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FORYNGELSEN AF REDAKTIONEN
Som bebudet i sidste blad var det ideen at
forynge bladets redaktion. Ny er Carl Bjarke
Petersen (Divisionstruppen), der netop er
blevet optaget på POLITISKOLEN, og han vil
fortsætte i de kommende numre med eksempelvis interviews af de unge talenter.
Palle ”Banks” tager sig af bladets øvrige interviews/personomtaler samt statistik og
gammelmandsfodbolden. Jesper Nielsen arbejder med ungdomsstoffet, Finn ”Ludo”
med seniorfodbolden og Henrik Engel skriver om Divisionsholdet. Uundværlig er an-
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noncechef Jørgen Bundgaard, der heldigvis
fortsætter.
Redaktionsmedlem Leif Milwertz (Mille) er
midlertidigt udtrådt på grund af sygdom.
Den gamle redacteur (fb) samler stoffet og
tager sig – som IP (Waage Sandøe) siger i
TVs”Rejseholdet” – af alt det øvrige.Redaktionen er samlet ansvarlig overfor klubbens
ledelse.
fb
Indlæg til nr. 27 bedes indsendt
senest 1. november

”VI LIGGER NUMMER ÉT,
VI LIGGER NUMMER ÉT....”
af Henrik Engel
Når dette blad er på gaden, så er ovenstående
velkendte omkvæd måske allerede forstummet. Men 1. holdet ﬁk en god start med sejre
i de 2 første kampe over henholdsvis Skjold
med 3-0 og Avarta med 5-1 og en målscore på
+ 7, og det var nok til at ligge nummer ét i
tabellen på det tidspunkt. Men én ting er at
ligge nummer ét efter to kampe, det er selvfølgelig mere relevant at se hvor vi ligger efter
30 kampe, når turneringen er slut. Der skal
dog ikke herske tvivl om at vi tror på, at vores
1. hold i år har potentialet til at spille med helt
i toppen af 2. division Øst. Om vi så er gode
og heldige nok til at forblive på den 1. plads
der giver direkte oprykning til 1. division eller
til at indtage 2 pladsen, der giver adgang til
en play off kamp mod nr. 2 fra 2. division vest,
det er selvfølgelig ikke muligt at sige på nuværende tidspunkt.
Er vi så bedre end sidste år? Bortset fra de
første 20 min. mod Skjold, hvor vi spillede rigtig ﬂot fodbold, så var spillet ikke ligefrem
prangende i såvel resten af Skjold kampen og
ej heller i Avarta kampen. Men vi var professionelle og hev til sidst overbevisende sejre
hjem i begge kampe. Og det er jo det der i
sidste ende afgør hvem der bliver tophold. Så
jo, jeg synes vi er bedre nu end vi har været
længe. Årsagen skal ikke mindst ﬁndes at vores sportslige ledelse, Sportschef Erling Bøje
og Cheftræner Benny Gall, har været rigtig
gode til tiltrække væsentlige forstærkninger
til truppen i løbet af sommeren og til at ”blande kortene” på en ny måde. Navnlig er det
synligt, at vi har fået styrket allerede tre kæder med Mads Ibenfeldt i forsvaret, Emil Dyre
på midten og Geert Baaunsgaard i angrebet.

Og det har også åbnet op for en anden spændende konstallation, nemlig, at vores lille angriber Alban Shipshani nu ofte spiller på venstre kant. Og selvom han stadig har en del af
lære som kantspiller, så betyder hans driblekunst og målfarlighed at han ofte søger ind i
modstanderens straffesparksfelt. Dermed
fremstår vi pludselig med 3 angribere, og det
ser ud til at overraske vores modstandere. Alban topper også pt. topscorelisten med 4 mål
efter 2 kampe.

HENRIK ENGEL
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DIVISIONSTRUPPEN
SPILLERTRUP I EFTERÅRET 2008:
MÅLMÆND:

ANGREBET:

Ulrik Thomsen
Jacob Thomsen
Heine Lysemose

Mohammed Ali
Geert Baunsgaard
Jan Isaksen
Allan Mohammed
Alban Shipsani
Samir Mehicic

FORSVARET:
Emil Farver
Jasmin Ajkunic
Martin Heisterberg
Jeppe Hestehave
Wissam Nielsen
Carl Bjarke Petersen
Mark Strøm

MIDTBANE:
Dragan Bakovic
Patrick Boiken
Emil Dyre
Mads Heisterberg
Mads Ibenfeldt
Mikkel London
Venhar Sabani
Bashkim Ziberi

NYE SPILLERE:
Jacob Thomsen
(fra Ølstykke)
Samir Mehicic
(egne rækker)
Emil Dyre
(fra Lyngby)
Mads Ibenfeldt
(fra LFA)
Geert Baunsgaard
(fra AB)

AFGANG:
Mo Thegler
Polat Bozkurt
Mikkel Dencher
Michael Rytkönen

CHEFTRÆNER BENNY GALL

Jonas Schumacher
Yassin Erdem
Simon Glarding
Lars Hjortshøj
Jesper Kolding
Glen Marcher

Simon Nielsen
Ronny B. Petersen
Jan Hansen
Mads Kaltoft
Martin Dresher
Lau Thyken

EFTERÅRETS KAMPE
30.august Stenløse-B.93
6.september B.93-Værløse
13.september Skovlunde-B.93
20.september B.93-Greve
4.oktober
Søllerød-B.93
11.oktober B.93-FC Vestsjælland
18.oktober HIK-B.93
25.oktober B.93-Ølstykke
2.november Brøndby – B.93
8.november B.93-KB/FCK
15.november Glostrup-B.93
22.november B.93-Vanløse

age kl.13!
tspark lørd
i Valby Idræ
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e
p
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B.93 SKAL KNYTTES SAMMEN
MED NY BY I NORDHAVNEN
Ny bro til cykler og gående skal forbinde B.93
med Nordhavnen
En helt ny bydel skal i de kommende år opføres i Nordhavnen. Den nye by skal rumme op
mod 40.000 beboere, virksomheder og kultur, og dermed får B.93 en masse helt nye naboer lige på den anden side af jernbanen.
Men netop jernbanen og den traﬁkerede
Kalkbrænderihavnsgade udgør i dag en barriere mellem Østerbro og Nordhavnen, mener politikerne på Københavns Rådhus. De vil
derfor gerne anlægge en bro til cyklister og
gående mellem B.93’ anlæg og kajen på den
anden side af Kalkbrænderihavnsløbet som
et led i arbejdet med at skabe grønne cykelruter gennem byen.
En arbejdsgruppe, som B.93 var inviteret til at
deltage i sammen med sejlklubberne og
Østerbro Lokaludvalg, arbejdede i foråret
med planerne. Det førte til, at politikerne på
rådhuset lige før sommerferien traf beslut”B.93 KONTRAKT FODBOLD”

ning om, at man skal arbejde videre med planen om at opføre en broforbindelse, og at
man skal forsøge at skaffe de 160 millioner
kroner, som den forventes at koste, i efterårets budgetforhandlinger.
Fra B.93 side har vi sagt, at vi gerne ser grønne
cykelstier til og fra B.93’ anlæg, lige som vi gerne
ser en sikker og ﬂot forbindelse til Nordhavnen.
Vi vil nemlig gerne være hovedleverandør af
idrætstilbud til de mange nye beboere.
Vi har også peget på, at der er brug for ﬂere
idrætsarealer og mere - ikke mindre - plads til
idrætsudfoldelse, når byen vokser. Det kan
blive nødvendigt at inddrage dele af vores
nuværende fodboldbaneareal for at skaffe
plads til de ramper, som skal føre cyklisterne
op over broen, og det vil vi gerne gå i dialog
om under den forudsætning, at klubben
kompenseres, så antallet af baner og banearealet bevares.
Heldigvis ser det ikke ud til, at der er uenighed
om det. Kommunens embedsmænd - både
overborgmester Ritt Bjerregaards og byggeog teknikborgmester Klaus Bondams - har
klart sagt, at der ikke må ske en reduktion i
fodboldbanearealet.
Det kan være, at det bliver nødvendigt at
skubbe fodboldbanerne lidt og måske at afgive noget friareal et sted for at få noget andet et andet sted. Men det har vi en god dialog med kommunen om, og vi tror, der er
gode chancer for, at vi når frem til en god
løsning, som betyder, at vi bevarer og udvikler
vores ﬁne anlæg, samtidig med, at vi får skabt
grønne cykelruter, som giver vores klub en
endnu mere central placering på Østerbro.

NYESTE BESTYRELSESMEDLEM ER DIREKTØR
JØRGEN WENSHØJ, DY GROUP
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Hans Drachmann

ARBEJDET MED B.93 HALLEN SKRIDER FREM
tog den gamle hal den 1. maj, men B.93 har i
følge aftalen brugsret til den gamle hal, indtil
der står to nye tennisbaner klar i den nye hal
ved Svanemølleanlægget. Opgiver vi brugsretten inden 1. september næste år, betaler Sparta en million kroner mere for den gamle hal.

BESTYRELSEN I ØSTERBRO IDRÆTSPARK

Den 24. juni indsendte klubbens datterselskab
Østerbros Idrætspark A/S ansøgning til Københavns Kommune om tilladelse til at opføre en
hal med ﬁre tennisbaner samt et tennishus
med omklædning, kontor, opholdsrum samt
tilskuerfaciliteter på grunden ved siden af
klubhuset ved Svanemøllen.
Nu venter både selskabets bestyrelse anført af
formanden Jens Kampmann, klubben og ikke
mindst tennisspillerne så på, at vi får byggetilladelsen, så arbejdet med at udbyde arbejdet
kan gå i gang i løbet af efteråret og det første
spadestik kan tages omkring årsskiftet.
Efter mange, mange års trakasserier, interne
diskussioner og også en del uenighed om salget af den gamle hal ved Østerbro Stadion, er
der dermed fremdrift i arbejdet. Sparta over-

Salget af den gamle hal giver klubben et provenu på cirka 12,5 millioner kroner. Som det ser
ud nu, vil klubben derudover have opsparet
godt en million kroner frem til, at den nye hal
står færdig. Sker det inden 1. september næste
år, udløses en ekstra million kroner, og så vil
klubben samlet kunne indskyde 14,5 millioner
til byggeriet.
Tennishallen forventes at koste omkring 26
millioner kroner. Der mangler derfor 11-12 millioner kroner, som skal skaffes via tilskud og
låneoptagelse. Østerbros Idrætspark og B.93
har i fællesskab skrevet en række ansøgninger
om økonomisk støtte fra fonde med mere.
B.93 og Østerbros Idrætspark opfordrer alle
medlemmer og sympatisører til at deltage i
arbejdet med at skaffe ﬁnansiering til et nyt
fantastisk idrætsanlæg på Østerbro.
Det er klubbens vision, at hallen senere skal
udbygges med en multihal med plads til indendørs fodbold, håndbold, tennis og andre
idrætsgrene. Samtidig er det planen at opføre
en lille motionsafdeling i multihallen, så motionsrummet kan ﬂyttes fra klubhuset.
Hans Drachmann

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
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23 KLUBBER FIK
UNGDOMSLICENS I DBU
B.93 BLANDT DE 15 BEDSTE
DBU har besluttet at tildele B.93 A-licens i det
nye licenssystem for ungdoms- og talentarbejdet i dansk fodbold. Dermed er B.93 blevet
en af 15 klubber i Danmark, der har opnået
A- eller A+-licens.
DBU indledte arbejdet med det nye licenssystem for et år siden. I foråret skulle klubberne
søge og dokumentere, at de lever op til en
lang række meget præcise og også omfattende krav, som DBU har besluttet at stille til
ungdoms- og talentarbejdet.
I første omgang ﬁk B.93 tildelt B-licens, men
vi mente i klubben, at vi lever op til kravene
for at få A-licens. Efter et dialogmøde med
DBU, besluttede vi at anke, og det gav i juni
bonus, da DBUs herreeliteudvalg besluttede
at opgradere B.93, AB og Viborg fra B-licens
til A-licens. I alt er der uddelt A+, A eller B-licens til 23 klubber.
Tildelingen af A-licens er en stor opmuntring
og anerkendelse af det arbejde, der udføres i
klubbens ungdomsafdeling. Men det forpligter os samtidig til at forstærke og forbedre
arbejdet med ungdommen. Licensen er givet
for et år ad gangen, og det betyder, at vi skal
arbejde hårdt og målrettet for at fastholde
A-licensen næste år og for at arbejde os frem
mod det, der er vores mål: At opnå A+-licens,
som er den højeste licens.
Formålet med licenssystemet er, skriver DBU,
at optimere talentudviklingsmiljøet i klubberne, højne trænerniveauet og sætte den
enkelte spiller i centrum - både fodboldmæssigt og med hensyn til uddannelse og arbejde.
I sidste ende skulle det gerne betyde, at de

danske klubber bliver i stand til at udvikle
ﬂere spillere, der kan begå sig på højeste niveau.
Blandt de krav, som DBU stiller, og som B.93
skulle leve op til for at opnå A-licens er:
-- Cheftræneren for enten 1. ynglinge eller 1.
junior skal være fuldtidsansat.
-- Trænerne for de bedste hold skal have gennemført en række af DBUs trænerkurser.
Cheftrænerne for ynglinge og juniorer skal
enten have A-træneruddannelsen eller være
optaget på den, og det samme skal et antal
af trænerne for de yngre hold. Samtidig skal
klubben have en handlingsplan for uddannelse af alle trænere i klubben. Alle trænere
skal som minimum gennemgå Børnefodboldens Basiskursus.
-- Klubben skal have tilknyttet målmandstræner og fysisk træner, som har en godkendt
uddannelse.
-- Klubben skal have tilknyttet læge og fysioterapeut, som sikrer både forebyggelse af
skader og hurtig indsats mod skader. Alle spillerne på 1. junior og 1. ynglinge skal gennemgå et årligt sundhedstjek.
-- Klubben skal have gode kampbaner med
lysanlæg og kunstgræsbane med lysanlæg.
Klubben skal have styrketræningsfaciliteter.
-- Klubben skal have et velbeskrevet ungdomsudviklingsprogram og klare og nedskrevne planer for, hvordan holdene og de
enkelte spillere skal trænes og udvikles.
(Fortsættes)
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-- Klubben skal have ungdomshold i alle årgange fra 6 år til 19 år, og spillermaterialet
skal være på et højt niveau.
For at opnå A+-licens skal en klub have minimum seks spillere i årgang 1986-1991 (fra 1.
års ynglinge til 4. års senior), der er med i en
af DBUs bruttolandsholdstrupper. I B.93 har vi
tre spillere i de aldersgrupper - Wissam Nielsen, Daniel Lindsteen og Bashkim Kadrii - som
opfylder det krav. Men DBU har sat aldersgrænsen så højt, at juniorlandsholdsspillere
ikke tæller med, hvilket ikke er til fordel for
B.93.
Det er derimod til fordel for superligaklubberne og topklubberne i 1. division, når spilere, der har været seniorer i op til ﬁre år, tæller med. Landsholdspillere i den aldersgruppe
vil naturligt være søgt til topklubberne. Og
det viser, hvor vigtigt det er, at vi meget hur-

DBU har udpeget 23 klubber ud af 40, der
havde søgt om optagelse i DBUs nye ungdomslicenssystem. Licenssystemet er inddelt i
tre kategorier: A+, A og B.

8 KLUBBER OPNÅEDE A+ - LICENS
AGF
Esbjerg
KB (FCK)
OB

Brøndby
Midtjylland
Lyngby
AaB

7 KLUBBER OPNÅEDE A - LICENS
AB
Nordsjælland
Randers
Viborg

B.93
Hvidovre
Vejle

8 KLUBBER TILDELTES B - LICENS
FC Fyn
Herfølge
Næsby
Silkeborg
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Frem
Kolding
Næstved
SønderjyskeE

tigt kommer tilbage til 1. division med vores
divisionshold. I det hele taget har licensarbejdet gjort det lysende klart for alle - hvis det
ikke var det i forvejen - at arbejdet på alle
niveauer i B.93 - fra de yngste og de mange
spillere til de bedste på divisionsholdet - skal
være af meget høj kvalitet.
Det mener vi også, at det er i B.93, men vi er
også klar over, at der er plads til forbedringer.
Det arbejdes der derfor målrettet på.
Klubber med A-licens vil være kvaliﬁceret til
at spille i junior- og ynglingeligaen, hvis spillermaterialet af DBU vurderes til at være på
tilstrækkeligt højt niveau og ellers i den landsdækkende division. I vores anke til DBU skrev
vi, at vi ikke ville kræve at komme i ligaen med
junior- og ynglingeholdet, men vi arbejder
målbevidst på at komme det senere. Vi spiller
derfor i den landsdækkende division med de
to hold det næste år.
Med opgraderingen følger en økonomisk
støtte på 300.000 kroner om året fra DBU.
Den vil vi i B.93 bruge målrettet på at forstærke indsatsen i ungdomsarbejdet.
Hans Drachmann

Du kan regne
med os som
medspiller
Kallermann Revision A/S
( Peer O. Appel )
Stationspladsen 3
3000 Helsingør
Tlf.: 4921 8700
E-mail: pa@aa-revisor.dk

JESPER NIELSEN ANSAT SOM DAGLIG LEDER
B.93 har per 1. august ansat Jesper Nielsen
som daglig leder i klubben.

støtter B.93’s ønske om at være en moderne,
udviklingsorienteret idrætsforening.

Jesper Nielsen har det sidste år fungeret som
ungdomskonsulent i klubbens fodboldafdeling. Han har i den funktion udført et stort
arbejde med et altid smittende godt humør
og dermed været en nøgleperson i den positive udvikling, klubben er inde i, og som har
resulteret i en velfungerende fodboldafdeling med markant stigende medlemstal.

Arbejdet som ungdomskonsulent videreføres
i fodboldafdelingen af Jens Espensen, der tiltrådte 1.april, men Jesper Nielsen vil naturligvis fortsat være en vigtig del i arbejdet med
ungdommen i B.93.

Fra 1. august skal Jesper Nielsen som daglig
leder arbejde for den samlede klub med det
mål at fortsætte den nuværende fremgang
inden for både tennis, fodbold og andre aktiviteter i klubben. Jesper Nielsen får som leder
det overordnede ansvar for den daglige drift
i klubben, for sekretariatsarbejdet, og han får
til opgave sammen med klubbens bestyrelse
at udvikle og igangsætte nye initiativer, som

Ansættelsen af en daglig leder er et led i den
strategi, som den nuværende bestyrelse har
fulgt gennem ﬂere år, og som bygger på, at
der skal skabes en solid organisation for at
sikre en bæredygtig udvikling i den gamle klub.
Vi beder jer alle om at tage godt mod Jesper
i hans nye funktion, og vi ser frem til det fortsatte samarbejde.
Hans Drachmann
Hovedbestyrelsen
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HENRIK LINDHOLM - 70 ÅR
Henrik Lindholm fyldte 70 år, mandag den 11.
august. Jeg er bortrejst på dagen, så du behøver ikke at komme rendende. Det skaber også
blot unødig støj i opgangen. Dette er et uddrag fra en frokostinvitation udsendt af fødselaren, og et godt eksempel på Henriks formuleringsevner. I klubbens arkiver ﬁndes et
utal af breve og referater fra Henrik, altid meget velformulerende, og gerne med lidt sarkastisk humor indblandet. Hvis modtageren
var det offentlige system, ﬁk den lige en ekstra tand.
Henrik har været leder i B93 i en menneskealder. Blev klubbens kasserer som 29-årig i 1968,
hvor han aﬂøste Hye-Knudsen. Den første periode varede kun ﬁre år, og de næste 10 år
passede i rækkefølge Knud Dalgaard, Bjarne
Kolding og Hans Chr. Boserup på kassen. I
1982 blev Henrik igen kasserer, og denne
gang varede perioden i hele 16 år. Det var en
periode med store udfordringer, ikke mindst

ÆRESMEDLEM HENRIK LINDHOLM

forhandlingerne med Københavns Kommune
om Svanemølleanlægget var anstrengende.
Da den endelige kontrakt skulle underskrives
opdagede Henrik, at B93 var blevet påført,
som den der stod for den udvendige vedligeholdelse på ”Slottet”. Det blev ændret, og
godt for det, alene renoveringen af de mange
vinduer vil koste en formue.
Som ynglinge-spiller i 1963, gav vi ham (internt) øgenavnet ”Disko”. Det skyldtes ikke,
at vi stødte ind i Henrik på byens diskoteker
(Henrik foretrak Hviids, red.). Næh, vi havde
bemærket, at Henrik altid var i gang med at
diskutere et eller andet. Der er ingen forandringer, Henrik er stadig klar til en diskussion.
Og du kan være helt sikker, hvis han giver dig
ret, så er det fordi han mener det.
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vild med at spille kort, når der var ﬂøjtet op til
enten det mere seriøse bridge eller også det
mere værtshusagtige klørtjavs, ja så var han i sit
es! Desværre har han måttet lægge kortene på
hylden pga. sit kraftigt nedsatte syn.
Sønnen Christian var en glimrende ungdomsspiller i B93, men han satsede mere på Danske
Bank end B93 – og det er jo ganske uforståeligt.
Henrik har også haft jubilæum med Lis, tidligere
tennisspiller i B93. Lad os slutte som vi startede,
et uddrag fra Henriks fødselsdagsinvitation, sidste linie: Erindringsskrivelse udsendes ikke.
HOVEDBESTYRELSENS FORMAND
TAKKER HENRIK

Tillykke til Henrik.
/palle banks jørgensen

Som kasserer har Henrik haft en uvurderlig
betydning for B93. Det bedste bevis kom, da
han i 1998 blev udnævnt til Æresmedlem af
B93. Kun 17 har opnået den hæder i løbet af
115 år, og kun seks af disse har ikke været
klubformand. Henrik er dermed i ”kasse”
med Johannes Gandil og Michael Rohde. Og
i en sådan kasse føler han sig helt sikkert
hjemme. Efter klubbens store økonomiske
problemer for fem år siden, primært pga.
A/S’et, kom Henrik tilbage til klubarbejdet.
Nu er han formand for bestyrelsen i A/S’et. Og
er for øvrigt også mangeårig kassemester i
”B93’s 100-mands foreningen”, hvor hans primære opgave er, at sørge for en god vin til
generalforsamlingsmiddagen.
Når Henrik ikke arbejdede for B93, så var han
ansat i Danske Bank, hvor han opnåede 40 års
jubilæum. Også i banken havde Henrik styr på
pengesagerne, toppede som vicedirektør,
hvor han i Lersø Park allé var chef for hele
udlandsbetalingsafdelingen, hvor der var
ﬂere ansatte end tilskuere til B93’s divisionskampe.
Henrik har spillet fodbold i B93, habil ungdomsspiller. Som seniorspiller blev hans talent ikke
værdsat, og han toppede på 4. holdet. Han var
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SMÅ- PLUK
FC NORDSJÆLLAND

JAN JACOBSEN
B.93s tidligere sportschef/divisionstræner/divisionsspiller Jan Jacobsen, der jo er politimand i Nakskov, har indledt en ny karriere på
Lolland. Jan har været træner for både Nakskovs og Døllefjelde-Musses bedste hold og er
nu blevet trænerchef for Sportscollege i Nakskov. Sportscollege Lolland-Falster er startet
her sidst i august med godt 110 elever. Ideen
bag er, at unge med sportsinteresser kan kombinere deres uddannelse med sportscollege.
Det gælder udover fodbold også håndbold og
svømning.
Jan Jacobsen satte i B.93 rekord med kun én
kamp som divisionstræner, men havde 193
divisionskampe fra 1983 til 93.

10 ÅR SIDEN

MORTEN KARLSEN

Klubberne i Danmarksturneringen har offentliggjort deres trupper for efteråret. I superligaen er det FC Nordsjælland, der topper
med tidligere B.93-spillere. Morten Karlsen
(145 Divisionskampe, før han rejste til Holland), brødrene Simon og Jonathan
Richter(ungdomsspillere), Bajram Fatai( 28
divisionskampe) og Henrik Bernburg (med i
junior-DM i 2001).

MARC NYGAARD
I Randers har Marc Nygaard fået stor succes
som tank-forward. Marc er nu 32 år, og spillede på 1.lilleput i 1988. Bl.a. sammen med
David Rasmussen, tidligere prof i Holland og
Tyskland, nu stoppet i FC Amager. Davids far
var holdleder for lilleputholdet, og blev senere en succesrig formand for B.93 fodbold.
Jan Rasmussen var manden bag dette fodboldblads stiftelse i 2001.
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ØSTERBRO STADION 1998

Det er nu 10 år siden B.93 spillede i superligaen. 27 klubber har spillet i Superligaen siden dens start, nu er 3 sidenhen fusioneret.
B.93 er, sammen med Århus Fremad, de lavest

placerede hold af de 24 klubber, der som
nævnt har været med i Superligaen. Som det
ses på billedet var der tilskuere på Østerbro
stadion til B.93s kampe. Det vil være en drøm
igen at komme op i en de øverste divisioner.

MAJKEN GILMARTIN

DANNY JUNG
Danny er nu blevet 37 år og skal begå sig mellem de unge piger. Han er nemlig af DBU blevet udpeget til træner for U/16 pigelandsholdet. Danny nåede både at være træner for
førsteholdet sammen med sin gode ven, Dan
Lübbers, og at spille 75 divisionskampe for
klubben samtidig med 26 scoringer.

MAGNUS TROEST
Magnus er igen kommet til udlandet. Som 17årig tog han fra B.93 til Aston Villa, men
vendte tilbage til FC Midtjylland, men er her
i sommer taget til Italien. Han havde en frikøbsklausul på 3,7 mio. kr. og den benyttede
PARMA. Nu har Serie A-klubben Genoa købt
50% af rettighederne til Magnus. Det er ikke
ualmindeligt i italiensk fodbold, at ﬂere klubber ejer den samme spiller.

PALLE „BANKS”

MAJKEN GILMARTIN

Medlem af Fodboldbestyrelsen i B.93, og leder i kvindeafdelingen, Majken står for femte
gang bag gadefodboldprojektet ”Sensational soccer”. Voksne kvinder i alle aldre deltager under stor mediebevågenhed. Turneringen fandt i år sted den sidste lørdag i
august.

MORTEN KIRK
I en træningskamp mellem Fredericia og FC
Fyn faldt den tidligere B.93-spiller, Morten
Kirk, om med hjerteproblemer. Han blev
straks afhentet af en hjerteambulance. Morten var naturligvis urolig over situationen,
men efter et par dage på hospitalet, er Morten udskrevet igen og kan begynde at spille
fodbold igen. Morten Kirk er 30 år og spillede
29 divisionskampe for B.93 i 2003/04.

THOMAS FRANK
Thomas Frank var i 2005/06 Ungdomstræner
(ITU) i B.93. Han er nu blevet U/17 landstræner
i en alder af 34 år. Som bekendt er den tidligere 93’er Kenneth Christiansen (103 div.
kampe) landstræner for kvindelandsholdet.

JIMMY MÜLLER
PALLE „BANKS“

Palle blev son bekendt pensionist i foråret.
Han har været utrolig ﬂittig i klubben. Ukrudtet på terrassen har ikke fået en chance. Det
har været en fornøjelse at se terrassen her i
sommer. Flere andre steder i klubben, balkonen og trekanten omkring ﬂagstangen, har
haft Palles interesse. Mon ikke klubben ﬁnder
på at takke Palle for dette ﬂotte arbejde.

Til stor skuffelse gik Jimmy Müller sidste år tilbage til sin barndomsby, Glostrup. Ifølge lokalaviserne var Jimmys spil i Glostrup meget
betydningsfuld for at undgå nedrykningen.
Jimmy var i B.93 i 2 år, spillede 62 kampe og
som anfører utrolig vellidt. Han er sluttet i Glostrup, idet han skal være far her i efteråret, og
derfor ikke får tid til førsteholdsfodbold. Han
bor her på Østerbro og er blevet 31 år..
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TALENTPLEJEN I B.93
B.93 er en af Danmarks bedste talentudviklingsklubber, som også anerkendes af DBU (se
side 29).
Talentarbejdet er hjørnestenen i B.93s målsætninger for de kommende år. Den røde tråd
i B.93s talentudvikling skabes af en række
ungdomsledere/ansatte.
Talentchef:
Talenttrænere:
Supervisor for U/10:
Ungdomsformand:

Frank Nielsen
Bjørn Rasmussen
Niels Madsen
Nicolaj Bo Hjeds
Anders Levinsen

TALENTCHEF FRANK NIELSEN

Det arbejde der udføres i B.93 er ikke tilfældigt, men et resultat
af de mange planer, der blev lagt for 5-6 år siden, da klubben var
i en sportslig, økonomisk og organisatorisk krise (læs side 31).
Takket være de mange gode kræfter krisen fremtvang, synes det
at være meget længe siden den alvorlige krise ramte klubben.
Det virker i dag som om, der arbejdes i samme retning af alle i
fodboldafdelingen, og der udvikles nye tanker og fremtidsplaner
i enighed.
Ansættelsen af de fuldtidsansatte trænere er væsentlig for at
styrke talentarbejdet i B.93 og skyldes som nævnt dels den københavnske talent- og eliteorganisation ”Team Copenhagen” og
senest DBU med tildelingen af A-licens til B.93.

BJØRN RASMUSSEN
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NIELS MADSEN

ANDERS LEVINSEN

NICOLAJ BO HJEDS

FRA TALENTTRUPPEN

Marcus Leding

Andreas Dawall

Mourad El-Bariaki

u/16

u/16

u/16

Victor Emil Folmann

Sadulla Elezi

Daniel Lindsten

u/16

u/17

u/17

Bashkim Kadrii

Mads Nielsen

u/17

u/17

„B.93 Fodbold“ har en eftermiddag i Fitness-rummet fanget 8 af klubbens mange talenter. Det er ﬁre fra U/16 og
4 fra U/17.
Daniel Lindsten blev interviewet i sidste nummer (side 37).
Det er tanken, at ”B.93
Fodbold”s nyeste redaktionsmedlem, Carl Bjarke, i fremtidige numre vil interviewe ﬂere af klubbens mange
talenter.
Forsidebilledet af dette blad
er B.93’s nyeste landsholdspiller, Mourad El-Bariaki.
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•

Brudebuketter

•

Bårebuketter

Frisk frugt og specialiteter
Rosenvængets Allé 4
Tlf. 3538 3061
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•

Dekorationer

Østerbrogade 62 Tlf. 3538 2390

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

ENERGISK KURT ARNSKOV I VANLØSE IDRÆTSPARK.
DEN ANDEN 93’ER ER AAGE CHRISTENSEN (63 DIVISIONKAMPE).

KURT ARNSKOV - 75 ÅR
”B.93 Fodbold” har besøgt Kurt i anledningen af fødselsdagen i hans hyggelige hjem på
Østerbro, hvor sønnen bor i samme hus på
1.sal og datteren Gitte i nabogaden.
Kurt er født i Esbjerg, men familien drog til
København inden Kurt begyndte i Klostervængets skole, i øvrigt ammen med Jørgen
Jacobsen (se side 23). Kurt blev udlært som
snedker og aftjente sin værnepligt i Randers.
Under soldatertiden spillede han for Randers
Freja, men i disse kampe blev Randers frataget point, da Kurts licens ikke var kommet
med fra KBU.
Ole Mullerup (43 divisionskampe for B.93)
havde lokket Kurt og Jørgen med i B.93 inden

de var fyldt 10 år. Jørgen Jacobsen nåede 293
divisionskampe og blev landsholdsspiller,
mens Kurt nøjedes med 16 divisionskampe.
Inden havde Kurt dog været en meget talentfuld ungdomsspiller.
Kurts debutkamp på B.93s Divisionshold var
pudsigt nok mod Randers Freja i maj 1955. Den
endte med 93-sejr på 2-1. Det var i 2.division
og kampen var i B.93s første sæson udenfor
Danmarks bedste række. Det blev til 8 kampe
for Kurt i denne sæson, og den bedste ifølge
pressen var imod Næstved, hvor B.93 vandt
7-3. Kurt skulle her spille overfor Næstveds
landsholdsspiller, Jørgen Hansen (23 landskampe). Han ﬁk at vide inden kampen, at det
gjaldt kontant fodbold. Da Jørgen Hansen før(Fortsættes)
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Nå r du ha nd le r
–kig ef ter vore
annoncører
4 1 * 4 & 7 35 4 ) 6 4 & 5

KURT ARNSKOV I DAG

ste gang blev nedlagt spurgte han holdkammeraten, Aksel Kørner: ”Var det godt nok?”
Svaret var:”Ikke hvis han rejser sig”.
Der gik 4 år inden Kurt Arnskov ﬁk sine sidste
8 førsteholdkampe, men han spillede et utal af
andetholdskampe som en kraftfuld centerhalf.
Kurt spillede primært på midtbanen, hvor konkurrencen på Divisionsholdet i B.93 var stor.
Klubben havde i disse år en landsholds-halfback-kæde med Flemming Nielsen (26 landskampe), Poul Andersen (16 landskampe) og
Børge Christensen (3 landskampe).
Kurts far, Arno Arnskov, havde været meget
aktiv i B.93 som leder, og på et tidspunkt var
familien Arnskov alle i virksomhed i B.93. Kurt
var startet som hjælp for Hans Pedersen (målmand med 78 Divisionskampe), der var blevet
inspektør i B.93 efter at klubben var ﬂyttet
ind i lokalerne under stadiontribunen på
Østerbro stadion. Kurt overtog ”Hullet”, som
inspektørrummet kaldtes, da Hans Pedersen
døde i 1986. På et tidspunkt var hele familien
Arnskov i B.93. Fru Aase var leder af kontoret,
hvor også datter Gitte var, og sønnen Lars
(murer) gik til hånde i klubben.
Det blev Kurt Arnskov og undertegnede (der
var gået på efterløn), der i perioden 1993/94
”opbyggede” det nuværende klubhus.
fb
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Hellerupvej 39 • Hellerup
39 62 13 60
Mandag
Hakkebøf med spejlæg
95 kr.
Tirsdag
Stegt flæsk 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

INTERVIEW MED MADS HEISTERBERG

”JEG VIL GIVE NICO BAGHJUL”
HVEM ER MADS HEISTERBERG?
Jaa… Jeg er en 19årig knægt som er
vokset op på Østerbro, hvor fodbold
altid har fyldt meget. Jeg er bror til
Martin Heisterberg
som også spiller på
holdet. Jeg har
spillet her i klubben siden 2. års
drenge, så jeg har
fået hele min fodboldopdragelse i B.93. Jeg er
netop blevet student, så prioriterer fodbold
meget højt i mit kommende sabbatår. Har lavet en aftale med vores BTU-træner Bjørn om
at træne ekstra om morgenen i denne sæson,
hvilket jeg ser frem til.
Er netop nu ved at forlade de trygge rammer
hjemme hos mine forældre. Leder pt. efter en
lejlighed som jeg har planer om at ﬂytte ind i
med min kammerat Mikkel London.

FAVORITPLADS?
Central midtbane. Jeg startede med at spille centralt forsvar som 2. års drenge, men er siden blevet rykket lidt frem og tilbage. Jeg er dog endt
på midten hvor jeg selv mener jeg er bedst.

HVORDAN VIL DU BESKRIVE DIN
UDVIKLING DET SIDSTE ÅR?
Det seneste år har budt på op- og nedture.
Det var et fantastisk skulderklap at blive rykket op som 2. års ynglinge på 1. senior, og
møde nye udfordringer. Jeg gik fra at være en
af de bærende kræfter på ynglingeholdet til
at være yderste mandat i 1. holdstruppen. Jeg
ﬁk debut i efteråret, men var måske ikke helt
klar til det, så spillede mindre godt. Vidste

godt at jeg inderst inde kunne gøre det bedre, så jeg satte mig for at bevise det. Heldigvis
blev der lagt mærke til det, og jeg spillede fast
da foråret startede op. Kronede min personlige ”sejr” med at score mit første divisionsmål
i sidste spillerunde ude mod Holbæk.

HVORDAN HAR SÆSONOPSTARTEN
VÆRET?
Synes den har været kort, men meget turbulent med spillere som er kommet og gået, ja
faktisk helt op til sæsonstarten. Det er fedt at
truppen er blevet forstærket med en i hver
kæde, men mener at der er kræfter og talenter som går til spilde på vores 2. hold i KS.

DINE FORVENTNINGER TIL DENNE
SÆSON?
Vi har handlet fornuftigt ind og truppen er
hamrende god, så vores målsætning med at
ende i top 5 er meget realistisk. På det personlige plan arbejder jeg hårdt for at forblive i
startopstillingen, så jeg på sigt får mere ansvar. Og selvfølgelig håber jeg på at få nettet
til at blafre mere end sidste år…

HVOR LANG TID HAR VI DIG I
KLUBBEN?
Jeg har lige forlænget min kontrakt med 2 år.
Så jeg bliver hængende lidt endnu. Desuden
har jeg en pagt med Mikkel London om at vi
skal slå Nicolas Nielsens kampe for klubben på
beskedne 242 kampe… Selvfølgelig hvis der
kommer et ekstraordinært tilbud vil jeg ikke
udelukke at jeg tager imod det, men planen
er at Nico skal have baghjul.
En iskold faxe er sat på højkant om de 242
kampe!
/CB
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Annonce

SUND MAD
- en dejlig madkultur
- Det har mange fundet ud af, efter at have besøgt Det Sunde Esperia på Østerbrogade 163
Hvis du er til kvalitet…
Trætheden over fedtfyldt fastfood, triste færdigretter
og optøede frostvarer har for alvor meldt sig. Det har
Sine lagt mærke til, og er derfor gået på banen med
et gennemført koncept, der allerede har været godt
besøgt, Det Sunde Esperia.

Sine og hendes kollega serverer det bedste fra Middelhavets køkken

Dagen starter tidligt hos Esperia
For at kunne præstere det perfekte middelhavskøkken, må dagen startes længe før det spisende publikum begynder at dukke op. Allerede kl. 04 om morgenen starter Sine på Grønttorvet. Her hentes de
førsteklasses-varer der skal til, for at stedet kan leve
op til navn og tradition. Menuen skifter dagligt, ikke
mindst det store udvalg fra den friske salatbar, hvor
alt er muligt. Men er man vant til, at mad fra
Middelhavsområdet svømmer rundt i olivenolie, så
bliver man positivt overrasket i Det Sunde Esperia.
Her er fedtfattige lækkerier for enhver smag. Skulle
man have lyst til en pizza, kan dette også lade sig
gøre.

Sine er født og opvokset i Hellerup. For nyligt overtog
hun familievirksomheden, som hun nu har renoveret
fra yderst til inderst, - intet er overladt til tilfældighederne. Den farvede neonbelysning som ses på billedet lyser godt op til Østerbros aftenstemning, og i
dagtimerne bemærker man især de flotte lyse lokaler.

Salater fra montren.
Vælg mellem: grøn salat, ris salat, bulgur, humus, linse salat,
artiskok salat, aubergine, coleslaw, feta salat, gigant bønner i tomatsauce, kikærter, pasta salat med karry, pasta
salat med pesto, ratatoulie, grønne bønner i tomatsauce,
broccoli, tzatiki, spinat salat, kartoffel salat, kidneybønner.
RING FOR INFORMATION DA VORES SALATER
SKIFTER DAGLIGT.

Neonrørerne indbyder til en lækker mundfuld i de mørke aftener

Kan nydes både ude og hjemme
Vi laver mad til store som små selskaber, så hvis man vælger at nyde herlighederne hjemme, ude hos gæster, i virksomheden eller som et helt selskab ved en festlig lejlighed,
så er det ingen sag at få bragt ud. Man vælger med
andre ord, hvilke retter fra menuen man kunne tænke sig,
og så er der lykke i vente!
- Samlet set, tager jeg ikke så meget hensyn til, hvad mine
konkurrenter gør, siger Sine, og fortsætter; - Jeg gør hellere det mine kunder ønsker. Og det kan opleves hver dag
på Østerbro fra kl. 11-22, (dog undtagen mandag hvor
der holdes lukket). I weekenderne åbnes dog først kl.
12.00. Vel mødt!

Herlighederne står nærmest i kø i Det Sunde Esperia. Alt er frisk og hjemmelavet

Åbningstider : tirsdag-fredag 11-22, lørdag+søndag 12-22, mandag lukket

Lige overfor
Svanemøllen station
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Telefon 39 200 201
Østerbrogade 163 • 2100 København Ø

JØRGEN JACOBSEN – 75 ÅR
ne (ud mod P. H. Lings Allé), som netop er revet ned.

JØRGEN JACOBSEN

Født 14.10.1933. Spillede 293 kampe/108 mål
(1952/66) for B93. Spillede 3 A-landskampe/1
mål (1954/55), 1 B-landskamp/1 mål, 3 Ulandskampe/3 mål og 1 Y-landskamp/1 mål.
En af klubbens helt store spillere var Jørgen
Jacobsen. Han var sammen med Flemming
Nielsen nogle usædvanlige talentfulde ungdomsspillere i B93. Jørgen scorede et hav af
mål som ungdomsspiller, og han fortsatte
med at score mange mål, da han rykkede op
som senior. Han var topscorer for B93 i sine
fem første sæsoner, usædvanligt. Jørgen spillede på alle den tids ﬁre DBU-landshold - og
han scorede på alle niveauer, usædvanligt.
Hans mål på A-landsholdet var (usædvanligt)
ﬂot, et ﬂyvende hovedstød i Oslo mod Norge
(1-1). Målet faldt efter debutanten AB-backen
Verner Nielsen, forinden havde lavet selvmål
hos Per Henriksen. Jørgen var også med i
hjemmekampen mod stærke England (1-5).
Der var tilskuerrekord, idet kampen samtidig
markerede indvielsen af den nye hovedtribu-

Jørgen er den eneste der har scoret for B93
mod Juventus. B93 spillede i juni 1953 jubilæumskamp mod det italienske storhold med
danskerne Karl Aage Hansen, John Hansen og
Carl Aage Præst. En total udsolgt Idrætspark
(41.800) så Juventus vinde 2-1, og de så „Jacob“ score for hjemmeholdet. Den sidste
KBU-pokalﬁnale blev spillet samme år i december. Her vandt B93 overraskende over AB
(2-1) på et sejrsmål af Jørgen. Da B93 i 1954
„tabte“ 0-0 i den berømte kamp i Køge, som
dermed vandt provinsens første DM, scorede
Jørgen derimod ikke. Det var uhyre tæt på,
for han ramte underkanten af overliggeren i
sidste minut med et ﬂot hovedstød. Det uafgjorte resultat betød nedrykning til 2. division
for første gang i klubbens historie.
Da Jørgen stoppede på 1. holdet lå han med
sine 293 kampe længe øverst på listen over
ﬂest kampe. Han blev siden hen overhalet af
Ole Petersen og Jens Kolding. Jørgen, klejnsmed, spillede oldboys indtil benene sagde
stop. Ser kun B93, når de spiller pokalkamp i
Herlev.
Jørgens far ”Gamle Jacob” var inkarneret
93’er, og meget underholdende. Jørgen var
den ældste af tre brødre. Hans ældste lillebror
Otto, var mest til cricket (nu golf). Den yngste
lillebror er ingen ringere end „Finn Jacob“,
klubbens tidligere inspektør, og aktiv(?) på
grand old. Finn har sørget for at familien Jacobsen har været en del af B93 i 100 år.
Tillykke til Jørgen.
/palle banks jørgensen
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GAMMELMANDSRÆKKERNE
Efter forårssæsonen siger statistikken for de
seks 11-mandshold: 55:22-11-22 og målscore
104-92. B93 er eneste klub med hold i A-rækken i samtlige seks forskellige aldersrækker
for 11-mands hold. Som et forsøg indførte
KBU i foråret 7-mands for de meget gamle (65
år), super grand old. Vi ser lige på, hvordan
det ser ud med holdene.
Oldboys (33 år), ligger nr. 6 med 12 kampe/17
point. En turnering, hvor AB 70 (1-3) og KB
(2-7) er helt suveræne med hhv. 33 og 32
point. B93 er efter sejre over FA 2000 (3-0),
Rosenhøj (vuk) og Sydhavnen (2-0) blandt de
sidste 32 hold i DBU-pokalturneringen. Næste
forhindring er Virum ude.
Veteran (40 år), ligger nr. 9 med 11 kampe/11
point. Veteranerne er kun 1 point over stregen, så holdet er i overhængende nedrykningsfare. Der er ikke trøst at hente i DBUpokalturneringen, idet de blev ekspederet ud
af Tårnby efter sejre over Union og Havdrup.
Kom og støt holdet i efteråret.
Superveteraner (45 år), ligger nr. 5 med 9
kampe/15 point og er 6 point fra guldet og 12
point over stregen. Var ubesejret langt inde i
turneringen, men tabte så til KB (1-2) og B1903
(3-5). Så vidt vides er Hans Drachmann ikke
længere øverst på topscorerlisten.

Masters (50 år), ligger nr. 3 med 9 kampe/19
point og en ﬂot målscore på 25-7. Tabte topkampen ude mod Brønshøj med 2-4. Det ellers solide forsvar gik i sort efter føring 2-1.
Sluttede foråret af med en sejr på 8-1 ude
mod Frem. Der er fem point op til Brønshøj,
så kravet er maksimum i efteråret.
Supermasters (55 år), ligger nr. 7 med 8
kampe/7 point. Jørgen Ost’s drenge rundbarberede HIK med 7-2. Efter en sikker sejr på 3-0
over Tårnby i bundbraget, er der 4 point ned til
stregen. Holdets to stjerner, Find Juhl og Jens
Kolding, har kun spillet få kampe i foråret.
Grand Old Masters (60 år), ligger nr. 4 med 6
kampe/8 point. Kombineret hold B93/B1903.
Målsætningen for efteråret iﬂg. holdlederne
Gert Jensen (B1903) og Kaj Boll (B93) er sølvmedaljer. De har opgivet at hente KB, som har
vundet alle seks kampe (19-1 i målscore). Der
er kun 1 point op til SIF/HIK og AB.
Super Grand Old (65 år), sluttede som nr. 2
efter SIF/HIK i den rene forårsturnering. Som
nævnt spilles der 7-mands (2 x 30 min.), og
man skal være fyldt 65 år (plus to på disp. på
min. 63 år). Kampene spilles på hverdage om
formiddagen. Turneringen blev en så stor succes, at der i efteråret spilles en dobbeltturnering med de samme seks hold.
/palle banks jørgensen

VENNEMINDEVEJ 74 • 2100 KØBENHAVN Ø
TELEFON 39 29 55 12 • TELEFAX 39 27 20 11
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KØBENHAVNSSERIEN
KS spilles i efteråret i 3 puljer med et indledende grundspil. B.93 2 er kommet i Pulje A
sammen med Amagerklubberne Dragør og
AB70 2 samt Fælledklubberne HB og Østerbro
IF. Holdene møder hinanden 2 gange. Nr.1 og
2 i hver af de 3 puljer går videre til en mesterskabspulje (6 hold). Vinderen af denne modtager Københavnsserie-pokalen. De 6 hold er
kvaliﬁceret til Københavnsserien i foråret
2009. Mesterskabspuljen er kun på 5 kampe
for hver klub.
Der er også et nedrykningsspil for de øvrige
hold i puljerne. De to bedst placerede hold i

B.93 2’S KAMPE I SEPTEMBER:
7/9
20/9
28/9
5/10

kl.11.15
kl.13
kl.11.15
kl.13

ude mod AB70 2
hjemme mod Dragør
ude mod Østerbro IF
ude mod HB.

FISK - VILDT - FJERKRÆ
Haraldsgade 106
V. Lyngbyvej

TLF. 39200623

de 2 puljer spiller i KS i foråret, mens de 7
dårligst placerede hold rykker i Serie 1. Til KS
i foråret bliver der 3 oprykkere fra Serie 1 samt
et hold fra Bornholm.
Første runde, både i mesterskabs-slutspillet
og i nedryknings-slutspillet, bliver i weekenden 11./12.oktober.
Det var nederlaget mod Dragør i foråret, der
kostede B.93 2 oprykningen til Danmarksserien. Det var i den kamp B.93 brændte et afgørende straffespark.
fb

SENIORAFDELINGEN
Stillingerne i de enkelte rækker før
efterårsstarten:
3. senior (serie 2) nr. 1
4. senior (serie 3) nr. 3
5. senior (serie 3) nr. 8
6. senior (serie 3) nr. 6
7. senior (serie 6) nr. 5

-

28 points
20 points
13 points
12 points
10 points

DIVISIONSHOLDET
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TRAVLT EFTERÅR I
KULTURUDVALGET
Det tidligere Museumsudvalg (nu Kulturudvalg) fortsætter trods mange problemer sit
arbejde omkring projektet ”Synliggørelse af
traditionsklubben B.93”. Vi har modtaget
15.000 kr fra ”TUBORGFONDET”. Disse penge
er brugt til 2 pokalskabe, der skulle erstatte
det gamle pokalskab, som mange synes er
forældet. De to nye glasskabe er forsynet med
lys og står nu i det lokale, som vi kalder klublokalet. Det er besluttet, at dette lokale skal
være et åbent lokale, hvor ungdommen kan
være fra eftermiddag.

Til lokalet er ﬂyttet de to automater med
varme drikke og slik. Restauratørparret har
ønsket igen at møblere lokalet. Det er nu
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møbleret mere ungdommeligt med cafestole
og borde. Det har senior-raﬂeholdet om tirsdagen ikke taget godt imod og de må sandsynligvis ﬂytte deres aktivitet. Til lokalet er
også ﬂyttet det store TV (Gave fra Københavns tekniske skole) og også en PC vil blive
installeret. Udsmykningen skal Kulturudvalget stå for i samråd med Restauratørparret.
Det er tanken at få ændret udsmykningen i
en række lokaler i stueetagen, så den bliver
mere præget af, at vi er en idrætsklub. Også
1.salen skal Kulturudvalget i gang med. Samtidig med alle disse opgaver er udvalget blevet minimeret til 3: Palle ”Banks”, Kaj Boll og
undertegnede. ”Mille” er midlertidigt udtrådt på grund af sygdom, og ”Ludo” har fået
orlov til han bliver pensionist i 2009.
fb
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INTERVIEW MED ANDERS QVIST

”LIVET ER SMUKT, OG I ØVRIGT BLEV ROM
HELLER IKKE BYGGET PÅ EN DAG!”
FORTÆL OM DIN TID I B.93
Blev hentet til klubben som 2. års drenge, og
faldt hurtigt ind i det noget mere elitære
miljø end jeg var vant til. Blev årets spiller på
1. drenge første år i klubben. Kom op på juniorholdet, hvor Niels Frederiksen var træner.
Han udviklede mig i en sådan grad, at jeg et
halvt år senere blev udtaget til U-17 landsholdet som 14-årig. Jeg har siden repræsenteret
alle landshold op til U-21, og opnåede 53
kampe i rødt og hvidt, hvoraf ca. halvdelen
som anfører.
Nåede at spille både 1. og 2. division for B.93,
omkring 40 kampe, inden jeg skiftede til FCN.

DU NÅEDE 8 KAMPE I SUPERLIGAEN,
HVORFOR IKKE FLERE?
Jeg skiftede til FCN som første års senior, og
troede jeg ville spille i Serie A inden for få år.
Følte at det var nødvendigt at prøve mig af på
højere niveau i jagten på at indfri mine ambitioner. At det kun blev til 8 superligakampe
kan ses som et nederlag, men jeg er kun lige
fyldt 21, så mulighederne er der stadig. Jeg
var måske naiv og troede, at det var nødvendigt at nå det hele på den halve tid, men nu
er jeg en erfaring rigere. En karriere er en lang
proces, og som vi ved blev Rom jo heller ikke
bygget på en dag. Den vigtigste erfaring jeg
har gjort mig, er at få processen til at blive en
del af målet og drømmene. Forstået på den
måde at hver eneste træning er vigtig i bestræbelserne på at nå det endelig mål. Det at
nyde hver eneste dag og træning, og ikke kun
fokusere på et mål langt ude i fremtiden tror
jeg giver et bedre resultat.

DIN FASCINATION AF ITALIEN HVOR
KOMMER DEN FRA?
Jeg har den fra AC Milan som jeg har fulgt ligeså længe jeg kan huske. Specielt Paolo Maldini som jeg ser som den mest komplette forsvarer nogensinde, startede interessen op.

KLUB: FC AMAGER
POSITION – CENTRALT FORSVAR

Siden har fascinationen udviklet sig til en italiensk livsstil i Danmark, som jeg håber fortsætter i Italien på et tidspunkt. Jeg har en stor
drøm om at gøre karriere i Italien. Jeg er allerede på forkant med tingene, og læser italiensk ved siden af fodbolden.

HAR DU ET RÅD TIL KLUBBENS UNGE
TALENTER?
Jeg har to! Først og fremmest skal de passe på
deres krop, da den skal holde i mange år. Her
tænker jeg på en sund livsstil som er grundlæggende for at kunne yde maximalt til hver
eneste træning. Desuden skal I leje ﬁlmen ”Livet er smukt” på dvd. Når I har set den, forstår
I hvad jeg mener med at nyde vejen mod målet.

SER VI DIG I B.93 IGEN?
Jeg kommer så tit jeg kan på Østerbro Stadion, for at se mine gamle kammerater spille.
Jeg nyder at følge holdet, og at jeg ender i
den hvide trøje igen på mine gamle dage kan
jeg ikke udelukke. Klubben har betydet rigtig
meget for mig, og jeg har stadig mange venner derude. Klubben har i høj grad være med
til at forme mig som den person og spiller,
som jeg er i dag. Derfor vil jeg gerne slutte af
med at sende en stor hilsen til B.93, og alle de
B.93ere som jeg holder meget af.
Held og lykke Qvist. Vi ses!
/cb
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ET FLOT P-ÅR FOR UNGDOMMEN
Kilder omkring holdet udtaler, at drengene
især håber på massivt fremmøde fra U15 og
U18 pigerne.
”Vi bliver ca. 20 % bedre, når pigerne står
på sidelinjen og vifter med premiérebilletter
til Anja og Victor VII” udtaler holdets talsmand Morten L., mens centerangriberne
Maddi og Muddi drømmende står ved siden
af og ligner en duo, der allerede har sikret sig
en plads i Palads Bio 12.

FOTO: TORBEN MEYER

2008 kan blive det helt store pokalturnerings
år for ungdomsfodbolden i B.93.
Nok er KBUs pokalturnering ikke Champions
Leaque og nej, Tingbjerg Idrætspark er ikke
Nou Camp, men en plads i den københavnske
pokalﬁnale er ikke så ringe endda og bestemt
ingen selvfølge. Efter et ﬁnalemagert 2007
kan dette år indskrive sig som annos pokalos
galaxticos, hvis resultaterne ﬂasker sig bare
nogenlunde.
U15-drengene er allerede kvaliﬁceret til pokalﬁnalen, der afvikles i Tingbjerg Idrætspark
onsdag 3/9 kl. 18. Modstanderne er imidlertid
skræmmende stærke KB, der var så suveræne
i forårets turnering, at de i efteråret er blevet
rykket op i juniormesterrækken for at få kvaliﬁceret modstand. Men turnering er ét, pokalﬁnaler noget helt andet, og med lidt vitaminpiller af den rigtige slags og et par U19
spillere i truppen skal det nok blive en spændende og intens affære. Ikke mindst, hvis vi er
et par hundrede børn og voksne fra klubben,
der aﬂyser træningen, rykker teltpæle, trommer, og tifosi-manerer til Brønshøj og blæser
de sejrsvante KB drenge ud af kommunen.
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Og netop U18 pigerne er det andet B.93-hold,
der har kvaliﬁceret sig til pokalﬁnalen. Efter
en kraftpræstation i semiﬁnalen, hvor uovervindelige Damsø ﬁk slag med 3-1, er pigerne
klar til ﬁnalekamp mod Rødovre, en kamp
som pigerne til og med har rigtig gode chancer for at vinde. Kamptid og sted er endnu
ikke fastsat, men også pigerne håber på stor
opbakning fra alle i klubben.
”Vi ved, at konkurrencen om publikums
gunst er benhård” udtaler midtbanestreteg
og U18- anfører, Malene L. og løfter lidt at
sløret for planerne.
”Vi sætter alle sejl til for at gøre dagen til
noget særligt. Vi klasker Rødovre 4-2, trænertrioen, Michél Majken Mortensen viser nogle
af favoritdansene fra Vild med Dans, ligesom
legendariske Schousen, Guilmartin og Ingemann pauseunderholder med sommeren hotte hit: Herfra hvor vi står 2008. Vores fans kan
regne med en uforglemmelig ﬁnaledag både
på og udenfor banen,” udtaler hun.
Held og lykke til alle på og omkring holdene.
Bladets medarbejder har måske pyntet lidt på
citater, personkreds og iscenesættelse, men va´
gør man ikke for læser- og seertal. (red)
JN

DANIEL JENSEN
Daniel er her i sommer blevet portrætteret i
gratisbladet ”MAND”, Daniel Monberg Jensen er det fulde navn, og han er søn af B.93s
legendariske holdleder Jørgen Jensen fra Super Masters, og i øvrigt bror til Niclas, der spiller for FCKøbenhavn.
Daniel er her i sommer blevet 29 år og er gift
med hollandske Nicole og far til Noemi på 4
år og Luca på 2 år.
Daniel spillede hele sin ungdomstid i B.93,
hvor han blev rykket op på Divisionsholdet før
normal seniortid. Han nåede 48 kampe på
B.93s Divisionshold inden han kom til Holland
(SC Heerenveen), senere Spanien (Real Murcia) og nu Tyskland (SV Werder Bremen).
Daniel mener selv, han blev ”opdaget” i en
stor ungdomsturnering i Holland, hvor han
deltog på B.93s ynglingehold, af en hollandsk
agent fra Heerenveen. Han ﬁk en forhåndsaftale med denne klub, så han ﬁk chancen for
at spille B.93 i Superligaen i 1998. ”Det var en
perfekt måde at tage afsked med barndomsklubben på”, siger Daniel til bladet.

Nye medlemmer
af B.93s
erhvervsklub

DANIEL JENSEN

I artiklen beskrives Daniel som ”nøglespiller”
på det danske landshold. Har succes også i
Bremen, hvor han har underskrevet en ny
3-årig kontrakt. Man forstår Bremen.
Mange husker Daniels kamp i vinter i Champions League, hvor han spillede en meget ﬂot
kamp for Bremen, da de besejrede Real
Madrid med 3-2.

Ejendomsmæglerselskabet SIRIUS
Lokalavisen Østerbro
Gourmet Catering
Holger Danske Bus
Zornig Design

På det danske landshold er Daniel Jensen i
gang med nogle meget spændende kvaliﬁkationskampe, og han kan regne med en sikker
udtagelse fra landstræner Morten Olsen.
Hans gamle barndomsklub ønsker ham held
og lykke i fremtiden.
fb
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ERIK BRENTING - 90 ÅR
dender i den gamle idrætspark. Var også liniedommer, da B.93 i 1953 fejrede sit 60 års jubilæum med en kamp mod Juventus (næsten
42.000 tilskuere).
Eriks familie gav bl.a. i fødselsdagsgave her i
sommer et dommersæt (Rødt og gult kort
samt ﬂøjte).

Ikke mange klubber kan prale med et medlem
har været med i 80 år. Som nævnt i sidste blad
blev Erik Brenting hyldet på generalforsamlingen for sit lange medlemskab.
Fra Brentings datter, Birgit, har vi modtaget
et par billeder fra Eriks 90 års dag, der blev
fejret i Mogenstrup ved Næstved. Her bor
hans datter, mens Erik selv er bosat på Nyelandsvej på Frederiksberg. Erik var jo en agtet
dommer i fodboldverdenen. Mange optræ-

100 mands foreningen i
B.93 havde sponsoreret
en 93-trøje med rygnummer 90 og navnet
BRENTING. Fra Kulturudvalgets museum var
udlånt en trøje fra datiden (se billedet).
I B.93 er vi stolte af et så langt Medlemskab
som 80 år, og kan i øvrigt begynde at glæde
os til at fejre næste medlem med et ligeså
langt Medlemskab om et lille ½ års tid.
fb

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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FOR 6 ÅR SIDEN PRYDEDE DENNE KLØVEN AF
B.93-LOGOET TIPS-BLADET.
B.93s sandsynlige død som eliteklub var konklusionen i bladet. Der skulle et mirakel til for
at undgå konkurs, hed det, og hvis det lykkedes, blev det i bladet kaldt en ”FREM”
(klubben, som kan det med at redde sig fra en
konkurs). B.93s økonomiske problemer blev i
TIPS-BLADET sat i relief af vore to naboklubbers samtidige succes: FCKs køb af de tre kontortårne, så FCK var enerådig i PARKEN, som
var placeret på B.93s gamle baneanlæg, og
SKJOLDs omkring den ”visionære formand,
Thomas Christensen”, som tronede i B.93s tidligere lokaler på P.H.Lings alle. TIPS-BLADET:
”En trekant på Østerbro, der rummer alle den
betalte fodbolds modsætninger”.
Mange i B.93 mente, at klubbens daværende
problemer bl.a. især skyldtes en enkelt persons foretagsomhed med overdreven pengeforbrug og også at Københavns kommune
gav afslag på at købe den nyopførte sponsorlounge på Østerbro stadion, der var opført
for næsten 2 mio.kr.
MEN: En række klubfolk med Henrik Engel
(nuværende direktør) satte sig i spidsen med

en kæmpeindsats for at redde den professionelle afdeling i B.93. Det skete med en stærk
klubånd bag ved vægtige økonomiske bidrag
fra nogle ældre medlemmer, ekstra kontingenter og også nedskæringer i hele klubben.
Den professionelle afdeling blev reddet og
B.93 kunne fortsætte sin divisionseksistens,
som klubben aldrig har været ude af. Preben
Elkjær og Thomas Olsen(nuværende direktør i
Lyngby) overtog den professionelle afdeling i
B.93. Det blev ikke nogen ubetinget succes.
Fremmedes overtagelse kan på grund af en ny
vedtægtsvedtagelse ikke længere ﬁnde sted
uden en generalforsamlings accept.

Allerede på generalforsamlingen efter 2005året var økonomien i god gænge igen. I bladet hed det: Kasserer Hans Bay har om nogen ”vist rettidig omhu”, som det hedder i
Mærsk-sprog. Tre år efter viser klubbens
økonomi stadig positive resultater. På generalforsamlingen i år kunne Hans Bay for 2007
fremvise et overskud på over 2 mio.kr.
HANS BAY

B.93’S NUVÆRENDE SITUATION
”Tips-bladets spådom om klubbens ”sandsynlige død” er blevet gjort til skamme.

I ”B.93 Kontrakt Fodbold” har bestyrelsen og
direktør Henrik Engel også styr på økonomien. Alle anparter ejes af B.93. Der var på
generalforsamlingen i år en kapitalforhøjelse på nominelt 875.000 kr.(kursværdi 144).

31

KRØNIKEN
B93-bogen på trapperne

Status for bogen er, at der kom 65 private 500
kronerssponsorer (tak). Bogen er skrevet færdig, og er ved at blive behandlet hos Københavns Tekniske Skole (tak). Når arbejdet er
slut, skal den lige forbi trykkeren. Bogen skulle iﬂg. prognosen være færdig i starten af
september måned. Udgivelsesdatoen vil
fremgå af klubbens hjemmeside.
Bogen bliver på 300 sider, heraf er der hele 67
sider udelukkende med billeder, gamle, halvgamle og nye. Der er billeder af 400 personer,
primært 1. holdsspillere, og dem har der som
bekendt været 749 af.
Prisen har vi valgt, at sætte til kun 250 kroner,
plus evt. forsendelse. Så håber vi til gengæld,
at der vil blive solgt rigtig mange. Da der kun
har været udgifter til trykkeriet, forventer vi
at bogen giver overskud. Det kræver naturligvis, at medlemmerne bakker op om bogen.
Hvis du har sommerhus eller feriebolig i Tyrkiet, køber du to bøger, så undgår du at slæbe
den frem og tilbage. Bogen kan købes på kontoret, eller send en mail til: palle.banks@teliamail.dk
PALLE „BANKS“ JØRGENSEN

Dennis Bo Nielsen
Virumvej 28
2830 Virum
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/palle banks jørgensen

Tlf. 45 83 82 50
Fax. 45 83 82 51
Mobil 40 74 82 50
E-mail dbnmalerfirma@ofir.dk

1

MEDLEMSUDVIKLINGEN I B.93 FODBOLD
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B.93s samlede medlemstal i periode: 01. januar 05: 1326 – 31. juli 08: 2119

KLUBHUSET LIGGER ØDE I SOMMERFERIEN
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B93´ PIGER – STOF TIL EFTERTANKE!
Så er efterårssæsonen godt i gang, ja nogen
vil sige at den snart er overstået, men derfor
er det på sin plads, at konstatere hvordan forårssæsonen gik og med det samme må man
konstatere at der både var sportslige opture
og nedture, hvilket har givet en masse stof til
eftertanke og forhåbentligt også giver pigerne på de enkelte hold noget at tænke
over!

U9 – (MICROPUTPIGER):
Som tidligere omtalt havde Majken talt med
Inder om at gå ind og være træner og rollemodel for vores p.t. yngste piger og heldigvis
syntes han om den idé og sammen med Clara
fra U18/Yngste, som hjælper, er de kommet
godt fra land og jeg skal sent glemme den
første træningsdag, hvor bl.a. undertegnede
besøgte holdet på banerne. Jeg må nok sige,
at jeg slugte en klump, da jeg så disse unge
piger, glade og lærevillige spurte rundt og
sparke bold, sammen med Inder. Det ﬁk mig
til at tænke tilbage på vores opstart med pigerne som i dag er U18/Ældste og en enkelt
endda Damesenior på Skjold´ 3F-hold.
Jeg havde en fornemmelse af at ringen var
ved at lukke sig og at initiativet jeg tog tilbage

i 2000 havde vist sig bæredygtigt og noget
som var kommet for at blive.
Pigerne har prøvet det hele allerede, mht. at
vinde, tabe og spille uafgjort og med den tilgang vi oplever, bliver det spændende at
følge disse yngste ”krudt-ugler” i fremtiden.
Der arbejdes på at ﬁnde nogle ansvarlige og
fede trænere til opstart af et U7-hold og jeg
er sikker på at vi nok på et eller andet tidspunkt nok skal ﬁnde de helt rigtige personer
til det.

U11 OG U13
(MINIPUT- OG LILLEPUT-PIGER):
Under Naia og Marlene´ myndige ledelse, er
pigerne i gang med at udvikle sig til at blive
nogen af Københavns sødeste og dygtigste
spillere.
Naia og Marlene er deres unge alder til trods,
i en noget presset situation, hvor de har ansvaret ALENE for de 2 årgange og de har virkeligt vist deres værd og på eget initiativ, kom
de og foreslog om det var i orden, at dele pigerne op i mindre enheder, så de bedre kunne
udvikle hver enkelt og selvfølgelig var det i
orden, men vi mangler nogle til at tage sig af
U11 Pigerne og indtil den/de personer er fundet, kører Naia og Marlene videre med begge
årgange.

U15 - (PIGER):
U15-pigerne fortsætter med at udvikle sig,
men vi har fortsat et stykke vej endnu, men
klør de på som de har gjort indtil videre, bliver
det rigtigt godt.

PLETSKUD
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Før oprykningen i vinters blev det besluttet at
alle spillerne i årgang 94 skulle rykke op med
Majken til den nye trup, U18 Piger Yngste,
hvilket så også betød at B93´ Pige-årgang/U15
i år kun ville komme til at bestå af yngste år-

HÆDER PÅ ÅRSMØDET

gang, nemlig årgang 95, men det betyder på
den anden side også, at der bliver bedre tid til
at udvikle denne årgang og med ekspres fart
hæve deres tekniske kunnen, hvilket også har
vist sig at ske. Der kommer fortsat spillere til i
langsomt tempo, men jeg er fuld af fortrøstning for, at det bliver nogle attraktive og teknisk begavede spillere at følge i fremtiden.
I skrivende stund ligger den største udfordring i, at de skal turde og jeg er i gang med
at lære dem, at der ikke er noget som hedder
”det kan jeg ikke” samt at få deres koncentrations-niveau hævet. Alle spillerne kan sagtens
spille fodbold, men de er måske endnu bedre
til at snakke, også når træneren prøver at få
et ord indført!
Det er dejlige piger at arbejde med og en ren
fornøjelse, at se dem knække koden til at udføre forskellige ﬁnter, vendinger m.m. og i
den kommende tid fortsætter vi med at arbejde dels på det helt elementære samt på
øvelser af højt teknisk niveau.

U18 PIGER/YNGSTE
(PIGEJUNIOR/YNGSTE):
Som man med rette også kunne kalde ”Majken´ Piger” er en skøn blanding af årgang 94
(ældste årgang U14) og årgang 93 (yngste år-

gang U17)og de er bare så velfungerende socialt, menneskeligt og fodboldmæssigt, at de
næsten skulle stå som rolle-modeller for mange ungdoms fodbold-hold.
Holdet vandt suverænt deres række med en
målscore på 69-2 og uden point-tab, men da
U18 Piger/Ældste rykkede ned fra Elite Øst,
kunne holdet ikke rykke op, hvilket er fuldstændigt sindsygt! Nu bliver vi nødt til at vinde
Mester-rækken for at de mange Pigejuniorspillere atter kan spille på et passende niveau.

U18 PIGER/ÆLDSTE
(PIGEJUNIOR/ÆLDSTE):
De ”gamle” U18 piger, har været godt i gang
med 10. klasse og gymnasium med dertil høje
krav og det har man godt kunnet aﬂæse af
mødestatistikken og desværre også af resultaterne. Pigerne har, forhåbentligt, lært at
det man putter ind i træningen, er også det
man kan hæve på resultat-kontoen. Træner
man ikke, vinder man heller ikke og desværre
får man også en del skader som følge af den
manglende træning. Desuden ﬁk det jo også
det kedelige resultat, at vi rykkede ned, men
dog kan man glæde sig over, at holdet spillede sig i den 6. af 8 mulige pokalﬁnaler efter
en ﬂot sejr over Damsø. Rødovre venter i Pokalﬁnalen.
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Det ville være rart, hvis forældrene var mere
med omkring deres døtres idræt og specielt
hvad det betyder for koncentrationen, ydeevnen i alle livets facetter og ikke mindst hvad
det på langt sigt betyder for livs-længden og
livs-kvaliteten.
Det er skræmmende, når skolerne nedprioriterer idræts-timerne på bekostning af ﬂere
stillesiddende boglige timer, når undersøgelser viser, hvad dette har af indﬂydelse på ungdommens sundhedsmæssige og indlæringsmæssige muligheder. Som følge af dette får
ﬂere og ﬂere bl.a. sukkersyge og forkortet
livs-længde, hvis de ikke sørger for at få den
nødvendige idræt, i f.eks. B93.
Som ansvarlige voksne og trænere har vi gennemarbejdet hvordan vi skal undgå de mange
skader, som følge af manglende træning og er
kommet frem til den konklusion, at det er
uforsvarligt, at lade spillere deltage i kampe,
hvis deres træningsindsats ikke svarer til det
niveau man spiller kampe på. I Elite Øst er man
oppe mod hold som træner 4-5 gange om
ugen, men vi mener, at 3-4 timers høj pulstræning om ugen er nok og hvis man ikke kan
yde denne indsats, er det skadeligt for den enkelte spiller at spille denne type kampe.

MICHEL HÆDRES MED POKAL OG CHECK
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Nogle forældre vil måske sige: ”jamen, min
datter er også presset i skolen, arbejder m.m.”,
men man skal tænke på, at uden træning er
det datterens helbred og livs-kvalitet man
sætter overstyr, og det er sjovt, når jeg har
gennemgået nogle af spillernes program for
de enkelte uger, hvordan de lige pludseligt
har fundet ud af, hvor meget tid de egentligt
har i overskud, som bliver brugt efter skole til
at slappe af, være på PC´en, sove, chatte og
masser af andre ting. Lektier som man først
laver efter kl. 23.00, fordi man lige skulle være
2 timer på PC´en, sove en time og ellers slappe
af, da man har det meget hårdt, kan aldrig
blive af samme kvalitet, som hvis man lavede
dem, når man kom hjem fra skole og så måske
bare gik tidligere i seng, hvis man var træt!

DAMESENIOR:
Klubben har valgt at skære ned til 2 Damesenior-hold i den kommende turnering og det
bliver et 11-mands og et 7-mands hold. 11mands holdet blev nr. 2 i serie 2 og rykkede
lige nøjagtigt ikke op, men det har jeg en klar
forventning om, at de nok gør efter denne
sæson.
Jørgen har stået med ansvaret alene, men
Lene er gået ind som spillende assistent-træner.
Dameseniorne satte i år deres tydelige og
festlige aftryk på årets Five-A-Side og gennem underretninger fra nogle af pigerne varede Five-A-Side i år næsten et døgn, med
røde øjne til følge!
Deres afslutning var ikke mindre festlig og
endte bl.a. med dans på baren! En disciplin
man måske skulle overveje at gøre ofﬁciel i
B93, da vi har nogle af Danmarks bedste udøvere i disciplinen!

Michel, afdelingsleder,
U14 og U17/Ældste-træner.

B.93 UNGDOMSFOND
Urs Schuppli som har været bestyrelsesmedlem i en lang årrække har ønsket at trække
sig. En stor tak til Urs for indsatsen.
Men det er dejligt at næste generation nu
rykker ind og vil hjælpe til med at udføre et
stykke arbejde til hjælp for vor ungdomsafdeling.
Ungdomsfonden blev stiftet i 1993 og støtter
primært ungdomsarbejdet i B.93.
Fonden er godkendt af skattemyndighederne, hvilket betyder at bidrag til Fonden er
fradragsberettigede.
Kun gaver over kr. 500.- kan fratrækkes og
grænsen for det maksimale beløb der kan fratrækkes er kr. 13.600.-

Generationsskifte i Fonden.
Jørgen Norsker overlader formandsposten til
Flemming Johansen. ”Når man er blevet så
gammel som jeg, er et generationsskifte påkrævet. Nye kræfter må til og ud over at Flemming har påtaget sig jobbet som formand, er
det lykkedes at få to nye bestyrelsesmedlemmer: Jens Ritnagel og Mark Mladenovic”.

Bestyrelsen består af
Flemming Johansen, Palle ”Banks” Jørgensen, Finn ”Ludo” Jensen, Jørgen Ritnagel,
Jens Ritnagel, Mark Mladenovic, Thomas Rasmussen og undertegnede
Jørgen Norsker

SALGSAFDELINGEN

Jacquelline Johansen
Sponsorchef
Tlf.: 2890 9000
b93event@gmail.com

Jørgen Bundgaard
Salgskonsulent
Tlf.: 2043 1891

Susanne Gross
Salgskoordinator
Tlf.: 4038 6004
b93salg@gmail.com
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NIELS MADSEN ANSAT SOM
TALENTSKOLETRÆNER
Klubben indfører ny og stærkere organisation som led i licensarbejdet
Den tidligere 1. holdsspiller og ungdomstræner gennem mange år Niels Madsen (58 divisionskampe) er per 1. august blevet ansat som
fuldtids træner i ungdomsafdelingen. Niels
skal især arbejde med holdene fra 10 til 15 år
- det vi kalder talentskolen - og han bliver selv
cheftræner for årgang 98-holdet.

arbejdet med spillerne i alderen fra 10 til 15
år. Og vi er sikre på, at Niels Madsen, der er
optaget på DBUs A-træneruddannelse, er
den helt rigtige mand. Niels er både en meget
dygtig træner og en meget sympatisk person,
som forstår at få det bedste frem i spillere og
hold, og som altid har et rigtig godt samarbejde med forældrene også.

Med ansættelsen af Niels Madsen som fuldtidstræner råder vi i B.93’s ungdomsafdeling
nu over to fuldtidsansatte trænere. Bjørn Rasmussen, der er cheftræner for 1. junior og
individuel talenttræner med særlig fokus på
juniorer og ynglinge, er den anden.

I B.93 benyttede vi arbejdet med at ansøge
om DBU-licens til at gennemgå hele den
måde, vi arbejder med ungdommen på i B.93.
Det var i sig selv en positiv og konstruktiv proces, som førte til at vi ﬁk klarlagt muligheder
og styrker samt identiﬁceret svagheder og
lagt klare planer for, hvordan vi skal sætte ind
i de kommende år.

Ansættelsen af Niels Madsen er et resultat af,
at B.93 lige før sommerferien opnåede A-licens i det nye DBU-system. Ansættelsen er
muliggjort af den økonomiske støtte fra DBU,
der følger med A-licensen, og klubben har
helt i tråd med DBUs tanker valgt at forstærke

Vi tror på, at vi i B.93 i kraft af vores placering,
vores tradition, kultur og det store og gode
arbejde, der er udført i klubben i mange år,
har et virkelig godt fundament at bygge på.
Vi har indført nogle klare principper for ungdomsarbejdet, hvor vi vil holde „toppen bred

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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så længe som muligt“ og arbejde med store
trupper, så vi fastholder og udvikler så mange
spillere som muligt. Vi vil sikre, at der er veluddannede trænere på alle årgange fra de allermindste til ynglingene, så kvaliteten af arbejdet hele tiden er i orden. På de alleryngste
hold vil vi fortsat have brug for forældre, der
giver en hånd med som trænere, men de skal
have dygtige, uddannede trænere til at vejlede og organisere.
Vi har nu inddelt ungdomsafdelingen i tre
hovedgrupper. Talentafdelingen med juniorer og ynglinge (U17-U19). Talentskolen med
drenge, lilleputter og ældste miniputter (U11U15). Samt børnefodbolden med de mindste
(op til U10).
Hver afdeling ledes af det, vi kalder en dynamisk duo, der består af en organisatorisk leder
og en sportsligt udførende person. I talentafdelingen er det talentchef Frank Nielsen og
træner Bjørn Rasmussen. I talentskolen er det
ungdomskonsulent Jens Espensen og træner
Niels Madsen. I børnefodbolden er det Jesper
Nielsen og træner Nicolai Hjeds. I hver af de
dynamiske duoer er der dermed minimum en
fuldtidsansat person, så vi sikrer, at der er tid
og kræfter til at få udført arbejdet.

NIELS MADSEN

Det udvalg, der udarbejdede ansøgningen til
DBU, er samtidig blevet nedsat som et permanent udvalg. Licensudvalget hedder det, og
det består ud over de dynamiske duoer af
ungdomsformand Anders Levinsen og Hans
Drachmann, som repræsenterer hovedbestyrelsen og Aps-bestyrelsen. Udvalget arbejder
inden for de retningslinjer, som fodboldbestyrelsen har udstukket.
Og så er det i øvrigt bare om at komme i gang
med arbejdet. Vi glæder os, og vi tror, det
bliver sjovt for både spillere, trænere, forældre og for alle andre. God fornøjelse.
Hans Drachmann
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SUPER BESØG FRA ST. CROIX
Som det nok er de ﬂeste bekendt, havde B93
besøg af vor venskabsklub fra St. Croix i Caribien den første uge af sommerferien og besøget var akkurat så vellykket som man kunne
drømme om, selvom der nok manglede noget
engagement fra ﬂere personer. Det endte
med stort set at blive et en-mands-show og
jeg må sige, at engagementet fra en del spillere var meget skuffende. Specielt de spillere
som var med på turen sidste år, men valgte
Roskilde Festivalen frem for samværet med
vennerne fra St. Croix, skuffede mig meget.
Arrangementet blev gennemført med støtte
fra bl.a. klubbens ”gammelmands hold”, VIDUF, Stjernegaard Rejser, Træsko Torben fra
Bakken, Scandlines og ikke mindst nogle engagerede forældre, som var med til at arrangere ture, lave mad og invitere gruppen hjem
til barbacue i deres have.
Samarbejdet med Brabrand, som vi indførte i
år, fungerede perfekt og de 2 klubber har forsøgt at støtte hinanden på bedste vis og jeg er
sikker på, at dette samarbejde også kommer til
at bære frugt i det kommende år frem mod
klubbernes genvisit på St. Croix i 2009.
Nu står tilbage arbejdet med at skaffe økonomi, ikke blot til St. Croix´ overståede besøg i
København, men også til vores besøg næste år.
Man kan gennem det kommende år fortsat
købe Støttebeviserne, som bl.a. indbærer at
man ved at støtte med 1200,- får en uge i ferielejlighed for 2 personer i Spanien eller ved
at støtte med 800,- for et gavekort til 2 overnatninger på hotel i en europæisk storby efter eget valg. Ligeledes er der indgået aftale
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med Københavns Køreskole om, at hvis man
tager kørekort hos dem og nævner samarbejdet, får 1000,- i rabat, ligesom arrangementet
modtager 1000,- og Janne Hjulmand har et
meget spændende tiltag i ærmet, som gerne
skulle kaste et meget stort beløb af sig, men
mere om det ved en anden lejlighed. Sidder
du med en god idé til hvordan vi kan skaffe
økonomi eller med et ønske om at støtte
dette fantastiske tiltag, som giver en masse
unge mennesker gode oplevelser og venner
på hver sin side af kloden, er du mere end
velkommen til at kontakte undertegnede.
En ekstra stor tak skal lyde til Scandlines, som
sponserede billetter til gruppens tur til Sverige, til Træsko Torben for en fantastisk middag
og tur på Bakken, til klubben Senior+ forening som støttede økonomisk sammen med
VIDUF, til Prinsessens Lækre Bag for en fantastisk dag i haven med mad som jeg fortsat
drømmer om, til Heidi, Lars og Co. for en uforglemmelig middag med alt på B93, til Gustav
Codjoe som spillede fantastisk musik til festen, til Stjernegaard Rejser for at sponsorere
gruppen første middag på Restaurant Broadway, til Niclas og Daniel Jensen for at komme
forbi og fortælle om deres karrierer og hvad
det kostede at nå et niveau som deres og sidst,
men absolut ikke mindst til Jørgen ”Ost” Jensen for at køre gruppen rundt hele ugen og
for at være en uvurderlig støtte for mig. Nu
har jeg med garanti glemt nogen, men redaktøren har ikke tilladt mig ﬂere linier, så jeg
bliver nødt til at stoppe.
Michel Zola
Mobil: 21690647
Mail: mzola@sport.dk

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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B.93 TALENTER I RIGTIG FINT SELSKAB.
15 klubber har fået A-licens af DBU med ret til
at spille i U17- og U19 ligaen.
10 superligaklubber: AGF, Brøndby, Esbjerg;
FCM, FCK, OB, AaB, Randers, Vejle og FCN.
4 førstedivisionsklubber: Lyngby, AB, Hvidovre
og Viborg.
Og så en enkelt klub fra de lavere divisioner:
B.93/os.
Ja, glæden og reaktionerne var naturligt nok
mange, da meddelelsen om A-licenstildelingen
kom lige før sommerferien. I første hug havde
vi ”kun” fået B-licens, men klubben valgte at
anke afgørelsen til DBUs ungdomsudvalg og
det resulterede altså i en up-grading til Agruppen i øvrigt sammen med AB og Viborg.
Tildelingen af A-licens er et kæmpe skulderklap og en enorm inspiration for det videre
arbejde i en tid, hvor de økonomisk stærkeste
klubber (og dem hører vi ikke til) i stigende
grad dominerer ungdomsfodbolden.

KELIM

1. division er en stor mundfuld for både drengene og klubben.Prøv bare at spørge U17drengene, da de dødtrætte vendte hjem med
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Holger Danskes busser efter åbningskampen
på Essex Park i Randers. 14 timer on the road
er noget andet end cykeltur til Valby Idrætspark, men Mourad og Co. smilede alligevel
søvnigt, da de forsvandt ud i den københavnske sommeraften. 14 timer med Holger D. og
skumle cateringmadpakker, men 4-1 på kontoen over superliga-Randers …, ikke så ringe
en debut i hovedlandet.
Forude venter hård træning på og udenfor
banen. Drengene skal fysisk og mentalt være
gearet til 14 hårde kampe inden holdene
d.22. november kan holde vinterpause. Klubben skal skaffe penge til busture, internationale stævner, økologisk frugt og dygtige trænere. Den fælles udfordring er at
videreudvikle B.93 som er en sjov, uhøjtidelig,
seriøst trænende, multietnisk og åben klub,
hvor nye talenter føler sig velkomne og gider
tage en ven med. Det får vi brug for, hvis vi
skal spise kirsebær med de store.
Vi har ikke kassen, men vi skal ha´ klassen
sportsligt og menneskeligt, så ka´ vi godt
være med.
/Jesper

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)

DIVISIONSSTRUKTUR
/RESERVEHOLDSLIGA
DBUs repræsentantskabsmøde i februar
På dette møde kommer forhåbentlig mange
store sager frem. Lokalunionernes grænser
(se side 42), hele DM-strukturen, herunder en
ny reserveholdsliga for superligaklubberne.
Det er stadig det rene lotterispil, hvilke hold
superligaklubberne stiller med i 2.division, og
disse hold kan nemt afgøre op- og nedrykning. Situationen er nu helt grotesk i 2.division vest. Teoretisk kan nr. 7 i denne division
sikre sig oprykning, hvis superligaholdene besætter de første 6 pladser.
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Men der er håb forude. Brøndby, der startede
ønsket om 2. division, har ved sportsdirektør
Anders Bjerregaard vist interesse for en reserveholdsliga, hvis den kan blive skruet rigtigt
sammen. Der er mange fordele, siger han, og
FC Nordsjælland og et par jyske klubber har
ligeledes vist stor interesse for en sådan turnering.
Divisionsforeningen satte sidste år et analysearbejde i gang omkring en helt ny gennemgribende struktur for Danmarksturneringen.
Der har ikke været nogen forlydender fremme i dagspressen om, hvordan det går i dette
analysearbejde. Et tegn tyder dog ikke på den
store ændring omkring antallet af hold i superligaen. TV- pengene ønsker superligaklubberne at beholde i deres egen kreds, og derfor er FCKs tidligere sportsdirektør,
Niels-Christian Holmstrøm, blevet ansat i Divisionsforeningen for at udarbejde ”en rapport
om et passende antal klubber i SAS-ligaen”.
Så kan vist ingen være i tvivl om, hvad klokken
er slået omkring en udvidelse af superligaen.
Så må man sætte sin lid til, at superligaklubbernes ret til 2.division annulleres.
fb

JOHN GROTH VED EN AF TROMMERNE

B.93s Fan-klub „De hvide engle“ blev
stiftet for 10 år siden.
Formand: Freddy Nehm (tlf. 4465 9466).

Sponsor for
ungdomsseniorhold:
Karsten Bach
Rådgivende EL-ingeniør
Tlf. 70 26 62 08
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KBU-STRUKTUR
- ÆNDRES ?

For 45 år siden var der i B.93s Medlemsblad en
artikel om KBUs forældede struktur, der omfatter Københavns, Frederiksbergs og Gentofte kommuner, Amager samt siksak ind i
Hvidovre og Rødovre kommuner. I 1992 var
undertegnede inviteret til møder sammen
med KBUs daværende formand(nu kasserer i
DBU), nuværende KBU-formand og Kasserer.
Der var enighed om at skabe mere attraktive
turneringer ved at opbløde grænserne mod
SBU (Sjællands Boldspil-Union).
Ingen normal fodboldleder ville jo i dag , hvis
strukturen skulle fastlægges, have grænser
mellem KBU og SBU som i dag. Mit forslag
dengang var Københavns amt, men der var

SPIL & VIN

ingen interesse i SBU for ændring, og der var
ikke opbakning til en kamp mod SBUs stærke
formand, Erik Asmund.
Samfundet ændrer jo løbende sine ”grænser” og en mere normal lokalunionstruktur
ville i dag være de 5 regioner, altså herovre
det gamle Københavns amt + Nordsjælland,
men i DBU rører man ikke ved sine lokalunioner. En ændring ville give KBU et løft. De
nuværende 10 Divisionsklubber ville blive
forøget med over 50% i en langt bedre befolkningsmæssig struktur. Der ville være 3
superligaklubber mod nu kun FCK, og der
ville være plads til en superligaklub mere.
fb

DI

ØBRO SPILLELAND
r 36 automater
r god betjening
r 88% udbetaling
r gratis kaffe
ªSIVTHBEFr,CFOIBWOr5MG
ªCFOGSBLM
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I år er det 20 år siden, at ovennævnte forening
blev etableret i B.93 regi. Som navnet indikerer, var det målet, at foreningen skulle tælle
100 medlemmer, som gennem sit årlige kontingent på kr. 1.000,- skulle yde økonomisk
støtte til diverse ungdomshold i klubben.
100 medlemmer er det nu aldrig blevet til.
Men mindre kan også gøre det. I år 2007 ydede foreningen således støtte til 7 ungdomshold til et samlet beløb af kr. 45.000,00.
Kontingentet giver gratis adgang til divisionsholdets hjemmekampe. Endvidere deltagelse
i en årlig luksus menu med diverse vine.

BESTYRELSEN FOR 100 MANDS FORENINGEN:
HENRIK LINDHOLM, PAUL DAVIDSEN,
OLE AXBOE OG FRITS JUHL-JENSEN

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

Det er vores håb, at mange forældre vil støtte
denne gode sag og dermed også deres børn.
Beløbet kan indbetales på reg. 4001 konto
4001 27 36 71
Du er også velkommen til at henvende dig på
klubbens kontor for yderligere oplysning.

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 ﬁndes ikke andre steder i verden.
Få mere viden på www.kts.dk

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen for 100 Mands Foreningen
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RUNDE
FØDSELSDAGE
I SEPT – OKT – NOV
80 ÅR:
Kai Seip-Nielsen

14.nov

75 ÅR:
Jørgen Jacobsen
(se side 27)

14.okt

70 ÅR:
Erik Preben Hansen
Tommy Andersen
Lars Grunth
Bjørn Rasmussen

8.okt
17.okt
23.okt
23.okt

Erik Preben er startet i B.93 som ungdomsspiller. Toppede som senior på
2.holdet som venstre
back. Har ydet en
kæmpeindsats som
holdleder for Divisionsholdet,
ikke
mindst i tiden i SuERIK PREBEN
perligaen i 1998/99.
Desværre er Erik Preben stærkt plaget af en
dårlig ryg, og skal igennem en operation her i
efteråret. Fødselsdagen er dog allerede holdt
med en familietur til Californien.

DAN LÜBBERS ER BLEVET GIFT

50 ÅR:
Claus Vandborg
Johnny Mathiasen

ERIK PREBEN 70 ÅR

4.sept
7.okt

HJEMME HOS MOR OG FAR:
”Jeg scorede et mål i kampen i dag”
”Det var ﬂot. Hvad blev resultatet?”
”Vi tabte 1-0”

B.93s assistenttræner, Dan Lübbers(177 divisionskampe) har her 16.august indgået ægteskab. Vielsen foregik i klubhuset. Dan, der
nu er 36 år, har også været Divisionstræner
i B.93 sammen med Danny Jung.
Både Dan og hans kone er lærere, og de har
bosat sig i Søllerød Park i Holte.

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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Situation Elevl¿n
¯nske Skatertr¾f i udlandet
L¿sning Danske Fri

Er der en oplevelse, du bare ikke vil g glip af, kan Danske Fri
v¾re l¿sningen. Med Danske Fri kan du blandt andet f op til
100.000 kr. i kredit. Og rejser du til udlandet, kan du bruge
Visa/Dankort eller Danske Mastercard Fri og veksle rejsevaluta
hjemmefra uden gebyr.
Danske Fri er gratis for dig mellem 18 og 27 r. F¿r vi tilbyder
kredit og kort, vurderer vi din ¿konomi, s ring og aftal et m¿de
med os.
¯sterbro Afdeling
Telefon 45 12 34 80
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