der er herudover i projektet en række andre 
forslag for motionsløbere og trænings- og 

FRA POLITIKEN, HELHEDSPLANEN FRA POLITIKEN, HELHEDSPLANEN 
VED ØSTERBRO STADIONVED ØSTERBRO STADION
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EBBE ELMER
Jagtvej 157 • 2200 København N • Tlf: 35 83 70 00

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.

Fejlfri
praktisk og forførerne

Mazda – den holder bare!
Mazda yder 3 år/100.000 km mekanisk garanti
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Da spillertruppen for efteråret blev offentlig-
gjort var den store overraskelse, at Lars 
Hjortshøj fra Hvidovre var med. Anføreren 
fra Hvidovres divisionshold blev efter opryk-
ningen til 1. division for Hvidovre valgt til 
„Årets spiller“, og var da også en særdeles 
værdifuld spiller i de to oprykningskampe om 
pladsen i Viasat Sport divisionen mod FC Fyn.

Lars Hjortshøj har været en særdeles god spil-
ler for B.93 i efterårets matcher indtil nu, 
selvom effektiviteten ikke har indeholdt mål 
på trods af mange chancer. Hjortshøj er højre 
midtbanespiller.

Fra Hvidovre er også kommet Jonas Schuma-
cher, som har været en markant ungdomsspil-
ler i B.93(vandt junior-DM). Gik i KB sammen 
med en række andre ungdomsspillere fra 
B.93, men er senere skiftet til Hvidovre.

Målmand Ulrik Thomsen har vogtet målet i 
B.93s første fi re kampe, og har kun ladet tre 
mål gå ind. Ulrik Thomsen kom sidste vinter 
til Herfølge fra Kongsvinger i Norge. Dette 
hold spiller i Norges næstbedste række. Ulrik 
Thomsen afl øste i Herfølge Morten Cramer, 
der søgte hjem til Brøndby. Med fra Herfølge 
er angriberen Jan Isaksen, der har været på 
kontrakt i Herfølge i et par år.
Newros Dogan har været fast mand på midt-
banen i B.93s første fi re kampe. Han er kom-
met tilbage fra Ølstykke. Han spillede for B.93 

i 1999 – 2002 på divisionsholdet 82 gange og 
scorede 16 mål. En anden spiller, der er vendt 
tilbage til B.93, er Martin Heisterberg. Han 
har spillet i foråret i HIK.

Lillebror, Mads Heisterberg er sammen med 
Jesper Kolding, der ikke er i familie med Jens, 
blevet optaget i divisionstruppen efter at 
have spillet ungdomsfodbold i B.93.
Jesper Kolding opnåede allerede debut på 
divisionsholdet i foråret.

Klubben har  tilsyneladende ikke haft øko-
nomi til forstærkning yderligere i et par af 
kæderne. Trist også, at B.93 ikke havde øko-
nomi til at holde på divisionernes topscorer, 
så havde chancen for en topplacering set me-
get bedre ud.

B.93s største talent p.t. 
– efter Mathias „Zan-
ka“ Jørgensens farvel 
– er Emil Farver, der 
opnåede tre divisions-
kampe i foråret, og nu er fast back på divisi-
onsholdet, skønt han først her i september er 
fyldt 18 år. Emil Farver, der er kommet til B.93 
fra Vanløse, har da også i sommer været til 
prøvetræning i Birmingham i England. 

Tre af klubbens mest rutinerede spillere valgte 
i sommer at stoppe deres fodboldkarriere. 
Der var anfører Jimmy Müller (100 kampe), 
Troels Jensen (117 kampe) og Morten Jørgen-
sen (47 kampe). Polat Bozkurt (52 kampe) er 
heller ikke længere i truppen. Glen Marcher 
(62 kampe) viste sidste efterår fl ot spil, men 
det blev kun til en enkelt kamp i foråret. Har 
spillet på Island. Han savnes stærkt. Henrik 
Lyngsø Olsen (50 divisionskampe), der blev 2. 
divisions topscorer i sidste sæson med 22 mål, 
valgte at gå i FREM i sommer, men DBU op-
hævede kontrakten, og Henrik spiller nu for 
AB.

fb

NYE SPILLERE I DIVISIONSTRUPPEN

LARS HJORTSHØJLARS HJORTSHØJ

EMIL FARVEREMIL FARVER



Med risiko for at vores 1. hold spiller 2-3 dår-
lige kampe, mens vores fodboldblad bliver 
trykt, og vi dermed ikke kan holde det ni-
veau, vi har vist de første fi re kampe, så me-
ner jeg, at vores 1. hold har vist, at det er godt 
nok til at spille med helt i toppen af 2. Divisi-
on Øst.

Det var især kampen mod Fremad Amager på 
udebane, der skulle vise om vi havde kvalitet 
nok til modstå presset fra et hold med et væ-
sentligt større økonomisk budget end vores og 
med tidligere superligaspillere på holdet. Og 
det kunne vi. Ja, vi burde faktisk have vundet, 
hvis vi havde været lidt skarpere foran mål. 

Den indsats lovede rigtig godt for, at holdet 
har stabilitet nok til at tage det lange seje 
træk, der skal til for at vi til sommer ligger 
helt oppe i den ende af tabellen der betyder, 
at vi enten rykker direkte op i 1. division eller 
skal ud i play off kampe med nummer to i 
2. Division Vest om den sidste opryknings-
plads. 

7

HENRIK ENGELHENRIK ENGEL

Hvis vi alligevel skal holde optimisme på et 
realistisk niveau, så må vi også erkende, at 
vores trup ikke er helt stærk nok til at modstå 
de skader, der formentlig kommer, da vi ikke 
p.t. har to mand på alle pladser. 

Derfor kan vi godt risikere, at såfremt der 
kommer langvarige skader eller hvis 1-2 spil-
lere falder i niveau, så kan det efterlade hol-
det en smule amputeret. 

Den situatiuon og risiko arbejder vi hårdt på 
at minimere, hvilket blandt andet sker med 
de 4-5 ynglingespilere, der i år er rykket op i 
1. holdstruppen, og som vi snart forventer er 
ved at være divisionsmodne.

Både træner Erling Bøje og sportschef Frank 
Nielsen mener, at vores trup er i en god ba-
lance med hensyn til rutine og ungdomsta-
lent, og at sammenholdet i truppen også er 
rigtig godt.

Begge forhold er vigtige faktorer med hen-
syn til at opnå de bedste resultater. Så mang-
ler vi „bare“ lige at blive lidt farligere og score 
nogle fl ere mål, for at vi kan få fuldt udbytte 
af vores hold. 

Men det er jo unægtelig det sværeste i fod-
bold, men helt nødvendigt hvis vi skal forbli-
ve et tophold. 

af Henrik Engel

DIVISIONSHOLDET ER ET TOPHOLD



Medlemmer af B.93 Erhvervsklub

Revisionsfirmaet BRDR.J ENSEN

D.B.N Malerfirma
v/ Dennis Bo Nielsen

Quasi Capital
Management

Qvist Herman ApS
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EFTERÅRETS KAMPE
08. sept. Kl. 15 Værløse - B.93
15. sept. kl. 15 B.93 - Holbæk
22. sept. kl. 13 Brøndby - B.93
29. sept. Kl. 15 B.93 - Roskilde
06. okt. Kl. 15 Brh. - B.93
13. okt. kl. 15 B.93 - B.1908
20. okt. kl. 15 BSV - B.93
27. okt. kl. 15 B.93 - KB
03. nov.  Kl.15 Skjold-B.93
11. nov. Kl. 13 Greve - B.93

SPILLERTRUP

MÅLMÆND
Nicolas Nielsen, 36 år
Ulrik Thomsen, 25 år
Emil Jensen, 19 år

FORSVARET
Mark Strøm, 24 år
Emil Farver, 18 år
Kasper Larsen, 24 år
Kenneth Tange, 29 år
Carl Bjarke Petersen, 28 år
Martin Heisterberg, 19 år
Nabi Dogan, 17 år
Jonas Schumacher, 22 år

MIDTBANE
Dragan Bakovic, 27 år
Venhar Sabani, 21 år
Thomas Høegh, 22 år
Newroz Dogan, 28 år
Lars Hjortshøj, 30 år
Jesper Kolding, 18 år
Martin Drescher, 24 år
Mads Heisterberg, 18 år
Yassin Erdem, 24 år

ANGREBET
Ronny B.Petersen, 28 år
Jan Isaksen, 23 år
Kristian Nielsen, 28 år
Simon Nielsen, 19 år

NY CHEFTRÆNER
Sportschef Erling Bøje har overta-
get cheftrænerposten i efteråret. 
Fra 1. januar håber klubben at kun-
ne fi nde en ny cheftræner, så Er-
ling igen kan overtage sportschef-
posten. Jan „Jernmand“ Hansen er 
assisterende træner.

 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

STATISTIK FRA SIDSTE SÆSON 

Der blev brugt 32 spillere i de 28 kampe, heraf 19 debutanter 
for B.93. Mark Strøm og Kristian Nielsen spillede alle 28 kam-
pe. Anfører Jimmy Müller nåede „kun“ 26 kampe. Han var 
uheldig at blive provokeret til en udvisning i Greve. Også 
Henrik Lyngsø Olsen fi k udvisning i Greve, og nåede 25 kam-
pe. Han blev topscorer for holdet med 22 mål. Kristian Niel-
sen scorede 15 mål, mens Ronny B. Petersen noteredes for ti 
mål i 20 kampe. Yngste spiller blev Mathias „Zanka“ Jørgen-
sen, der fi k debut som 16-årig. Jesper Kolding var 17 år lige-
som Emil Farver, da de debuterede.

(PBJ-statistik)
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Det var utvivlsomt ikke nogen nem beslut-
ning for B.93s direktør, Claus Borre, at opsige 
sin stilling – og der blev da også tilføjet „far-
vel for denne gang“. Det var en overraskende 
beslutning, der blev udsendt som en presse-
meddelelse den 4. august kl. 14.32, netop før 
divisionsholdets sæson-premiere.

Claus Borre tiltrådte som direktør i B.93 den 
1. december 2005, hvor B.93s fl agskib inden-

for fodbold – divisionsholdet – var i en alvor-
lig krise som nedrykningskandidat og mulig-
vis for første gang på vej ud af Danmarks- 
turneringen. Det blev til en dramatisk æn-
dring af divisionstruppen og med trænerskif-
te samt en ny sponsor som rygstød. Claus 
Borre ydede dengang også et meget vægtigt 
bidrag.
Claus Borre meddelte selv i ovennævnte pres-
semeddelelse, at B.93 nu er ovenpå igen. 
Det er klart et tab for B.93, at Claus Borre rej-
ser. Som nævnt i sidste fodboldblad, har han 
skabt nye kontakter igennem sit store net-
værk. Det har forbedret klubbens gennem-
slagskraft og skabt fl ere medlemmer af B.93s 
Erhvervsklub.

I en redegørelse fra B.93 skrives: „Claus Borre 
vil altid være velkommen i B.93 og på Øster-
bro stadion“. Claus Borre har da også været 
til hjemmekampene, som er afviklet efter 
hans opsigelse.

fb.

CLAUS BORRES FARVEL

CLAUS BORRECLAUS BORRE



11

Ungdomsfonden afholder den traditionsrige 
fi rma fodboldturnering lørdag den 29. sep-
tember. Det bliver en festlig dag, forhåbent-
lig i godt vejr, og med æren og fl otte præmier 
på spil.

Der spilles i to rækker. En A-række og en B-
række. Som bogstaverne siger er A-rækken 
for de mest øvede hold. Virksomhederne må 
godt stille med fl ere hold. På hvert hold er 
der op til ti spillere. Der er syv spillere på ba-
nen ad gangen og med „fl yvende indskift-
ning“. Det ses gerne, at der også er kvindeligt 
islæt på holdene. Pigemål tæller dobbelt. Der 
spilles på halv fodboldbane, og hver kamp er 
på 15 minutter. Hvert deltagerhold garante-
res tre kampe. Der må ikke anvendes spillere, 
der har spillet divisionsfodbold i år.

Der er arrangeret frokost til alle de deltagen-
de spillere, ligesom der løbende kan købes øl 
og vand. Virksomhederne opfordres til at 
gøre dagen til en festlig medarbejderbegi-
venhed. Der kan også bestilles frokost til hep-
pekor m.fl . Der kan også bestilles telt/pavil-
lon til egen virksomhed, som kan bruges som 

mødested under kampene, det sker på tlf. 
4453 3511 (Rent a Tent).

Præmierne er i A-rækken ti weekendophold 
for to-fi re personer hos Folkeferie (værdi: 
20.000 kr). 2. præmie er ti abonnementer på 
„Tips-bladet“. I B-rækken er førstepræmien 
den samme som i A-rækken, mens 2. præmi-
en er ti præmier fra Zippo. Udover de nævn-
te er Bjergkildevand sponsor for stævnet. Det 
koster 5.000 kr for en virksomhed at deltage 
med et hold. Der er on-line tilmelding. Down-
load og fax tilmeldingen (PDF 300 kb, 
webred.) på 4846 1260. Overskuddet ved 
stævnet går til ungdomsarbejdet.

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 CUP 2007
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Det er så første gang, at „ugens rapport“ har 
bevæget sig over i det kvindelige køn. Og 
første gang at offeret har stillet krav. Da den 
udsendte ikke tar’ imod trusler, vil intervie-
wet også handle om Jens Kolding. Til gen-
gæld har Janne fået fordel af hjemmebane, 
huset i det mondæne Dyssegård med swim-
mingpool, trampolin og fadølsanlæg.

Vi må først høre om din karriere som speaker-
pige på Østerbro Stadion. Jeg startede i 1985, 
hvor jeg de første to år var elev under min far 
Jørgen „Skolelærer”. Så overtog jeg mikro-
fonen med min far som medhjælper, indtil sid-
ste år, hvor han jo som bekendt døde. Jeg mø-
der en time før kampen (red. hvis Jens og 
børnene ellers kan få snøvlet sig færdige). Op 

til kampen får jeg holdopstillingerne, under-
søger udtalen på eventuelle svære navne, får 
oplysning om dommer, liniedommere, be-
stemmer musikken, får oplæg fra sportsche-
fen, hvis der er spillere der skal hædres eller 
hvad det ellers kan være.

Når holdene løber på banen til musikken 
præsenterer jeg de to hold, dommere, træ-
ner, holdleder osv. Indtil for nylig startede jeg 
altid med B.93, men så blandede du dig og 
sagde at man bør starte med udeholdet, så 
det gør jeg nu. Ofte er jeg ikke færdig med 
navnene før kampen fl øjtes i gang. Hvis der 
scores skal jeg ringe til Ritzau og Tekst-TV. Da 
B.93 slog Brønshøj 8-2 sidste år var der derfor 
overarbejde. Det er ikke altid, jeg får meldin-

JANNE KOLDING – DANMARKS ENESTE 
KVINDELIGE STADIONSPEAKER 

JANNE KOLDING
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ger fra andre kampe, der spilles samtidig. Der 
fi ndes desværre ikke netadgang i speaker-
boksen, det ville ellers være en stor hjælp.

I boksen bliver vi ofte ringet op af privatper-
soner, der skal høre hvad den står. I mange år 
var der en ældre dame, som aldrig præsente-
rede sig, der ringede flere gange under kam-
pen. En dag spurgte min far hende så, hvor-
for hun ikke kom over og så kampene. Jamen, 
jeg bor på Fyn svarede hun, og så var det lige-
som uddebatteret.

Min debut som speakerpige var for øvrigt den 
11. oktober 1987, hvor B.93 mødte B.1913. En 
af mine opgaver var at præsentere en 300 
kamps jubilar. Det var for øvrigt Jens Kolding. 
Ham har jeg altid beundret, især når han la-
vede tunneller. Her 20 år efter er vi forældre 
til Martin på 12 år, der spiller på 3. drenge i 
B.93 og Tine på 10 år, der går til gymnastik. 
Som du måske ved, så spiller Jens også stadig 
fodbold (red. Er stjernen på mastersholdet), 
så mine tre børn farer ud og ind af huset.

Mit udvalgte hold set fra speakerboksen. 
Jamen, det er jo en svær opgave Palle Banks, 
det må du nok kunne forstå, det er vel om-
kring 300 kampe, jeg har „spillet“ i boksen. 
Men efter fjerde forsøg er jeg kommet frem 
til dette hold, hvor jeg har skelet til spillernes 
betydning for B.93 (system 4-4-2): 1. Nicolas 
Nielsen – 2. Hans Paulander, 3. Ole Petersen 
(anf.), 4. Finn Ludo, 5. Leif Funcke Nielsen – 6. 
Kenneth Christiansen (Heiner-Møller), 7. Find 
Juhl, 8. Erling Bøje, 9. Jan Højland – 10. Jens 
Kolding og 11. Danny Jung. Jeg har ikke udta-
get nogen træner, men Erling Bøje kunne jo 
være spillende træner, så er det på plads.

Hvad laver du ellers. Jeg er lærer på Holberg-
skolen på Frederiksborgvej, og jeg er fod-
boldleder til det årlige Nordiske Skoleidræts-
stævne. Jeg sad i 18 år i fodboldudvalget ved 
Ekstrabladets Skoleturnering. Jeg var korsan-
ger i DR’s pigekor 1969/87. Vi holder forbin-

delsen ved lige, nogle af os gamle synger ved 
forskellige lejligheder.
Hvad med din egen fodboldkarriere, tjah jeg 
spillede to år i Frejlev, ligger ved Aalborg, 
men jeg var vist ikke byens største talent. Jeg 
spillede tennis i B.93 i 4-5 år, hvor jeg havde 
Niels Knudsen som træner. Sammen med min 
søster Bette var jeg i mange år med i aktivi-
tetsudvalget, som blev startet af VVS-man-
den John Larsen. Vores bror Egon (red. Jes-
per) har altid været meget fodboldaktiv, er 
netop blevet konsulent i DBU. 

Jeg er i gang med en bog om samtlige hånd-
boldlandsholdsspillere, damer og herrer. Ved 
du hvem der har spillet flest landskampe? Jeg 
tror det er Janne Kolling (korrekt, 250 kampe). 
Er der mere du vil vide. Ja, men nu tror jeg 
Jens kommer hjem. Det ser ud til masters har 
tabt. 

/palle banks jørgensen

JANNE KOLDING I BOKSEN
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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

PETER GRAHNPETER GRAHN

I skrivende stund kæmper 2. senior en heroisk 
kamp for ikke at ende under nedrykningsstre-
gen. Sommerferien er overstået, og truppen 
har fået tilført en hel del nye U21-spillere. Ak-
tuelt er truppen på 22 spillere hvoraf de 10 er 
U21 aktuelle. Gennemsnitsalderen for trup-
pen er fortsat lav, nemlig 23,2 år. Truppen er 
derfor langsomt, men sikkert på vej igennem 
et „generationsskifte“ til et Ungseniorhold.

Omstillingen er ikke „gratis“, i form af mi-
stede point i turneringen. Fodboldkampes 
sejre grundlægges nu engang oftest på en 
solid holdindsats med vundne nærkampe og 
her mangler de unge ofte en del i de første 
seniorår. Dette kan så langsomt tillæres på et 
Ungseniorhold, hvorefter vejen til 1. senior 
måske er banet.

Efterårsstarten var grum; idet vi skulle til 
Bornholm og spille mod Hasle, som vi spillede 
1-1 med i sæsonpremieren. Alt på turen gik 
fi nt, det eneste der glippede, var de 3 point 
som vi havde fortjent, indtil vi de sidste 15 
min. fi k udvist to spillere med rødt kort. Bort-
set fra at begge spillere „snakkede“ sig til 

begge udvisninger, så var det klart en bort-
dømning af B93. Dommerne har simpelthen 
en for lav tolerancetærskel overfor de frisk-
fyragtige københavnerknægte !!

Næste kamp blev et fuldt fortjent neder-
lagt til et af rækkens mest solide hold GVI. 
Her var ikke meget at komme efter. Specielt 
fysikken og deres sammenspillede hold gjor-
de forskellen.

Seneste kamp var en bundgyser mod 
B1908, som lå lige under os, og samtidig lige 
under nedrykningsstregen. Vi vandt 1-0 på 
nr. to straffespark scoret af Jawed efter om-
straffe, fordi en B93’er var løbet for tidligt ind 
i straffesparksfeltet!! Sejren bliver forhåbent-
ligt et vendepunkt, idet vi trænere fi k set de 
unge vise nærkampsstyrke og fi ghtervilje i en 
meget højere grad end tidligere, hvor de ofte 
kun koncentrerede sig om det tekniske ni-
veau. Sejrene skal nok begynde at komme. 
Siden Siden er det blevet til sejr over Dragør 
6-2, der ligger lige foran B.93. Nedryknings-
spørgsmålet er endnu ikke lukket ud af ska-
bet… det rasler kun med nøglen

Co@ch
Peter Grahn

ET MEGET SPÆNDENDE EFTERÅR 
VENTER FOR 2. SENIOR
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Ikke siden 2001, hvor B.93s bedste 
juniorhold blev Danmarksmester, 
og året efter, hvor Michael Jakob-
sen og Anders Bjerring Quist var 
på U/17 landsholdet, Jonas Troest 
på U/18 landsholdet, og Theis 
F. Rasmussen og Rami Kais på U/19 
landsholdet, har B.93 fostret en 
mere talentfuld ungdom end nu.

Det bedste ynglingehold i klub-
ben spiller i den øverste danske 
række og klarer sig hæderligt, og 
op i Divionstruppen er rykket tre 
ynglingespillere (se side 6). Hos 
juniorerne blev det i sommer til en 
overbevisende oprykning til den næstbedste 
række (den landsdækkende 1. division). Her 
har holdet spillet tre kampe og har maksi-
mumpoint. De jyske hold juniorerne møder er 
Vejle, Silkeborg, Kolding og Thisted. De lokale 
hold er FC Nordsjælland og FREM. På Junior-
holdet er der 13 spillere, som KBU har haft 
bud efter til deres unionshold.

Dertil kommer, at B.93s næstbedste ynglinge- 
og juniorhold begge vandt KBUs mester-
række i foråret.

Med salget af Mathias „Zanka“ Jørgensen i 
juni for et større millionbeløb til FC Køben-
havn er der samtidig skabt basis for at fore-
tage nogle fremadrettede investeringer i 
klubbens talentarbejde. Mathias har altid 
spillet i B.93 og er et produkt af klubbens 
talentudvikling. Mathias, der blev 17 år den 
23. april i år, fi k sin debut på divisionsholdet 
som 16-årig og fi k alt ti kampe på divisions-
holdet i foråret. „Zanka“s ry spredtes over 
hele Europa, og han var to gange til prøve-
træning hos ARSENAL i England. Disse prøve-
ophold skabte i øvrigt problemer for Mathias 
Jørgensen, der i gymnasiet havde svært ved 
at holde sig under det tilladte fravær.

Som bekendt blev B.93 hældt ud af ITU-ord-
ningen af DBU. Denne ordning yder en støtte 
på over 200.000 kr, og er en blåstempling 
også fra Team Danmark. Der kræves syv spil-
lere på DBUs ungdomslandshold for at være 
med i ITU (Integreret Talent Udvikling)-ord-
ningen. Mon ikke B.93 opnår det ret hurtigt 
igen. I mellemtiden støttes B.93 af TEAM CO-
PENHAGEN.

UNGDOMSAFDELINGEN

MATHIAS JØRGENSEN

FOTO: TOBEN MEYERFOTO: TOBEN MEYER
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KONTRAKTFORLÆNGELSER 
B.93 har fra U/18 holdet lavet en 3-årig 
aftale med Wissam Nielsen og en 2-årig afta-
le med Mikkel London. Aftalen med Mads 
Heisterberg, der spiller på den centrale midt-
bane, er forlænget og samtidig er Mads ryk-
ket op i Divisionstruppen. Der er også skrevet 
3-årige kontrakter med Sadulla Elezi og Mou-
rad El Bariaki,

Otte spillere fra B.93 deltog i unions stævnet i 
Vejle. På U/15 var det Viktor Emil Folman, 
Okore Jores, Mourad El Bariaki og Ibrahim 
Mansaray og på U/16 er det Emir Saini, Sa-
dulla Elezi, Bashkim Kadrii og Daniel Lind-
sten. 

Klubbens inspektør, Kenan Saini, har påtaget 
sig rollen som holdleder for U/16 holdet.

TALENTTRÆNERE
Efter at Christian Lønstrup pludselig valgte at 
forlade sin stilling som talenttræner, selvom 
der var aftalt forhandling til sidst i august om 
det videre forløb, har B.93 valgt en løsning 
for resten af året ved at ansætte Niels Mad-
sen(1.ynglingetræner) og Bjarne Rasmus-
sen(1.juniortræner) som talenttrænere. De 
fortsætter begge som 1.holdstrænere, men 
vil nu også forestå hele arbejdet omkring ta-
lentudviklingen. B.93 har godt 20 spillere, der 
tilbydes ekstratræning, herunder den daglige 
morgentræning.

Det er herefter hensigten at ansætte en ny 
talenttræner fra sæsonen 2008.

Billedtekst: Niels Madsen løber forrest 
foran Per Krøldrup og Newros Dogan ind 
på Østerbro stadion. Niels Madsen, der er 
fra Falster og 28 år, nåede 58 kampe på 
divisionsholdet.

DANIEL LINDSTENDANIEL LINDSTEN

1. Drengeholdet har spillet sin første kamp i 
Nykøbing F., hvor det blev til en 4-1 sejr over 
Lolland-Falster Alliancen.

Daniel Lindsten(billedet) er udtaget til U/17 
landsholdet og scorede mod norge. Til en 
samling omkring U/16 landsholdet er udtaget 
Ibrahim Mansaray, Mourad El-Barachi og Vik-
tor Folman. Til det albanske U/16 hold er Geri 
Lika udtaget.

SPONSORER AF
Magneto Auto & Auto – El Service ApS
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JESPER NIELSENJESPER NIELSEN

Som nævnt i sidste fodboldblad har Jesper 
Nielsen siden juni varetaget projektstillingen 
som ungdomskonsulent / integrationskonsu-
lent. Jesper er 51 år og er uddannet i idræt og 
samfundsfag fra Københavns universitet. I 
godt fem år var han lærer og forstander på 
Idrætsefterskolen i Oure på Fyn. Haft admini-
strativ stilling i Hillerød kommune og i en ti-
års periode skoleleder. Debuterede på junior-
landsholdet i fodbold i 1972 for AB og har 
taget trænerkurser i DBU-regi.

ARBEJDSOPGAVER
Blandt ungdomskonsulentens mangeartede 
opgaver kan nævnes følgende.
Pædagogisk
• Coaching af trænere
• Troubleshooting
Administrative/organisatoriske
• Spillertruplister (hånd om alle)
• Trænerkabaler (styring, trænerudvalg)
• Holdtilmeldinger
Udviklingsopgave
• Børnefodboldskolen
• Trænermøder (Kultur og uddannelse)
• Systematiseret modtagersystem

• Trænerrekruttering (seminarer)
• Udvikling/Målsætning for pigeafdeling
• Indvandrere
• Fritidsinstitution
• Åbent hus arrangementer
Udvalgsarbejde
• Medlem af diverse udvalg i klubben

I januar sidste år startede Christian Karim 
Morabet som integrationskonsulent, og fik 
i det år han var ansat stor succes, og klub-
ben fik mange nye medlemmer med anden 
etnisk baggrund. Han fik især etableret et 
godt forældresamarbejde B.93 håber at 
fl ere af disse nye medlemmer vil være med 
til at fortsætte klubbens stolte traditioner 
som rugekasse for unge fodboldtalenter. På 
siderne før her i fodboldbladet kan ses, 
hvor mange unge spillere med anden et-
nisk baggrund, der har succes. Klubbens 
formand Johnny Wettergren, har endog 
lovet integrationsborgmester i Københavns 
kommune, Jakob Hougaard,at der igennem 
„B.93’s rugekasse“ nok skal komme en Lands-
holdsspiller med anden etnisk baggrund.

UNGDOMSKONSULENTEN

17
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Sidst på året skal Københavns kommunes 
borgerrepræsentation tage stilling til linie-
føring af en ny Nordhavnsvej. Som det ses 
af kortet er det linieføring to og Svanemøl-
legruppens forslag, der vil berøre B.93. Sva-
nemøllegruppen er meget aktiv omkring 
linieføringen, da forslag 1 vil gå igennem 
Strandvænget, som er deres vej.

Disse beboere foreslår derfor vejen lagt 
udenom deres vej i en tunnelløsning.

Der foregår indtil 24. september en offentlig 
høring om Nordhavnsvej, ligesom der afhol-
des et samlet møde om byudviklingen i Nord-

havnen og selve vejen. For B.93 er vejføringen 
af stor betydning, dels i forbindelse med byg-
ningen af tennis- og multihal, men også selve 
fodboldarealet kan blive berørt. Vejen er 
planlagt færdig i 2014.

Den planlagte udbygning af hele Nordhavns-
området er afhængig af, at vejen gennemfø-
res, da hele vejnettet i området er stærkt be-
lastet. Det er planen at udbygningen af 
Nordhavn vil begynde i Århusgade-området.

B.93 vil med spænding afvente Borgerrepræ-
sentationens afgørelse

NORDHAVNSVEJS LINIEFØRING

Ryparken Station

Svanemøllen Station

Nordhavn Station

H
elsingørm

otorve-

Svanemølleværket

Svanemøllens Kaserne

K
alkbræ

nderihavnsgade

FØRSTE OFFENTLIGE HØRING
Kom til møde om Nordhavn og Nordhavnsvej: 
Tid og sted annonceres i pressen. 

Indsend bemærkninger, ideer og forslag 
Bemærkninger, ideer og forslag modtages fra den 22. august til den 
24. september 2007 inden kl. 12. Send dem til:

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Anlæg og Udbud
Postboks 441, 1505 Kbh. V. 

eller til Nordhavnsvej@tmf.kk.dk

Læs mere om Nordhavnsvej på www.tmf.kk.dk/Nordhavnsvej
og tilmeld dig et nyhedsbrev om vejprojektet.

Denne folder er udsendt til alle adresser inden for en projekt-
zone på 300 meter. Du kan downloade folderen på www.tmf.
kk.dk/nordhavnsvej, bestille den hos Teknik- & Miljøforvaltningen 
på telefon 33 66 35 11 eller hente den hos et af kommunens bor-
gerservicecentre eller biblioteker. Eventuelle spørgsmål kan rettes 
skriftligt til ovenstående adresser eller telefonisk på 33 66 37 47 
eller 33 66 35 11.

KØBENHAVNS KOMMUNE       
Teknik- og Miljøforvaltningen                                   www.tmf.kk.dk

NORDHAVNSVEJ
Offentlig høring 
fra 22. august - 24. september 2007

Planlægningszone - tilslutning mellem 

Nordhavnsvej og Helsingørmotorvejen

Planlægningszone - vejforslag 1

Planlægningszone - vejforslag 2

Planlægningszone - vejforslag 3 (foreslået af Svanemøllegruppen)

Tunnel

SIGNATURFORKLARING:
B
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Hydro Texaco  . Jagtvej 213-215   

2100 Kbh Ø  . Tlf. 39 29 80 48 forkæler dig og din bil

Service på Østerbro!
Trailerudlejning

Fra kr. 90,- 

Ny vaskemaskine
Udlejning af 

DVD-film

I 1999 udgav vi en bog om B93, en stor sag på 
271 sider med titlen „En fodboldkrønnike fra 
den spæde begyndelse til Superligaen“. Selv-
om vi fi k genoptrykt bogen to gange, har 
den været umulig at skaffe de sidste mange 
år. Bogen må derfor siges at have været en 
succes.

Forfatteren Palle „Banks“ Jørgensen har ind-
vilget i at stå i spidsen for en ny bog, hvor sæ-
sonen 2007/08 bliver indeholdt. Bogen vil 
udkomme i efteråret 2008. For at bogen øko-
nomisk kan blive til noget kræver det en vis 
opbakning. Grundlaget for den sidste bog 
var 52 private 500-kroners sponsorer. 

For at blive bogsponsor skal du indbetale kr. 
500,- enten til Palle Banks, på kontoret eller 
på konto i Danske Bank: 3001 (reg.), konto 
3001359703. Husk dit navn skal fremgå af 
indbetalingen. Du kan også sende en check 
til Palle Jørgensen, Åkandehaven 166, 2765 
Smørum. For sponsoratet får du et eksemplar 
af bogen, som forventes at komme til at ko-
ste 300 kr., og dit navn bliver nævnt i bogen.

Som noget nyt optager vi også fi rmasponso-
rer. Prisen er her kr. 3.000,-. Firmaet får tre 
bøger og en annonce i bogen for indsatsen. 

Når vi når frem til 1. januar 2008 vil vi afgøre 
om bogen kan blive en realitet. Det afhæn-
ger af antallet af sponsorer og trykudgifter-
ne. Al arbejdet med bogen vil være totalt 
ulønnet. Hvis bogen ikke bliver til noget vil 
indbetalingerne blive tilbagebetalt.

B93 Kulturudvalg

NY B93-BOG I STØBESKEEN
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SCT.CROIX
PIGEJUNIORERNES BESØG PÅ DEN 
VESTINDISKE Ø

Efter en besværlig rejse via Madrid og Puerto 
Rico ankom pigerne til den tidligere danske 
koloni, Sct.Croix. Det blev et paradisisk op-
hold. Vært for pigejuniorerne var Yohannes 
Worede, midt i fyrrene, som sælger ejendom-
me på den smukke gamle danske ø og også 
lejer biler ud. Han er en af de store fodbold-
skikkelser på øen. Da Yohannes fi k sin debut 
på Virgin Islands VM-hold blev han præsente-
ret for det røde kort efter syv sekunder på 
banen efter en drønende tackling ! Sidst i 
90’erne havde en dansk kvinde, Janne Jør-
gensen , sat skub i pigefodbolden. Hun var 
tidligere divisionsspiller i OB, men da hun 
startede hos Pepsi Rovers var det hos mæn-
dene.

Leif Clemens Pedersen er 93’er med hud og 
hår. Han bor fast meget af året, især vinter på 
Sct.Croix, hvor indbyggertallet er lidt over 
50.000. Der er ca. 400 ungdomsspillere på 
øen, og fodbolden er i stærk vækst. Leif Cle-
mens bruger megen tid og mange kræfter på 
at samle ind til udvekslingsprogrammet med 
dansk fodbold, og han er glad for den støtte, 
han bl.a. har fået fra det danske kulturmini-
sterium til VIDUF, Virgin Islands Dansk Ung-
domsudvekslings Fond. Leif Clemens regnes i 
øvrigt for på de vestindiske øer at være en 
stærk, uafhængig politisk stemme, og som 
også er initiativtager til anden kulturudveks-
ling mellem Danmark og øerne, som Dan-
mark solgte i 1917 for en slik til USA. 

I næste udgave af „B.93 Fodbold“ vil turleder 
Michel Zola beskrive Sct.Croix-opholdet, som 
blev en kæmpeoplevelse for pigerne. Piger-
nes tur fi k støtte fra både B.93s Ungdoms-
fond og 100 mands-foreningen. Fodboldud-
vekslingen vil også foregå i de kommende år. 

Næste år får B.93 besøg af to hold fra Sct.
Croix. Styregruppen er nedsat med Jørgen 
„Ost“ Jensen og Michel Zola. I 2009 kan ung-
domshold fra B.93 glæde sig til at besøge de 
vestindiske øer.

Fb
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VENNEMINDEVEJ 74 • 2100 KØBENHAVN Ø
TELEFON 39 29 55 12 • TELEFAX 39 27 20 11

Den årlige kæmpesucces – Five a side turne-
ringen – fi nder sted lørdag den 12. januar 
2008. Turneringen afholdes for første gang 
på den nye kunstgræsbane, og frokosten bli-
ver selvfølgelig i restauranten. Prisen er de 
klassiske 93 kr. – men man må selvfølgelig 
gerne betale med en hundredkroneseddel.
Tilmeldingen sker ved at ringe eller e-maile til 
Five a side komiteen ved Flemming Johansen 
(Mobil: 2588 3526; fj@a-ea.dk). Betaling til 
reg.nr. 3121; kontonummer: 3121197154. Husk 
at angive navn i feltet „Besked til modtager“.

Der trækkes lod om en fl ot præmie blandt alle 
billetnumrene. Der er desuden lodtrækning 1. 
oktober, 1. november, 1. december og nytårs-
aften om en omgang øl til ens hold. 

PROGRAMMET ER
• Morgenmad fra kl. 8.00 
• Lodtrækning til holdsammensætning kl. 8.45 
• Turnering fra kl. 9.30 til ca. 13.00 
• Buffet fra kl. ca. 13.30 - ? 
• Quiz/Bingo med fl otte præmier 
• Optræden og sange 
• Diverse indslag og overraskelser 
• Bytur for de unge …

FIVE-A-SIDE 2008
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PLANTEKASSEN
Leif Milwertz har fotograferet en 
af plantekasserne uden for klubhu-
set, og skriver, kan vi være det be-
kendt ? Enig med Leif. Pasningen af 
kasserne er simpelthen for ringe. 
Kan Hovedbestyrelsen ikke ud-
nævne en ansvarlig ?

Fb.

UNGDOMSFONDEN er stiftet ved Hundre-
deårsjubilæet i 1993. Fonden støtter pri-
mært ungdomsarbejdet i B.93. 

Vi har hjulpet ungdomsspillere, hvis for-
ældre havde svært ved økonomisk at afse 
midler til kontingentudgiften til deres 
børn. Vi har støttet ungdomsholds træ-
ningsophold og rejser til turneringer i ud-
landet. 

Vi har støttet, at B.93 kunne skabe et sam-
arbejde med ungdomsfodbolden på de 
tidligere dansk – vestindiske øer i form af 
en årlig ungdomsudveksling af piger og 
drenge. Fonden er godkendt som en fra-
dragsberettiget fond d.v.s. at man kan 
bidrage med beløb som kan fratrækkes 
på selvangivelsen. Kun gaver over kr. 500.- 
kan fratrækkes og grænsen for det maksi-

male bidrag pr. person er hævet til kr. 13.600.- 
Bidrag kan indbetales på: 
konto 31213121223627 i en af Danske Banks 
fi lialer.

Man kan også testamentere en del af sin for-
mue til Fonden og derved undgå at betale 
boafgift af beløbet, fordi Fonden er god-
kendt af Skattemyndighederne. 

Fondens advokat er advokat 
Torben Henriksen, tlf. 3929 6566.

JØRGEN NORSKER

FOTO: TOBEN MEYERFOTO: TOBEN MEYER
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Weekenden den 10-12 august skulle 1. mini-
put, (årgang 97) til Nørresundby for at delta-
ge i DM. Derfor skulle rigtig mange forældre 
til Nørresundby.

Mens drengene tog af sted i minibusser, 
kørte forældrene i privatbiler. Regnen gene-
rede stærkt, da teltene skulle rejses, men for-
ældre-camp er en stor oplevelse.

Lørdag startede stævnet. Alle var vi i fi n 
form og fl otte – dejligt at se så mange i B.93 
tøj ! Det må godt ske noget oftere.

Første kamp i puljen var mod Aalborg 
KFUM. En rigtig god kamp med masser af tem-
po og flot samspil. Vi kommer foran 2-0 og har 
mange chancer til både 3 og 4-0, men Aalborg 
KFUM kæmpede til det sidste og fik til sidst 
udlignet til 2-2 som blev kampens resultat.

Anden kamp i puljen var mod Greve, som 
havde vundet deres første kamp, så vi skulle 
helst vinde, for at have chancen for at gå vi-
dere fra puljen, så vores drenge var meget 
nervøse før kampstart.

Vi startede igen rigtig godt med masser af 
godt spil og kom foran 1-0, men så vendte 
kampen og Greve pressede os hårdt og udlig-
nede fortjent til 1-1, men til sidst fi k vi tildelt 
et straffe og scorede til slut resultat 2-1.

Tredje og sidste pulje kamp var mod Le-
døje-Smørum. Vi skulle have point for at gå 
videre fra puljen som var holdets mål.

Endnu engang startede vi rigtigt fl ot med 
godt pasningsspil og kom fortjent foran 1-0 
men et godt spillende Ledøje-Smørum mand-
skab kæmpede sig tilbage og fi k udlignet til 
1-1 som blev kampens resultat. Vild jubel, „vi“ 
var i kvartfi nalen. Godt gået af vores drenge 
og trænere. Vi havde nok været mere nervø-
se end dem !

Drengene var helt tændte, kvartfi nale mod 
BSV. Vores drenge styrede kampen fra start, 
vi havde chancer til både et og 2-0, men bol-
den ville bare ikke ind i målet, og lige pludse-
lig med et super kontra angreb af BSV, kom 
de foran 1-0 og så satsede vi hele butikken. 

Det gav selvfølgelig BSV fl ere kontra angreb 
som til sidst gav målet til 2-0, kampens resul-
tat. Drengene var helt nede, de havde jo lige 
spillet deres allerbedste kamp i stævnet og så 
tabt. Men drenge : Kom igen, I er de bedste!

Søndag skulle vi så spille om 5-6 pladsen 
mod Vallensbæk. Drengene var stadigvæk 
lidt nede, men startede igen kampen super 
fl ot med masser af godt spil og chancer, men 
Vallensbæk kom godt igen og kampen blev 
meget lige med masser af chancer til dem og 
os, men igen ville bolden ikke ind så kampen 
endte 0-0, så det var direkte til straffe kon-
kurrence. Fem skud til hver hold og vi skulle 
starte. Det blev en nervepirrende forestilling 
som Vallensbæk vandt 4-3.

Sidste kamp om 7-8 pladsen var mod Dalum 
IF. Drengene blæste til angreb fra start til slut 
med et hav af chancer og kun ganske få til Da-
lum. Der var masser af opbakning fra hele 
forældreteamet. Den kunne godt have endt 
med fem og 6-0 men endte 3-0 til os. 

Drengene var lidt glade for 7 pladsen og 
stolte over at have været med til DM. Det 
havde været en rigtig god oplevelse og de 16 
drenge og tre trænere kan være stolte over 
deres indsats, Godt gået B.93.

TIL ANDRE FORÆLDRE:
Når „jeres“ hold skal af sted på en weekend-
tur, TAG MED! – BO PÅ FAMILIECAMP’EN og 
støt op om holdet og jeres trænere – alle vil 
elske det!!!!

Vi forældre vil gerne takke trænerteamet, 
Kim, Martin og Tommy for den måde I hånd-
terede os råbende, larmende, grædende, gri-
nende og entusiastiske fans på!

På forældrene fra 1.miniput årgang 97’s 
vegne’

TAK FOR EN RIGTIG GOD OG HYGGELIG 
WEEKEND!

Ann Hansen, Ditte Jensen 
og Jette Hansen

FORÆLDRENE TIL ÅRGANG 97 TIL DM I NØRRESUNDBY
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Så blev det Pinsecup for 3. år i træk. 
Stævnet startede lørdag morgen kl. 7.45 

med fælles indmarch med over 2000 børn. 
Første kamp var kl. 9.45 mod Nivå Kokkedal 
95/96, en fantastisk kamp som bølgede frem 
og tilbage, men som tiden gik fi k vi mere og 
mere overtaget, med super samspil og op-
dækning vandt vi 1-0.

Kamp to samme dag mod Brøndby 3 95/96. 
Vi udvidede truppen med en mand mere (Nick-
las 95-1) så vi var 11 spillere, p.gr.a den store fy-
siske forskel og det var en rigtig god ide, men 
tilbage til kampen mod Brøndby. 

Jeg var lidt nervøs, for de var store, men 
drengene var uimponeret, de spillede dem 
nærmest ud af banen og vandt 8-2, fantastisk 
fl ot kamp igen af drengene.

SØNDAG
De sidste to puljekampe, den første mod Ka-
rise 95/96 og det øsede ned, men drengene 
tog det med oprejst pande og spillede igen en 
super god kamp og vandt 3-1, vild jubel, vi var 
i ¼ finalen, nu manglede vi bare Hvidovre 95-2 
i kampen om 1. pladsen i puljen, de havde 
vundet alle deres kampe stort.

Kl. 13.00 kampstart: alle drengene var ner-
vøse, med god grund, de var store og gode, 
men vi var bedre! Vi vandt 1-0, det bedste 
fodbold jeg nogensinde har set dem spille, 
helt helt fantastisk, som Hvidovre’s holdleder 
sagde: Det er første gang jeg har set Hvidovre 
95-2 spille en kamp uden at komme til en 
chance, det er nogle fantastiske spillere du 
har.

Samme dag ¼ fi nalen mod Lynge-Ugger-
løse 96-1, kampstart kl. 17.00, vi var blevet lidt 
trætte med stadig med stor kampgejst i trup-
pen. Kampen går i gang og vi er fl yvende. 
Helt vildt vi var i semifi nalen som skulle spilles 
om mandagen mod Ballerup 95/96.

Mandag morgen, drengene var meget 
trætte, men ved godt mod, vi havde nået 
længere end vi havde turde tro på og vi kun-

ne gå ud og spille uden noget pres på os, vi 
kunne kun overraske. Ganske rigtigt, vi vin-
der 4-0, igen en super kamp, men vi var træt-
te og Ballerup pressede os meget i bund, men 
det lykkes os at holde dem fra store chancer.

Drengene var helt vilde, vi er i fi nalen, råb-
te de i munden på hinanden, jeg blev sku’ lidt 
rørt over den glæde for sejren som drengene 
viste, både til hinanden og omfavnelse af 
træneren (mig), det var stort!

Finale kamp mod Hvidovre 95-2 som vi 
mødte i puljen og vandt 1-0 i en mindevær-
dig kamp, den bedste nogensinde.

FINALEN
Trætte, men klar, de første 15 min. går over al 
forventning, vi spiller rigtigt godt med store 
chancer til os, men langsomt kom Hvidovre 
mere og mere ind i kampen og vi kan ikke 
følge med mere og Hvidovre vinder 7-0, kam-
pen fløjtes af og Hvidover jubler, men det 
gjorde vi også til stor undren hos Hvidovre, 
men for os var det en sejr at komme i finalen.

Et stort tillykke til miniput 97-1 og 1. lilleput 
95-1, en fantastisk fodboldsoplevelse af høj 
klasse, GODT GÅET DRENGE,

Også en tak til de forældre der var med, for 
deres opbakning og til vores afdelingsleder 
Tommy som kom forbi om lørdagen.

Med venlig hilsen
Træner Kim 97-1

PINSECUP 2007 MINIPUT 97
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• Brudebuketter • Bårebuketter • Dekorationer Østerbrogade 62 Tlf. 3538 2390

Frisk frugt og specialiteter
Rosenvængets Allé 4
Tlf. 3538 3061

Åben mandag-fredag kl. 8-20
Lørdag kl. 8-17
Søndag kl. 10-17
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LODTRÆKNINGEN I 
2. DIVISION
Det blev en spændende lodtrækning, der 
fandt sted 25. juni i DBUs konferencesal. Der 
skulle trækkes lod om hvilke to østhold, der i 
sæsonen 2007-08 skulle spille i vestkredsen. 
Kun takket være udvidelsen af 2. divisionerne 
undgik Søllerød-Vedbæk og Skjold nedryk-
ning, da de sluttede sidst i vestkredsen. Det 
er anstrengende – og dyrt – at skulle spille så 
langt væk som Hjørring, Jetsmark, Holstebro 
med fl ere, så ingen østhold havde frivilligt 
meldt sig til overfl ytning, selvom der fra DBUs 
side lød en opfordring.

I Lodtrækningen deltog 14 hold, idet Skjold 
og Søllerød – Vedbæk ikke en gang til, skulle 
i vestkredsen. Den spændende lodtrækning 
havde trukket repræsentanter for 12 af de 14 
klubber, der risikerede overfl ytning, til DBU.
De to klubber , der ikke var mødt op, var Glo-
strup og Holbæk. Brøndby og FCK/KB deltog 
heller ikke i lodtrækningen, grundet den me-
get ulige fordeling af Superligahold. 

Det var lederen af DBUs tilrettelægning af 
turneringer, Benny Olsen, der forklarede si-
tuationen omkring lodtrækningen. Benny 
Olsen er tidligere B.1903-formand og med-
lem af FC Københavns bestyrelse. Allan 

G.Hansen fra DBU 
trak som første 
hold Vanløse. 
Repræsentan-
ten fra Vanløse 
fi k derefter lov 
at trække det 
hold, han skulle 
have med i vest-
kredsen. 
Det blev AB 70. For 
en sikkerheds skyld 
blev de resterende 
12 hold også trukket op af den 
høje hat. B.93 kom op af den høje hat 
som nr. 13, altså næstsidst foran Stenløse.

2. division vest bliver spændende for de to 
storkøbenhavnske hold, idet en 6. plads kan 
give direkte oprykning, hvis 2. holdene fra de 
fem superligaklubber (OB, Esbjeg, AGF, Ikast/
FC Midtjylland og AaB) bliver de øverste hold 
i divisionen. På DBUs repræsentskabsmøde, 
hvor udvidelsen af 2. divisionerne blev vedta-
get, fi k SAS-klubberne udvidet det mulige 
antal af 2. hold fra seks til otte – i denne tur-
nering er det altså blevet til syv hold.

fb

DBU’S KONTORER I BRØNDBYDBU’S KONTORER I BRØNDBY
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Der var hektiske for-
handlinger i hele 1990. 
Hovedbestyrelsen (Jør-
gen Norsker, Henrik 
Lindholm, Torben Bi-
ilmann og Freddie Birtø) 
fungerede under for-
handlinger med kom-
munen som en 100% 
enig bestyrelse, selvom 
som formanden notere-
de „indbyrdes har vi væ-
ret uenige“. B.93 fi k stor 
hjælp af klubbens tidligere formand, Jens 
Kampmann, i miljøforhandlingerne, og om-
kring det juridiske af advokat Helge Hassel 
(søn af tidligere formand Hassel). Først 29. 
november 1990 underskrives aftalerne om 
Svanemølleanlægget, det gamle anlæg og 
Østerbro stadion. De næste fi re år blev ar-
bejdsmæssigt endnu hårdere for Hovedbe-
styrelsen. Dels gav overgangsperioden man-
ge problemer og dels var udmøntningen af 
de fem aftaler vanskelige, da nye folk i Kø-
benhavns Idrætspark (KI) ikke følte sig særlig 
forpligtede af ånden i aftalerne.

Det viste sig også, at Øster Gasværks Teater 
havde fået lovning på et parkeringsareal, der 
betød at aftalen om fi re vendbare fodbold-
baner blev uhyre vanskelig at gennemføre, 

idet man måtte holde sig indenfor det opren-
sede område. Oprensningen var tilendebragt 
ved udlægning af en lermembran (bentonit) 
og evt. forurenet luft under membranen blev 
suget ud til skurene ved jernbanen gennem 
aktive kulfi ltre. Membranen skal altid holdes 
våd, og derfor er der i fodboldarealet udlagt 
over 50 sprinklere.

Oprindelig var det i aftalen vedtaget, at der 
skulle bygges et helt nyt klubhus (1200 m2), 
men det blev allerede i 1992 besluttet, at 
„Slottet“ skulle blive klubhus. Også indgan-
gen til arealet blev ændret fra Nyborggade til 
Svanemøllen. Det samlede areal, som B.93 
skulle råde over, var 74.000 m². „Slottet“ som 
klubhus var 1685 m², hvoraf de 360 m² var i 
kælderen.

B.93s Fodboldafdeling var i 1994 KBUs største 
klub med over 1130 fodboldmedlemmer. B.93 
havde også den største ungdomsafdeling 
med 352 medlemmer før udfl ytningen til Sva-
nemølleanlægget. Klubbens samlede med-
lemstal var helt oppe på 2263.

I en af aftalerne fra 1990 indgik, at B.93 skulle 
bevare lokaliteterne under cementtribunen 
på Østerbro stadion (de gamle klublokaler) 
indtil år 2020. B.93 gik derfor dengang i gang 
med en særdeles nødvendig restaurering, 

TILBLIVELSEN AF SVANEMØLLEANLÆGGET

AFTALE MED KOMMUNEN UNDERSKRIVESAFTALE MED KOMMUNEN UNDERSKRIVES

OPRENSNINGEN AF AREALET...OPRENSNINGEN AF AREALET...
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men det blev hurtigt klart, at B.93 efter fl yt-
ningen ikke økonomisk kunne klare at om-
bygge disse lokaler til familieidræt og ældrei-
dræt, som det var tanken. KI fastholdt, at 
B.93 skulle betale fuld pris for El, varme og 
vand. En udgift på næsten en million kr. B.93 
skulle – som eneklub - betale disse udgifter 
for holdene, der besøgte klubben, både på 
Svanemølleanlægget og det gamle anlæg. 
Når B.93s hold besøger de andre klubber i 
København betaler KI selvfølgelig disse ud-
gifter.  

B.93 fi k under forhandlingerne om afståelsen 
af det gamle anlæg at vide, at det fra KIs side 
var hensigten, at fi rmaklubberne skulle over-
tage anlægget (Politiets og Brandvæsenets 
idrætsforeninger var inde i billedet). Der skul-
le være omklædning for Ishockey og i samar-
bejde med Team Danmark et sportshotel. KIs 
forhandler (Kim Høgh) ville ikke give nogen 
skriftlig garanti, ja, B.93s formand slog fast 
„vi modarbejdes“ og forhandlingerne brød 
sammen. Det var i marts 2005. B.93 måtte 
dog krybe til korset, og fi k i stedet overdra-
get den vestlige del af 2. salen på „Slottet“. 

2. salen havde slet ikke været i spil i de første 
forhandlinger. Tennisafdelingen fi k stadig 
omklædningsrum og banerne på det gamle 
anlæg. B.93s gamle administrationsbygning 
blev ombygget til klubhus på lidt over 80 m² 
med køkken og toilet samt opholdsrum. Efter 
aftalens indtræden gik der ikke lang tid før 
„Skjold“ (sommeren 1996) fi k overdraget 
vore gamle lokaler som eneklub. Dog skulle 
„Skjold“ ikke betale for El, vand og varme!! 
Årsagen var, at Fælledklubberne havde fået 
tilbudt, at komme med ind på vores tidligere 
anlæg, men havde afslået. „Skjold“ med de-
res meget aktive formand Thomas Christen-
sen (nu direktør i OB) havde 733 medlemmer 
på dette tidspunkt. Et antal, der nu er for-
doblet.

Indvielsen af vort dejlige klubhus ved Svane-
mølleanlægget fandt sted 6. december 1994 
efter at B.93 efter drøje forhandlinger havde 
underskrevet lejekontrakten den 1. novem-
ber 1994 og første turneringskamp for B.93 
på det nye anlæg blev spillet 2. april 1995.

fb

INDVIELSEN  AF SVANEMØLLEANLÆGGETINDVIELSEN  AF SVANEMØLLEANLÆGGET
(OVERBORGMESTER OG KLUBFORMAND)(OVERBORGMESTER OG KLUBFORMAND)
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TRÆNERE
Erik Mortensen
Michel Zola.

INTERVIEWERE
Til periodevis beskæftigelse som interviewer søger SFI-SURVEY

forbindelse med interesserede.

Har du lyst til et interessant fritidsjob, og mener du, at du har

evner og lyst til at kontakte folk i alle samfundslag, er det måske

noget for dig. Vi forestiller os at du er en moden person med

rådighed over bil og telefon.

Vi opfordrer alle potentielt kvalifi cerede uanset alder, køn, race,

religion, eller etniske tilhørsforhold til at søge.

Din ansøgning som stiles til Merete Panum, gerne pr. mail: mep@sfi .dk

SFI SURVEY
Socialforskningsinstituttet
Herluf Trolles Gade 11

B.93S PIGEHOLD HER I AUGUST
Anna Sillasen,
Besmire Husmani
Camilla Christiansen (anfører)
Cecillie Eltong Mogen
Christense Skousen
Derya Irmak
Emma Ginman
Irina Schultz
Julie Breum Nielsen
Maria Gade Thomsen
Marie Eggert Andersen
Sofi e „Stuf“ Thorsen
Tine Skov Gyrsting
Valentina Wong Orsi 



30

TIDLIGERE 93-SPILLERE I ANDRE DIVISIONSKLUBBER

I sidste sæson spillede 60 tidligere 93’ere for 
andre divisionsklubber. Dette tal er nu steget 
til 66 i denne sæson. I 8 superligaklubber er 
der i alt 16 spillere. 

I Viasat Divisionen(1.division) er det også i 8 
klubber 19 spillere, altså ialt 35 spillere i 16 
klubber i de bedste divisioner. I 2.divisionerne 
drejer det sig om 31 spillere i 14 klubber.Over-
sigten er hentet fra de offentliggjorte trup-
per i Tips-bladet.

SUPERLIGAEN
Jonas Troest (OB) Peter Nymann (OB) Jeppe Brandrup (Randers)
Michael Jakobsen (AaB) Tem Hansen (Lyngby) Emil Dyre (Lyngby)
Danny Mirabel (Lyngby) Morten Karlsen (FCN) Bajram Fetai (FCN)
Martin Bernburg (FCN) Simon Richter (FCN) Anders B.Quist (FCN)
Rajko Lekic (Esbjerg) Magnus Troest (FCM) Mathias Jørgensen (FCK)
Niclas Jensen (FCK)

1.DIVISION
Klaus Lykke(AB) Henrik Lyngsø Olsen(AB) Morten Kirk(Fredericia)
Tim Ilsø(Frem) Aske Krohn(Frem) Chr.Brøndum(Frem)
Emil Christensen(Frem) Mustafa Al-Saraj(HIK) Alexander Vorobjov(HIK)
Søren Frandsen(LFA) Simon A.Petersen(Silkeborg) Jan Hoffmann(Vejle)
Theis F.Rasmussen(Vejle) Sladan Peric(Vejle) Jeppe Hestehave(Ølstykke)
Kofi  Dakinah(Ølstykke) Rami Kais(Ølstykke) Clement Clifford(Ølstykke)
Tuncay Ulmaz(Ølstykke)

2.DIVISIONERNE
Goran Alikalfi c(Varde), Lars Andersen(Vanløse) Adam Geertsen(Greve)
Thomas Abel(Greve) Kristoffer Aagaard(Greve) Ibrahim El-Khatib(Greve)
Peter Hasselgren(Skjold) Rasmus Ottesen(Skovlunde) Martin Sørensen(Stenløse)
Thomas Wagner(Stenløse) Mads Vinding(Stenløse) Michael Jørgensen(Slagelse)
Jeppe Tengbjerg(Slagelse) Dan Lübbers(Værløse) Ole Puggaard(Værløse)
Bjarke Vind(Værløse) Ulrik Drost(B.1908) Bo Henriksen(Brønshøj)
Thomas Maale(Brønshøj) Stefan Traore(Brønshøj) Søren von Essen(Brønshøj)
Per Laursen(Søllerød/Vedbæk) Salomon King(Fremad A.) David Rasmussen(Fremad A)
Teddy Holst (Fremad A) Thomas Høy(Roskilde) Lasse Sigdal(Roskilde)
Yves Mavula(Glostrup) Anders Nygaard(Glostrup)  ThomasDomino Andersen(Glostrup)
Rasmus K. Andersen (Greve)

Der altså tidligere 93-spillere i 30 andre klubber 
i Danmarksturneringen, i halvdelen af de 60 
klubber, der deltager i Danmarksturneringen.

MICHAEL JAKOBSEN  HENRIK OLSEN 
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Foreningen er stiftet af en række gamle 
B.93’ere med det formål at støtte ungdoms-
arbejdet i klubben. 

Alle ungdomshold i klubben kan ansøge om 
støtte til rejser og deltagelse i stævner med 
mere. Man kan få ansøgningsskema ved hen-
vendelse til kontoret eller til formand eller 
kasserer.

Man kan læse mere om foreningen i skabet lige 
indenfor hovedindgangen. Indmeldelse i for-
eningen kan ske ved henvendelse til et af besty-
relsesmedlemmerne. 

Medlemsskabet, der år-
ligt koster 1000 kr., giver 
gratis adgang til Divisi-
onsholdets kampe på 
Østerbro stadion og del-
tagelse i foreningens ge-
neralforsamling, der af-
holdes i februar/marts og 
som afsluttes med en 
bedre klubmiddag.

Bestyrelsen ledes af foreningens formand 
Paul Davidsen (Oste-Paul) tlf. 4830 1722
Kasserer 
Henrik Lindholm tlf. 3962 9162 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er 
Ole Axboe (sekretær) tlf. 3940 0737 
Fritz Juhl Jensen tlf. 4870 5578
Foreningens revisor er æresmedlem i B.93
Ove Bech Jensen.

Bank- og kontooplysninger: Danske Bank, 
reg.nr.: 4001, kontonr.: 4001 27 36 71.

BESTYRELSENBESTYRELSEN



B.93s grundlæggende vedtægter stammer 
fra en stor revision i 1989. Det var Jørgen Nor-
sker og Freddie Birtø, der fremlagde vedtæg-
terne på generalforsamlingen og fi k dem 
vedtaget. Det er altså nu i små 20 år vedtæg-
ternes grundbasis har holdt.
I en debat med B.93s daværende direktør, 
Claus Borre,  fi k undertegnede at vide, at han 
ikke fandt klubbens organisation professio-
nel nok. Der mangler mulighed for handle-
kraft, og organisationen virker rodet med 
megen snak. Pudsigt nok var „megen snak“ 
en væsentlig årsag til de nye vedtægter i 
1989. Den daværende fælles bestyrelse for 
tennis og fodbold (med lige mange medlem-
mer fra de to idrætsgrene) kunne ofte ikke 
afslutte deres møder inden midnat.
Med de nye vedtægter fi k tennis- og fod-
boldafdelingen hver deres bestyrelse og med 
en Hovedbestyrelse på fi re medlemmer. Se-

nere er formændene for de to hovedidræts-
grene også blevet inddraget i Hovedbestyrel-
sens arbejde, som har givet de to valgte 
HB-medlemmer fra fodbold og tennis en 
uklar position. Alle de valgte medlemmer – 16 
i alt – mødes et par gange om året i repræ-
sentantskabet, et organ der skulle udarbejde 
det samlede klubbudget og fortælle de afde-
lingsvalgte om klubbens mål. Dette organ 
har aldrig rigtig fundet sin form.

Professionel fodbold er i B.93 udskilt i eget 
selskab, primært af økonomiske grunde. De-
mokrati må være kodeordet i vedtægterne 
indenfor breddefodbolden.

Det er måske en ide, at Hovedbestyrelsen 
nedsætter et lille udvalg til en modernisering 
af de snart 20-årige vedtægter.

fb

 B93FODBOLD ORGANISATIONEN
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 SPIL & VIND I

ØBRO SPILLELAND

 • 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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Samlet medlemstal i B.93 i samme periode: 1. januar 05: 1326 - 21 august 07: 1705
Der er ca. 200 passive herudover

MEDLEMSUDVIKLINGEN 
I B.93 FODBOLD
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SMÅ-PLUK 
tilknyttet Døllefjelde-Musse. Der er sure mi-
ner i Nakskov: Forårets profi l i Nakskov er 
fl yttet med til hans nye klub.

KUNSTGRÆS
Kunstgræsbanerne er i rivende vækst, men 
en række skader har tændt advarselslamper-
ne. Men svaret fra eksperterne er, at det er 
falsk alarm. En svensk rapport konkluderer, 
at der ikke er fl ere skader på kunstgræs end 
på det naturlige underlag. I sidste blad fra 
Spillerforeningen („indersiden“) afviser en 
række sportsdirektører kunstgræs.Divisions-
foreningen gav ellers for et år siden udtryk 
for, at man var positiv for indførelse af kunst-
græs på danske fodboldstadioner. AaBs 
sportsdirektør siger:
„For mig er fodboldspillere beskidte, når de 
går fra banen, og det skal ikke være sådan, at 
de i stedet står og børster gummigranulat af 
sig“.Både i AGF og FC Midtjylland holder man 
fast i naturligt græs til kampe. Alle er dog po-
sitive overfor kunstgræs til vintertræningen.

NICKLAS ANDERSEN

Den meget talentfulde juniorspiller, Nicklas 
Andersen, er jo som tidligere nævnt her i fod-
boldbladet, også i fi lmens verden meget ta-
lentfuld. Han har spillet hovedroller i serien 
om tempelridderne, og efter sigende er han 
med i en ny fi lm. Filmens navn er dog hem-
meligt endnu.

FÆLLEDKLUBBERNE
I november skal klubberne Østerbro IF (ØB/
Ryvang), Viktoria, Heimdal og HB, der har lo-
kaler under den gamle tribune i „Parken“,være 
ude. Først i slutningen af 2009 står nye klub-
lokaler til rådighed på Borgmester Jensens 
alle. De har i dag 1500 m² til rådighed. Natur-
ligt nok, burde klubberne få ophold hos 
„Skjold“, som de tidligere har haft tilbud om, 
men sådan skulle det ikke gå. Meget tyder 
på, at det er B.93, der må hjælpe klubberne, 
ved at stille to tennisbaner på P.H.Lings alle til 
rådighed i to år til pavilloner.

HVIDOVRE IF

Vor tidligere divisionsholdsanfører og mana-
ger, Tom Jensen, der nåede 48 kampe på vo-
res divisionshold midt i 80’erne, er ansat som 
direktør i 1. Divisionsklubben, Hvidovre IF. 
Den mangeårige direktør, Michael Christen-
sen, fandt nyt job. Vi kender Tom som en 
meget aktiv fyr, så Hvidovre IF er vist godt 
tjent med ham, men klubben går en hård 
tid i møde i 1. division. Hvidovre har en me-
get stærk ungdomsafdeling.

JAN JAKOBSEN
B.93s tidligere anfører, Jan Jakobsen (193 
kampe) og også manager i Superligasæso-
nen, er nu politimand på Lolland. Han har 
været træner i Nakskov en del år, men er nu 
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RESERVELIGA
I Brøndby overvejer talentchef Kim Vilfort et 
forslag om at oprette en decideret reserve-
holdsliga med liberale regler for spillerbenyt-
telse. En talentorienteret liga fi ndes bl.a. i 
England og Holland, hvor man også har en 
særlig talent-pokalturnering.

STIFØRING
Den meget initiativrige borgmester, Klaus 
Bondam, er cyklisternes ven. Han har brugt 
mange millioner på nye cykelstier. Senest er 
vedtaget ny cykelsti op til B.93s anlæg i den 
syd/vestlige del af fodboldanlægget, og den 
skulle så fortsætte på B.93s anlæg. Men alt 
dette må vente, indtil Kommunen har vedta-
get linieføringen af Nordhavnsvejen.

INDKØRSELEN

Det var synsforurening, når man kom ned ad 
vejen til B.93. Nu har kommunen endelig – ef-
ter mange henvendelser – påbegyndt en re-
novering af det gamle lighus,der ligger ved 
starten af vejen fra Sporsløjfen. Det bliver 
spændende at se, hvad der sker, men værre 
end tidligere, kan det umuligt blive.

FREM
Som bekendt gik boldklubben FREM konkurs 
i 90’erne. For anden gang i de sidste tre år, er 
FREM økonomisk i knæ. For tre år siden fi k 

FREM en frivillig akkordordning med sine kre-
ditorer. Siden har DBU strammet reglerne, og 
klubber som indgår akkordordninger med 
kreditorer skal fratrækkes seks point. FREM 
har endnu ikke opnået en frivillig akkordord-
ning, men DBU har inddraget FREMs mulig-
heder for at skrive kontrakter. Det gjorde 
bl.a., at Henrik Lyngsø Olsen, der skiftede fra 
B.93, efter 1. juni, fi k underkendt sin kon-
trakt. Han skiftede i stedet til AB. 

GRAFITTI

Normalt er megen graffi ti ren hærværk, men 
her på Tennisafdelingens klubhus på P.H.Lings 
alle, synes grafi tien meget pæn. Man er da i 
hvert fald ikke i tvivl om, hvilken idrætsgren, 
der har dette klubhus.

CHRISTIAN ANDERSEN
B.93s tidligere træner, Christian Andersen, 
der frivilligt forlod AB i foråret, da klubben lå 
til nedrykning, har skiftet til Glostrup FK. 
Christian, der har haft øldepot på de kanter, 
skal være strategisk rådgiver på det elitære 
område på ledelsesniveau. Foreløbig er det 
aftalt, at han skal hjælpe i Glostrup frem til 
november.

GR
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Jørgen Petersen, 
som er entrean-
svarlig ved B.93s 
hjemmekampe 
på Østerbro sta-
dion, vil blive por-

trætteret i næste fodboldblad.

LEDERDAG
Fodboldbestyrelsen påtænker at afholde en 
træner/lederdag med fokus på det gode 
klubmiljø og holdet omkring holdet. Der er 
planlagt tre oplæg, som efterfølges af grup-
pearbejde.

Oplæg 1: „Det gode miljø i den gode klub“ 
ved ungdomskonsulenten, Jesper Nielsen.
Oplæg 2: „Holdet omkring holdet“ ved pro-
jektleder Anders Levinsen, som er aktiv for-
ælder i klubben
Oplæg 3: „Vejen til succes… Team Building“ 
ved direktør Leif Chr.Mikkelsen, Team Copen-
hagen

Det er nødvendigt at bruge en lørdag eller 
søndag på arrangementet. Der vil blive ud-
sendt indbydelse via hjemmesiden og på op-
slagstavlen.

UDENLANDSKE SPILLERE
På side 30 er 66 tidligere B.93-spillere, der nu 
spiller i andre klubber, nævnt. I udlandet spil-
ler otte tidligere 93’ere:

Per Krøldrup (Fiorentina)
Daniel Jensen (Werder Bremen)
Olcay Senoglu (Trelleborg)
Brian jensen (Burnley)
Marc Nygaard (Queens Park Rangers)
Francis Dickoh (FC Utrecht)
Dennis Rommedahl (Ajax)
Patrick Mtiliga (Breda)

I sidste fodboldblad efterlystes medlemmer, 
der vil gøre en ekstra indsats i klubben.

HØRT PÅ KONTORET:
„Hvad kunne du tænke dig at arbejde med i 
B.93?“
Medlemmet: ”Jeg vil gerne med i ledelsen”
„Er du vanvittig“!
Medlemmet: „Næh, er det en betingelse“

JØRGEN PETERSENJØRGEN PETERSEN
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I sidste fodboldblad omtaltes de 55 projekter, 
som Museumsudvalget havde fået udført af 
de ca. 60 projekter, som var planlagt i den 
store kampagne „Synliggørelse af traditions-
klubben B.93“. Ideen med et Museumsudvalg 
fi k Hans Hesselberg i 90’erne, og da B.93 ef-
ter indvielsen af „Slottet“ havde fået alle de 
gamle materialer fra dels lokaliteterne på 
P.H.Lings alle og dels fra kælderen under Ten-
nishallen, blev Museumsudvalget stiftet. 

Museumsudvalget fi k i sommer besøg af gæ-
ster fra Vejle og Horsens. Det er i særlig grad 
Vejle, der er interesseret i at opbygge et Mu-
seum. Gruppen med „Mr. Vejle“, Eigil Jensen, 
og redaktøren på „Horsens Folkeblad“, Tom-
my „Kuglepen“ Knudsen, i spidsen besøgte 
museerne i B.93 og KB. De udtalte stor begej-
string over vort projekt.

Museumsudvalget har to medlemmer tilbage 
fra det første Museumsudvalg blev stiftet. 
Det er klubbens statistiker, Palle „Banks“ Jør-
gensen, og redaktøren af fodboldbladet, 
Freddie Birtø. Udvalget er derefter blevet 
suppleret med Kai „Boll“ Christensen og Finn 
„Ludo“ Jensen.

Ved første møde efter sommerferien i august 
indvalgtes et nyt medlem, Leif Milwertz. 
„Mille“ har hjulpet udvalget fl ere gange, se-
nest med lay-outen til planchen om „DM i 4 
idrætsgrene“, som pryder 2. salen, og fore-
fi ndes i mindre format i stueetagen. Muse-
umsudvalget havde derefter fem kustoder.
De fem kustoder syntes, der var for meget 
støv over Museumsudvalget, og har derfor 
omdøbt udvalget til „Kulturudvalget“ og 
med et nyt logo, som ses her på siden.

Det nye Kulturudvalg har ligesom „Egon Ol-
sen“ i fi lmene mange planer. Primært har ud-
valget taget sig af udsmykningen indenfor 
murene, men der foreligger nu også en plan 
om „udsmykning“ udenpå. Det er Brøndbys 
markering af klubbens storhed på deres stadi-
on, der har givet inspiration. Da B.93 ikke ejer 
klubhuset, men er lejer, skal kommunen dog 
forespørges, inden der kan foretages noget.

NYT UDVALG

VEJLE/HORSENSGRUPPENVEJLE/HORSENSGRUPPEN

DDET FØRSTE MUSEUMSUDVALG:ET FØRSTE MUSEUMSUDVALG:
Jørgen NorskerJørgen Norsker, Kai Orta Jensen, Hans Hessel-, Kai Orta Jensen, Hans Hessel-
bergberg, Palle Jørgensen og Freddie Birtø. , Palle Jørgensen og Freddie Birtø. 
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Indendørs vil Kulturudvalget på 1. sal komme 
med forslag om nye fotostater og silhuetma-
ling. Disse ting er dog dyre, og penge har Kul-
turudvalget ikke mange af. Udvalget vil på 
mødet i september diskutere frembringelse af 
midler. Kulturudvalget har også planer om en 
introduktionsfolder til klubben. Der har været 
en række forsøg gennem årene, men et for-
slag vil blive forelagt Hovedbestyrelsen. Det 
gælder også et forsøg på i vinterhalvåret at 
afholde en række temaaftener, hvor der spises  
et måltid mad og der kommer et indlæg. 
Det blev afprøvet i de sidste år på det gamle 
anlæg med rimelig succes. Det var nu afdøde 
Jørgen „Skolelærer“ Nielsen, der stod for 
disse arrangementer. Restaurationsforpag-
ter, Ole Klein, fortsætter i B.93, og Kulturud-
valget vil tage kontakt omkring udsmyknin-
gen i lokalerne der. Det nye Kulturudvalg vil 
afholde møde hver måned, og overvejer også 
at holde „åbent hus“ engang imellem i det 
tidligere museumslokale på 2. sal.

Hvis der er medlemmer, der har ideer til nye 
initiativer, vil  udvalgsmedlemmerne være 
særdeles lydhøre. Ring eller skriv til os.

fb.

Det nye medlem af kulturudvalget, 
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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!

STILLINGER EFTER SPILLERUNDEN 
25.-26. AUGUST 2007 

Hold Placering kampe points
KS (2. sen) 9 18 21
Serie 2 5 14 19
Serie 2 9 14 18
Serie 3 10 13 2
Serie 3 6 12 17
7 MH 8 1 0
7 MH 9 2 0
Oldboys 1 9 16 13
Oldboys 2 8 14 18
Veteran 9 13 16
Supervet. 4 10 16
Masters 2 11 20
Supermas. 7 11 10
Grand old
Masters 11 7 5

SENIORAFDELINGEN / OLDBOYS AFDELINGEN

2. SENIOR
Efter en imponerende 6-3 
sejr over Brønshøj (tophold) 
fulgte fi re nederlag og to sejre in-
den sommerferien, heraf bl.a. to store neder-
lag, hvilket gav en midterplacering.

Starten på efterårssæsonen har heller ikke 
været den bedste. to nederlag mod Hasle 
(ude) og 0-5 hjemme mod GVI har gjort, at 
holdet nu skal til at kigge nedad i tabellen in-
den de næste vigtige kampe mod hold under 
stregen. Den første gav dog en 1-0 sejr hjem-
me mod B.1908 og den næste over Dragør 6-2.

2.sept 2007 
Finn

 I novembernummeret af „B.93 Fodbold“ vil vi i forbindelse med at alle KBU’s turneringer er 
afsluttet, bringe en oversigt over B93’s hold’s placeringer og hermed også eventuelle op- og 
nedrykninger.
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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
I
M

WIINSTEDT ORIENTTÆPPER & 
KELIMGALLERI

Strandvejen 201 

OLE KLEIN

Siden vores generalforsamling har der været 
uvished om Ole Klein har sagt sin aftale med 
klubben op eller ej.

Aftalen forsætter. Der har været afholdt 
nogle møder mellem Ole og medlemmer af 
hovedbestyrelsen, hvor diverse misforståel-
ser er blevet ryddet af vejen.

Fakta er følgende

ÅBNINGSTIDER ER FØLGENDE
Man, ons, tor og -fredag: 16.30 til kl. 22.00
Tirsdag: 16.30 til kl.23.00
Lørdag: 10.30 til 16.30
Søndag: 10.30 til 16.30

Og der vil være dansktalende personale på, 
dog ikke på de sene tidspunkter.

Dersom der ikke er folk i lokalerne på de sene 
tidspunkter vil der blive lukket ned.

Ole Klein har tilladelse til at have selskaber 
lørdag aften, samt efter aftale med bestyrel-
sen i enkelte tilfælde fredag aften.

Vi vil arbejde på at det store lokale, hvor der 
er udgang til „Hall of Fame“, vil være
åbent fra tidligt om eftermiddag, så det kan 
blive et lokale alle kan bruge – vi skal så fi nde 
et nyt mødelokale, men herom vil der komme 
yderligere information.

Positive ideer fra medlemmerne er naturligvis 
meget velkommen.

ritter

ORIENTERING VEDR. RESTAURANTEN
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Bag enhver stærk mand står en stærk kvinde. Og bag ethvert stærkt 
fodboldhold står en stærk stab. 

Erling Bøje har siden sin sidste tiltræden i klubben, først som sportschef 
og hjælpetræner og nu som cheftræner, lagt rammerne for hvordan vi 
optimerer 1. holdet. Med et sparsomt budget er det med taktisk snilde og 
det lange seje træk, at Erling forhåbenligt kan overdrage et hold der sta-
dig er med i oprykningsstriden til en ny træner i vinterpausen. Det bliver 
ikke nemt, men de første kampe har allerede vist, at det heller ikke er 
umuligt for Erling.

Jan Hansen er jo også en „gammel“ B.93’er, som også er trådt til nu som 
assistenttræner med en hjælpende hånd til Erling i bestræbelserne på at 
få 1. holdet til at præstere bedst muligt. Med et tilnavn som „jernmand“, 
så behøver man ikke frygte for at spillerne ikke yder maksimalt under 
Jans ledelse. 

Nicolas Nielsen behøver ikke nærmere præsentation. Som fast målmand 
på 1. holdet i rigitg mange år, har Nicolas nu valgt også at træne de unge 
målmænd. Men han er dog stadig klar til at træde ind på holdet, hvis der 
skulle blive behov for det  

Frank Nielsen er i efterårssæsonen både talentchef og sportschef. Frank 
gør et stort arbejde som talentchef med at udvikle vores talenter med alt 
hvad det indebærer af planlægning af skole, arbejde og fodbold for den 
enkelte spiller samt ikke mindst at lave kontrakter med de aller bedste. 
Derudover varetager han også i efterårssæsonen rollen som sportschef 
for 1. holdet, da Erling jo overtog cheftræner posten.

Per Clausen og Mads Mazanti er vores to holdledere som sørger for at alt 
det praktiske omkring holdet klapper både til træning og kampe. Der 
skal holdes styr på tøj, bolde, støvler, etc. så spillerne  har det bedst mu-
lige materiale og de bedst mulige betingelser for at spille. Det gør de helt 
formidabelt, og vi skylder dem en stor tak for den store indsats. Mads 
tager nu på en længere tur til Japan, og vi ønsker ham en rigtig god tur 
og velkommen tilbage til B.93, når den tid kommer.

Finkelstein, Bjarke og Simon er henholdsvis vores massør og to fysiotera-
peuter. De prøver at holde vores spiller i bedst mulige fysiske tilstand. Der 
skal masseres, hives og trækkes i de ømme ben, og måske skal der også af 
og til blot en opkvikkende bemærkning til for at få de mere mentale 
skader ud af kroppen. De klarer det hele.

af Henrik Engel

JAN HANSENJAN HANSEN

TRUPPEN BAG 1. HOLDET

FRANK NIELSEN FRANK NIELSEN 

PER CLAUSENPER CLAUSEN  

MADS MAZANTI MADS MAZANTI 
JENSENJENSEN

ERLING BØJEERLING BØJE
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Når du handler
–kig efter vore

annoncører

ÅRSMØDE
Fodboldbestyrelsen indkalder til årsmøde 
tirsdag den 13. november kl. 19. Der foregår 
inden selve årsmødet en række kåringer af 
Årets spillere indenfor de enkelte afdelinger.

På selve årsmødet er der beretning fra fod-
boldbestyrelsen om afdelingen, ligesom der 
er valg. I år er Jørgen Ritnagel, Kim Milwertz 
og Jasin Christensen på valg.

FODBOLDBESTYRELSENFODBOLDBESTYRELSEN
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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

BANEFORHOLD PÅ
SVANEMØLLEANLÆGGETGGET
FODBOLDBANERNE`S FORVANDLING
I den sidste uge af juni-måned skete der noget 
på vores fodboldbaner, som umiddelbart intet 
havde med fodbold at gøre, men alligevel...

Københavns Kommune har besluttet sig 
for at gøre en indsats for at gøre fodboldba-
nerne bedre i København og heldigvis kom vi 
med i projektets første fase.

Det medførte at hele vores græsanlæg er 
blevet renoveret for et sted mellem kr. 
250.000 og 300.000.

Med professionele kræfter – gartnere – er 
der lagt nyt jord på alle banerne, sået og lagt 
nyt rullegræs flere steder og resultatetet ble-
ver godt. Desværre har vi fået for meget regn, 
men alligevel har vi opnået et superresultat, 
hvor vi p.t. har nogle af de bedste baner i Kø-
benhavn.

Dertil skal så lægges at vores kunstgræs-
bane-projekt er på plads og sammen med 

den nye bane foran klubhuset er vi rimeligt 
godt stillet til fremtidens udfordringer.

Nye 5-mandsbaner er blevet anlagt og nye 
mål er kommet til. Desuden vil der også kom-
me nye mini-mål.

Det næste kommunen skal have gjort er 
oprydning langs med hegnet ud i mod jern-
banen, samt få fjernet grus m.m. ude på area-
let mellem klubhuset og fodboldbanerne.

HJØRNEFLAG
Vi har indenfor det sidste år mistet 50-60 
hjørnefl ag primært på grund af spillerne og 
trænerne glemmer at tage dem med ind.

Det er en ekstra-omkostning på materiale-
kontoen på ca. kr. 25.000,-!!!!

HUSK DERFOR AT TAGE HJØRNEFLAGENE 
MED IND EFTER KAMPE!

Ritter
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Dit uddannelsessted er 
Københavns 

Tekniske Skole

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

„DE HVIDE ENGLE“
B.93s Fan-klub er stiftet i april 1997. Stemning 
og fest til hjemmekampene er en af fanklub-
bens vigtigste opgaver. Fanklubben har na-
turligvis sit faste afsnit på Østerbro stadion.

I foråret har stemningen – på trods af klub-
bens ti års jubilæum – været lidt mat efter-
hånden som Divisionsholdet fraspillede sig 
sin oprykningschance, men til efteråret, når 
en ny sæson starter, vil der igen være fest og 
glæde og med divisionens bedste trommer i 
front.

INDMELDELSE KAN SKE HOS 
Freddy Nehm, telefon 4465 9466

FAN-KLUB
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RUNDE 
FØDSELSDAGE
I SEPT. – OKT. – NOV.

50 år
Søren Magnussen 16. sept.
Thomas With 18. okt.

60 år
Svend-Erik Jensen 5. nov.
Torben Klarskov 12. nov.

75 år
Mogens Nielsen 8. sept.
Jan Kinch 29. sept.

80 år
Johannes Jønsson 18. sept.

85 år
Thor Juul 29. nov.

Inspektøren på 
Svanemølleanlægget
Kenan Saini
Telefon 3929 1893

Hellerupvej 39 • Hellerup
39 62 13 60

Mandag
Hakkebøf med spejlæg

95 kr.

Tirsdag
Stegt fl æsk med persillesovs

95 kr.

Onsdag
Kalve wienerschnitzel

Stegte kartofl er, ærter, sky-/pap. sovs

125 kr.

Torsdag
Mørbrad med skovsvampesauce

110 kr.

Fredag 2 retter

Rejecocktail
Fredagsbøf med garniture

Pandekager m/is
175 kr.

Lørdag 2 retter

Rejecocktail
Oksesteg M/Tyttebær

Pandekager m/is
165 kr.

Søndag 3 retter

Flæskesteg/eller dessert
2 retter 138 kr. • 3 retter165 kr.

w w w . c a f e e s t h e r . d k

Preben Elkjær fylder 50 år 
den 11.september. Elkjær 
har indskrevet sig i B.93s hi-
storie, da han var direktør 
og ejer af Kontraktselska-
bet A/S fra februar 2002 til 
juni 2004.
11. september er tillige en 

historisk dag. Angrebene på World Trade Cen-
ter og Pentagon i USA skabte verdenshistorie.

JOHANNES JØNSSONJOHANNES JØNSSON THOR JUULTHOR JUUL
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HOVEDBESTYRELSEN

Formand:

Johnny W. Hansen

Mobil: 6080 9393

wtterstein@gmail.con

Kasserer:

Hans Bay

Privat: 3538 7805

Mobil: 2511 0666

hb@sfi .dk

Fra tennisafdelingen:

Klaas Muizelaar (tennisformand)

Privat: 3961 1702

kmuizelaar@hotmail.com 

Jon Bremerskov (tennis)

Mobil: 2970 2970

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 (fodbold)

Flemming Jensen (tennis)

Tilknyttet administrator:

Henrik Dreiager

Privat: 5058 1551

Arbejde: 3085 9012

dreiager@hotmail.com

FODBOLDBESTYRELSEN

Formand:

Jørgen Ritnagel

Tlf.: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Øvrige medlemmer:

Tommy Møller

Tlf.: 3918 3707

Hannequitzau@mail.dk

Kim Milwertz

Tlf.: 4453 3527 

Mobil: 2644 8651

kim.milwertz1@skolekom.dk

Majken Gilmartin

Tlf. 4010 7099

mmg@gilmartinfi lm.com

Mads Kusk

Mobil: 2834 2658

madskusk@hotmail.com

Jasin Christensen

Mobil: 2685 3693

jasin_rahmani@hotmail.com

Arbejdende suppleanter:

Nikolej Beuschel

Tlf. 3946 6134

nikolej.beuschel@mail.com

Flemming Johansen

Tlf. 3961 7510

Freyjohansen@tele2adsl.dk
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