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Tilbage til enevælden
Demokrati er en vanskelig sag. Efter systemskif-
tet i 1901 var det stadig ikke legalt at fruentim-
mere, folkehold (tjenestefolk), fremmede, forbry-
dere, fattigrøve og fjolser (sindsforvirrede) havde 
ret til at være deltagere den demokratiske pro-
ces.
Politiken kunne i den værste agurketid den 16. juli 
på sin forside bringe en artikel: ” Eksperter: Top-
fodbold skal trimmes. Antallet af professionelle 
klubber skal reduceres fra 58 til omkring 20, hvis 
vi vil fastholde en plads i Europas top, mener øko-
nomer og klubber” hedder det videre i underru-
brikken
En af eksperterne er bestyrelsesmedlem i FCK og 
konsulent for klubbernes brancheorganisation, 
Divisionsforeningen, Niels-Christian Holmstrøm. 
Artiklen fortsættes i sportssektionen, hvor Holm-
strøm lufter sit udemokratiske sindelag: ” Man 
kan jo undre sig over, at fodboldledere fra Sønder 
Bælum og omegn skal have afgørende indfly-
delse på, hvordan Superligaen skal afvikles” ud-
taler Holmstrøm i denne forbindelse. Måske er 
det også lederne fra denne lavere rangerende 
klub, der har afgjort, at den danske pokalturne-
ring i dag er totalt uden interesse for publikum 
og sponsorer, eftersom superligaklubberne kun 
behøver tre kampe for at spille sig til en finale-
plads.
Måske erindrer nogen, at Holmstrøm også i for-
bindelse med en TV Transmission fra DGI`s lands-
stævne for en del år siden blev kendt for sin ned-
ladende udtalelse om breddeidrætten: ”Hvem 
f…… gider se, bønder slå kolbøtter”.

Velkommen tilbage til enevælden, hvor mange 
kloge eksperter også var af den opfattelse, at kun 
de rige og de selvudnævnte kloge var i stand til 
at styre riget.
En hån er det over for de tusinder og atter tusin-

der af frivillige, der i vore idrætsforeninger udfø-
rer det kolossale arbejde, det er at dygtiggøre 
unge mennesker til at dyrke og få fornøjelse af 
idræt. Vi skal ligge under for, at det kun er nyrige 
oligarker, arabiske oliesheiker og multinationale 
koncerner, der kan overtage dansk fodbold - ude-
lukkende med det formål at drive en indbrin-
gende forretning.
For nogle år siden opstod tanken om en skandi-
navisk liga bestående af de fire bedste fodbold-
klubber fra Sverige, Norge og Danmark. Lad os 
sammen sende de store professionelle klubber 
det budskab, at de kan afvikle deres foretagender 
i Skandinavien og lade os andre i fred i Danmark.
Redaktøren

Christian den 8. 1786-1848
Danmarks sidste enevældige konge.
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Nyt fra fodboldbestyrelsen
Ved fodboldformand Hans Drachmann

Det er nu snart et år siden, den nuværende fod-
boldbestyrelse blev valgt på et årsmøde i klub-
ben. Siden da har bestyrelsen arbejdet med det, 
som er bestyrelsens opgave: At skabe en velfun-
gerende klub med udvikling og nytænkning.

Ikke alt lykkes, og noget tager længere tid, end vi 
håber på, men der er da sket noget i det seneste 
år. Lad mig nævne:

Ny sportslig strategi: Vi er godt i gang med at 
gennemføre den nye sportslige strategi, som 
blev vedtaget i sommeren 2010. Som led i arbej-
det, er der omorganiseret lidt i ungdomsafdelin-
gen, hvor Bjørn Rasmussen nu er ansat til at sikre 
sammenhæng og en linje i arbejdet fra U10 til 
U19. 
Børnefodbolden: Vi har fortsat arbejdet med or-
ganiseringen af børnefodbolden, hvor der er en 
vældig energi i det børneforum, som samler alle 
trænere regelmæssigt. Børnefodbolden udvikler 
sig hele tiden og er i dag et af klubbens største 
aktiver med et godt samarbejde, en bunke glade 
og talentfulde børn og fuld damp på alle kedler.

DBU-licens: Vi opnåede i foråret B-licens for ung-
domsarbejdet i DBU. Det var umiddelbart et til-
bageskridt, idet vi i tre år har haft A-licens. Men 
da baggrunden var, at DBU nedskar antallet af 
A-licensklubber fra 20 til 11, var det stort set kun 
superligaklubberne, der beholdt deres A-licens. 
Måske ikke så mærkeligt, idet det var et udvalg, 
der var totalt domineret af superligaklubber, der 
fastsatte betingelserne. 

De fik også gennemført, at de klubber, der gik fra 
A- til B-licens, mistede 175.000 kr. i tilskud, mens 
superligaklubberne bevarede deres. En beslut-
ning, som vi sammen med de andre københavn-

ske klubber argumenterede stærkt imod over for 
DBU's ledelse og over for formanden Allan Han-
sen, der da også kvitterede ved at love en kom-
pensation på 50.000 kr. Men beskæringen af til-
skuddet stiller bestyrelsen over for en svær 
opgave, når vi skal have budgettet til at passe i 
2012. Der skal ganske enkelt skaffes ekstra penge.

Sponsorarbejde: Vi har etableret et samarbejde 
med anpartsselskabet, som driver 1. senior, om at 
forstærke klubbens samlede appel til sponsorer. 
Det arbejde skal videreføres. Alle gode idéer og 
alle gode kræfter, der vil gøre en indsats, modta-
ges med glæde.

Ny tøjaftale: Efter en årrække med et godt sam-
arbejde med Puma og Sport Direct skiftede vi i 
foråret til en aftale med Nike og Sportmaster ved 
Parken. Det er en aftale, som indebærer en række 
fordele for klubben. Vi har fået en ny flot kamp-
dragt med logo i den originale guldrandede ud-
gave, og vi har fået et lokalt salgssted i Sportma-
ster ved Parken, hvor alle kan gå ind og købe den 
nye spilledragt eller andre B.93-produkter. Det 
har allerede gjort B.93 mere synlig på Østerbro. 
Aftalen indebærer også andre fordele som for 
eksempel klubdage med køb af sportsudstyr til 
rabatpriser. B.93 forpligter sig til gengæld til at 
købe alt sportstøj i Sportmaster.

Milan Camp: Lige før sommerferien afholdt B.93 
Milan Camp på anlægget med mere end 400 
glade børn som deltagere. Det er den største til-
slutning, Milan har oplevet til en camp, og den 
italienske storklub kvitterede ved at sende den 
mangeårige anfører og landsholdsspiller Franco 
Baresi til Østerbro for at besøge campen.
Midt i august afholdt vi et andet stort stævne, 
nemlig Københavns Andelskasse Cup. Og netop 
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arrangementer som dette og Milan Camp var en 
af målsætningerne for den nuværende bestyrel-
ses arbejde.

Pigesatsning: På pige- og kvindesiden har vi be-
sluttet at gå ind i et ambitiøst projekt sammen 
med HIK og Boldklubben Skjold med det mål at 
skabe et stærkt københavnsk hold både på ung-
domssiden og på seniorniveau. Det kan I læse 
mere om andet steds i dette blad. I bestyrelsen 
synes vi, det ser meget spændende ud.

Triatleter: Sammen med hovedbestyrelsen har vi 
inviteret Københavns Triathlonklub 1986, der har 
en række Danmarksmesterskaber men ingen 
klublokaler, til at være med i klubhuset sammen 
med os andre for at styrke klublivet, den gode 
stemning og selvfølgelig også økonomien. Vel-
kommen til dem. Vi håber på, at det bliver en 
permanent aftale fra 1. januar på linje med den, 
vi har med håndboldklubben Team København. 
Lokalet bag motionsrummet er reserveret som 

lokale for de nye klubber, der dog også kan bru-
ges de andre klublokaler på linje med os.

Klublokalerne: Vi har anført af Max Buus gennem-
ført en række forbedringer og reparationer i 
klubhus og lokaler. Desværre har Max besluttet 
sig for at tage en pause fra arbejdet, blandt andet 
fordi det giver en vis frustration, når der er nogle 
i klubben, der ødelægger tingene lige så hurtigt, 
som andre bygger op. Det må vi ændre på.

Forstærket lysanlæg: Vi har sikret os støtte fra 
DBU til at få en yderligere forbedring af lysanlæg-
get på kunstgræsbanen, så det kommer til at 
bestå af seks lysmaster og kommer op på 250 lux. 
En vigtig forbedring til gavn for hele klubben. 
DBU har givet tilsagn om støtte på 220.000 kr.
I det kommende år skal vi arbejde videre med at 
forbedre klubbens anlæg, og vi har gode planer 
for en bedre udnyttelse af klubbens faciliteter. 
Vi har også et begrundet håb om, at kommunen vil 
afsætte penge til mere kunstgræs på B.93's anlæg. 
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Det har vi hårdt brug for, da vi ikke kan være på 
kunstgræsset om vinteren med de mange med-
lemmer og hold, vi har. Vi skal også gøre alt, vi 
kan for at komme ind på den ubenyttede del af 
gasværksgrunden, men det er Københavns Kom-
mune, der har nøglen til grunden.

Andre højt prioriterede opgaver er at få skabt en 
glad og positiv kultur i klubben, så det bliver en 
selvfølge, at vi passer på klublokalerne, undgår 
hærværk og sørger for, at alle er meldt ind og 
betaler deres kontingent.
Hvem der skal have ansvaret i bestyrelsen i det 
kommende år afgøres på årsmødet. Vi skal have 
valgt og sammensat en handlekraftig bestyrelse, 
der kan arbejde fremad i godt humør, for uden 

god stemning og opbakning går det i hvert fald 
ikke. Vi prøver at organisere bestyrelsen således, 
at vi sikrer, at der er kontakt og dialog til alle af-
delinger i vores klub, der er blevet en ganske stor 
butik. Og der er plads til flere. Både som frivillige 
og i bestyrelsen. Så har I lyst til at hjælpe med små 
eller større opgaver, så skynd jer at kontakte mig. 

Vi ses i klubben.
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B.93 ville være en velhavende klub, hvis....
Ja, hvis alle aktive bare sørgede for at melde sig 
ind, betale deres kontingent og afholde sig fra 
hærværk og ødelæggelser, så ville B.93 være en 
rig klub.

Vi ville for eksempel kunne ansætte en inspektør 
til at passe på klubhus og anlæg, og vi ville kunne 
fordoble indkøbet af bolde og andre materialer 
til gavn for klubbens mange gode medlemmer.

Så lad mig lige skære det ud i pap, hvad der er 
efterårets to helt store opgaver:

1. Vi skal have sikret, at alle aktive er meldt ind og 
betaler deres kontingent.

2. Vi skal passe bedre på vores klubhus og anlæg 
og forhindre det hærværk og svineri, som plager 
klubben, og som koster os store summer, som vi 
kunne bruge på meget sjovere ting.

Fodboldafdelingen i B.93 har oplevet en markant 
fremgang i medlemstallet i de senere år. Siden 
2004-2005, hvor vi ramte bunden med kun godt 
500 medlemmer, blev vi sidste år Københavns 
største fodboldklub med 1.400 aktive medlem-
mer. Men den position mistede vi hurtigt igen, og 
vi ligger nu på omkring 1.300 medlemmer. Faldet 
skyldes ikke færre hold eller at der ikke er mange 
børn og unge og voksne, der gerne vil være med. 
Det skyldes, at der i dag er et sted mellem 100 og 
200, der er aktive i klubben uden at være meldt 
ind eller betale.

Det duer simpelt ikke. Man kan ikke drive en fod-
boldklub med gratister og snyltere. 

Alle skal være medlem og betale

Fodboldbestyrelsen har derfor besluttet:
-- at alle trænere og ledere skal aflevere en liste 

med navnene på de spillere, der er i truppen hur-
tigst muligt til Gitte Arnskov på kontoret. Det er 
en forudsætning for at få udbetalt trænergodt-
gørelse. Uden liste, ingen trænergodtgørelse. 
Alle skal aflevere lister, også selv om man har af-
leveret for en måned eller to siden. I vil derefter 
få listen retur fra Gitte med oplysning om, hvem, 
der ikke er medlem og hvem der er i restance.

Husk at reglen er: Det er tilladt at træne med (men 
ikke spille kamp) i to uger for at se, om B.93 er den 
klub, man vil være i. Men derefter skal man være 
medlem og betale. Trænerne må ikke udtage 
spillere til kamp og lade dem deltage i træningen, 
hvis de ikke er medlem og betaler kontingent.

Der vil i løbet af efteråret blive udført kontrolak-
tioner på banerne, og aktive, der ikke er medlem-
mer eller er i restance, vil blive sendt bort fra 
træningen.

Vi skal stoppe hærværk og ødelæggelser:

Der er i løbet af sommeren brugt betydelige be-
løb på at istandsætte klubhuset. Der er malet i 
omklædningsrum og på gangen, døre er repare-
ret, bruserne er sat i stand, og der er gjort rent 
over det hele. Det var også stærkt tiltrængt, for 
det er for at sige det klart rystende, at medlem-
merne behandler vores klubhus og anlæg på den 
måde, det sker. Der svines og ødelægges, så det 
koster os flere hundrede tusinde kr. om året at 
rydde op og renovere. Omklædningsrum, gang 
og motionslokale er blevet udsat for ting, der kun 
kan betegnes som hærværk. Jeg er derfor nødt 
til at sige til trænere og holdledere:

-- I må påtage jer ansvaret for, at jeres hold kom-
mer fornuftigt ind i omklædningsrum men også 
fornuftigt ud igen. Uden ødelæggelser. De store 
skader sker, når især ungdomsspillere er alene i 
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omklædningsrummene, ofte i lang tid før og ef-
ter  træning. 

-- Motionsrummet er kun for de hold, hvor til der 
re reserveret tider, og holdene må kun være i 
rummet under trænerens opsyn. Det er også træ-
nerens ansvar, at der er ryddet op i motionsrum-
met, når holdet forlader rummet igen. Motions-
rummet er ikke et opholds- eller legerum.

Vi skal kort sagt ændre kulturen i B.93 fra at man 
er ligeglad med anlæg og klubhus, til at vi alle 
sammen passer på det og minder andre om, at 
de også skal gøre det, hvis de skulle have glemt 
det. Hvis vi får styr på de her ting, så får vi mulig-
hed for at skabe en lang række andre forbedrin-
ger i B.93. Så gør det nu!

Hans Drachmann
Formand for fodboldbestyrelsen
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B.93, HIK og Skjold satser sammen på kvinderne

De fleste har sikkert allerede lagt mærke til det. Vi har fået nye spillere i klubben. 

Et par gange om ugen er det et stærkt hold af 
dameseniorer, som hidtil har spillet i Skjold, som 
nu til daglig klæder om i klubhuset, træner på 
banerne ved klubhuset ved Svanemøllen og op-
træder i 1. division. Andre gange er det unge ta-
lentfulde piger fra HIK, der træner og spiller med 
deres U15 og U18-hold.  Begge dele er resultatet 
af, at B.93 er gået aktivt ind i arbejdet med at op-
bygge en stærk ungdomspigeafdeling og et 
stærkt damesenior i København. Og det noget 
utraditionelle for en ellers så traditionsstærk klub 
som B.93 er, at det sker i samarbejde med to an-
dre klubber og naboer i den nordøstlige del af 
København: Hellerup Idrætsklub (HIK) og Bold-
klubben Skjold.

Fodboldbestyrelsen har besluttet at tage dette 
markante skridt, fordi vi mener, det er den måde, 
hvorpå vi kan opbygge en stærk pige- og kvinde-
klub i København. Vi har næppe på egen hånd de 
organisatoriske og økonomiske muskler, der skal 
til for at løfte pige- og dameseniorafdelingen i 
B.93 til det niveau, hvor vi jo helst vil være med 
en klub som B.93. Blandt de bedste både på ung-
doms- og seniorsiden.
Med de aftaler, der er indgået med HIK og Skjold 
lægger de tre klubber kræfterne sammen for at 
udnytte de muligheder, det giver både på det 
sportslige, det ledelsesmæssige og det økonomi-
ske område. Sammen har de tre klubber mulig-
hed for at skabe resultater, som ingen af de tre 
kan på egen hånd. Forhandlingerne med HIK 
blev indledt allerede i efteråret 2010 og førte til, 
at fodboldbestyrelserne i B.93 og i HIK i foråret 
indgik en aftale om et holdsamarbejde, der om-
fattede U15, U18 og damesenior. Aftalen skulle 
formelt først træde i kraft den 1. juli, men da der var 
god kemi og fremdrift i arbejdet, besluttede klub-
berne at tyvstarte allerede fra forårssæsonen.

I juni måned opstod så muligheden for at løfte 
dameseniorsiden for alvor. Skjolds damer var ryk-
ket ned fra den bedste række - 3F-ligaen - til 1. 
division, og klubben var parat til et samarbejde. 
Det samme var HIK og B.93. Forhandlingerne blev 
gennemført i lyntempo med inddragelse af spil-
lerne på dameseniorholdet og efter en god uges 
tid var der enighed om at etablere et samarbejde. 
Tirsdag den 2. august blev aftalen formelt under-
skrevet af formændene for fodboldafdelingerne 
i de tre klubber.

Aftalen mellem B.93, HIK og Skjold betyder, at der 
i første omgang skabes et praktisk samarbejde 
mellem de tre klubber om det 1. hold, som spiller 
i kvindernes 1. division i sæsonen 2011-2012. 
Næste skridt er indgåelsen af en overbygningsaf-
tale, som skaber et fast samarbejde mellem de tre 
klubber. Denne aftale skal i løbet af efterårsmå-
nedernes vedtages på generalforsamlinger i de 
tre klubber og derefter sendes til godkendelse i 
DBU, så den kan træde i kraft fra sæsonen 2012-
2013. Det praktiske samarbejde i den kommende 
sæson betyder, at B.93 og HIK går ind og bakker 
op om det hold, som spiller på Skjolds licens i 1. 
division, så der i praksis skabes et samarbejde om 
holdet mellem de tre klubber. Holdet gik allerede 
i juli i gang med træningen, der foregår i Rypar-
ken om mandagen og onsdag og torsdag på 
B.93's anlæg ved Svanemøllen.

Hjemmekampene spilles på Østerbro - på kunst-
græsbanen i Fælledparken - og holdets kamp-
dragt skal klart signalere, at der nu er tre klubber, 
der står bag holdet. Der er etableret en fælles 
samarbejdsorganisation - et samarbejdsudvalg - 
med repræsentanter fra de tre klubber, som sty-
rer det administrative og økonomiske.
B.93, HIK og Skjold holder alle til inden for et meget 
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afgrænset geografisk område på Østerbro og den 
nordlige del af hovedstaden. Samlet vil de tre klub-
bers samarbejde basere sig på en stor ungdoms-
afdeling, og de tre klubber vil samlet set komme 
til at være en af de absolut største fodboldklub-
ber i Danmark på pige- og kvindesiden. Da der i 
forvejen er et stærkt seniorhold med afsæt i 
Skjold og talentfulde ungdomsspillere i de to an-
dre klubber, er der efter klubbernes opfattelse et 
meget solidt fundament at opbygge et samar-
bejde på, som for alvor vil kunne komme til at 
spille med blandt de bedste i Danmark. Og et 
sådan arbejde er der behov for i København.

Det koster penge at drive et 1. divisionshold, og 
det koster endnu flere, hvis holdet rykker tilbage 
til 3F-ligaen. Men den opgave kan tre klubber 
bedre løfte i fællesskab, end en af klubberne kan 
på egen hånd, og vi tror, at der vil være sponsorer 
og andre, der kan se de spændende perspektiver 
i det nye arbejde med at skabe en stærk køben-
havnsk spiller i pige- og damefodbolden.
Både i Københavns Kommune og i Gentofte Kom-
mune er der opbakning bag ønsket om at skabe 
stærk fodboldorganisation for piger og kvinder i 
København, så de talentfulde spillere ikke skal til 
Brøndby, Skovlunde eller helt til Jylland for at af-
prøve deres muligheder.

Både Københavns eliteidrætsorganisation Team 
Copenhagen og Gentofte Kommune har beslut-
tet at støtte samarbejdet mellem B.93 og HIK. 
Men vi er ikke alene om at have ambitioner. 
Fremad Valby og FC Damsø ønsker også at tage 
store spring frem, og Team Copenhagen har valgt 
at støtte både B.93-HIK, Fremad Valby og FC 
Damsø med et igangsætningstilskud for så til 
næste forår at vurdere, hvilken af klubberne, der 
er kommet længst. Målestokken er, at klubberne 
skal leve op til de krav, som DBU stiller i licens-
systemet på pigesiden. Så kravet og målsætnin-
gerne er klar til det første år. Det skal være en 
succes. Det skal det være på banen, og det skal 
det være i samarbejdet mellem de tre klubber. 
Jeg ved, at spillerne på dameseniorholdet ser 
frem til at tilbringe en del af deres tid på B.93's 
anlæg. De lægger også vægt på det sociale og ser 
frem til både Champions League-aftener og fe-
ster i vores fine klublokaler. Det er en chance, som 
vores egne medlemmer ikke bør lade gå fra sig. 
Så tag godt imod spillerne på vores nye fælles 
dameseniorhold og tag godt imod de nye ansig-
ter på U18 og U15-holdene og sig, som vi altid 
plejer at gøre i B.93: Velkommen i klubben.
Det bliver spændende. 
Hans Drachmann

Billedtekst side 9 eller 10: Søren Brøchner Mortensen (HIK), Jan Sørensen (Boldklubben Skjold) og Hans Drachmann (B.93) 
underskriver samarbejdsaftalen den 2. august 2011 Kl. 15,30 – Foto: Torben Klarskov.
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B.93 fodbold tog en snak med fusi-
onklubbernes nye anfører, Gitte Kous-
gaard Pedersen
Da Gitte var fem år gammel spillede hun fodbold 
med drengene i lokalområdet, og ra det tids-
punkt var hun klar over, at det var fodbold, hun 
ville satse på.
Det er en rutineret dame, der skal stå i spidsen for 
den nye fusion mellem B.93, HIK og Skjold, der 
ganske vist først bliver rigtigt realiseret fra sæso-
nen 2012-2013, når de respektive klubber har 
godkendt det på deres fodboldgeneralforsam-
linger og når DBU har sagt god for aftalen, der 
formelt blev underskrevet på B.93`s anlæg den 2. 
august 2011.

Sæsonen 2011-2012 spiller de bedste seniorda-
mer på Boldklubben Skjolds licens i 1. Division. 
Skjold rykkede ud af den bedste kvindelige 
række i sidste sæson, og klubben havde planer 
om at lukke for dameafdelingen.Men B.93, HIK og 
Skjold fandt frem til en model, der samler de tre 
klubbers ambitioner om at spille en afgørende 
rolle i dansk kvindefodbold. 

- Det var en rigtig spændende tanke, som vi spil-
lere i Skjold straks tog til os. Alle de spillere, der 
var med i sidste sæson har indvilget i at fortsætte, 
fortæller Gitte, bortset fra de to spillere, der på 
forhånd havde meldt ud, at de ønskede at stoppe, 
når sæsonen var færdigspillet.

Holdet består nu af 15 spillere fra Boldklubben 
Skjold, 5 fra B.93 og et lignende antal fra HIK er 
nu mødt op til træning under den nye træner 
Brian Clemmensen, der er kommet til klubben fra 
et job som U 18 DM træner i Hillerød. Holdet træ-
ner mandag på Rypark anlægget og onsdag og 
torsdag på B.93`s anlæg – alle tre dage med start 
kl. 17.45.

- Det ser foreløbig rigtig fornuftigt ud. Vi fra 
Skjold kommer med divisionserfaringen, men vi 
savnede det, som HIK og B.93 kunne tilbyde os 
nemlig den ungdom, der er med til at sikre kon-
tinuiteten. Vi har naturligvis ambitioner om en 
snarlig tilbagevenden til landets fornemste 
række, 3F ligaen. Vi spiller vore hjemmekampe på 
Østerbro Stadion og på Klosterfælleden. Første 
kamp er et lokalopgør i Pokalturneringen, hvor 
modstanderen er Østerbros Boldklub (sejr på 5-1 
red.) Turneringsstarten er den 20. august, hvor vi 
ovre på Klosterfælleden møder oprykkerne fra 

Velkommen i klubben

Gittte Kousgaard Pedersen
Født 22.01.79
Aktiv fodboldspiller i Ringgive Lindeballe, Give 
Fremad, Vejle Boldklub, Hamburg SV, Everton, 
Vejle Boldklub igen og Boldklubben Skjold
Årets fund 1996, Europamester med U 18 
landsholdet.

Midtbanespiller de sidste seks sæsoner i Bold-
klubben Skjold – over 100 kampe på 1. holdet 
og henved 50 mål.

3 A Landskampe (England, Australien, Canada) 
22 kampe på U 21 landsholdet, 8 kampe på U 
19 landsholdet og 14 landskampe på U 17 hol-
det.
Uddannelse: Sygeplejerske.
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Frederiksværk. 
Gitte mener godt, der kan være mere mediebe-
vågenhed på Kvindefodbolden herhjemme. – Vi 
var trods alt tæt på at kvalificere os til det netop 
overståede VM i Fodbold, som Japan overra-
skende vandt. Jeg fulgte med i kampene og der 
blev spillet rigtig god fodbold, men jeg tror ikke 
det varer længe, før vi her i Danmark kan være 
med i det game.

Gitte har trods alt noget at have optimismen i. Tre 
gange har hun optrådt på det danske landshold, 
og det var blevet til mere, hvis ikke en ondartet 
korsbåndsskade havde sat hende ud af spillet i en 
hel sæson. 

- Men jeg har optrådt et utal af gange på bænken, 
hvor jeg har nydt tilværelsen som medlem af hol-
dets kortklub, og haft mange skønne rejser og 
oplevelser ud af min aktive karriere som fodbold-
spiller.

En karriere, der også har medført, at hun har op-
trådt i udenlandske klubber, som Hamburger
 SV, der tilhører kredsen af de bedste tyske klub-
ber og i engelske Everton, der ikke havde samme 
høje standard, som de mere kendte engelske 
kvindeklubber som Arsenal, Fulham og Don-
caster, der alle er i Europæisk topklasse. 
Gitte har aldrig fortrudt, at hun valgte fodbold-
spillet og hun har ikke planer om at lægge støv-
lerne på hylden.
- Så længe kroppen giver lov og så længe jeg selv 
synes, at det er sjovt, så bliver jeg ved. Lysten har 
fået en tak opad med denne nye konstellation, 
som jeg finder overordentlig spændende og som 
jeg ser frem til at være en del af, slutter Gitte. 

/oh og tk

Bagerst fra venstre: Lærke Lindgreen, Alberte Andersen, Gitte Kougaard Pedersen, Fatima El Foul, Julie Tranekjer, Lea West-
toft, Lone Berg, Træner Brian Clemmensen, Forrest fra venstre: Malene Huusom, Rosanna Stormly, Lea Sommer, Nanna 
Kryger Rasmussen, Camilla Egelund, Liv Saxild, Maria Meulengrath.
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Fodboldbladet er stolte af at præsentere:

Mr. Webmaster
”Hvad udad tabes, skal indad vindes” – sagt af He-
deselskabets grundlægger Enrico Mylius Dalgas, da 
Sønderjylland blev tysk efter nederlaget til Preussen 
i 1864, hvorefter man gik i gang med at pløje heden 
om til dyrkningsbrugbar agerjord.

Nogenlunde samme tankegang må have strejfet 
den nye Fodboldbestyrelse, der tiltrådte i 2003 
efter B.93’s mislykkede forsøg på at spise kirse-
bær med de store. Nu skulle klubben have et løft 
indadtil, medlemstallet var skrumpet voldsomt 
ind, kløften mellem elite og bredde var gravet 
dyb, ungdomsarbejdet var forsømt, kassen var 
mere end tom.

En hjemmeside var et nødvendigt redskab til at 
komme ud i alle dele af klubben med relevant 
information til medlemmer, fans og andre inte-
resserede. Ildsjælen i dette pionerarbejde blev 
Klaus Bjørn Johansen.

Klaus er ikke indfødt B.93’er, men kendte til klub-
ben via barndomskammeraten Casper Bøje, som 
han i ungdomstiden spillede på hold med i fod-
boldklubben BS 72 Albertslund og senere som 
ynglingespiller i Albertslund IF. Deres fodbold-
veje skiltes, da Casper prøvede sine talenter af i 
andre klubber, men venskabet er stadig intakt, 
og da Klaus siden flyttede adressen til Østerbro-
gade i januar 1995, lige bag Gasværksgrunden, 
var det oplagt, at Klaus tog støvlerne med til Sva-
nemølleanlægget. Her blev det til en halv kamp 
på klubbens Danmarksseriehold, men til en hel 
del på klubbens 3. hold i Serie 1, hvor tilflytteren 
hurtigt faldt til blandt andre tilflyttere, der dog 
var kommet længere vejs fra.

Kammeratskabet på 3. og 4. holdet blev hurtigt 
udbygget. Flere af vennerne besøgte tilbage i 
1993 B.93 TV chefredaktør Thomas W. Rasmus-

Klaus B. Johansen

Fødselsdato: 25. maj 1974
Indmeldt i B.93: 1. januar 1995

Sportslig karriere: Sigøjner-tilværelse som 
ungdomsspiller. Drenge- og juniorspiller i 
Brøndby IF. Junior-DM holdet i Lyngby. Yng-
linge-Mester i Albertslund IF. Ynglinge-DM 
holdet i Hvidovre. B.93 siden januar 1995. 
Mange 3. senior kampe. 1 DS-kamp ude mod 
Virum-Sorgenfri under John Bredal, som i 
dag er assistent i FC Nordsjælland.
 
Uddannelse: Cand.comm. fra RUC.  
 
Arbejde: CRM Projektleder i Berlingske Me-
dia. (CRM betyder kunderelationer, red.). Tid-
ligere ansat 2 1/2 år i Ekstra Bladet Marketing 
og 4 1/2 år i Teleselskabet 3. 

Samlevende med Tina på femte år på Nørre-
bro. Bonussøn: Marco (lægestuderende).
B. står for Bjørn efter faderen Ole Bjørn Jo-
hansen. Palle „Banks” og barndomskamme-
raten Casper Bøje tiltaler dog konsekvent 
Klaus som Bager.
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sens sommerhus i flækken Kildekrog ved Tisvil-
deleje. Her har familien bygget et mini-Stadion 
med tribune i haven. På denne tur lagdes kimen 
til de årlige udflugter til andre holdkammeraters 
hjembyer, kendt under navnet KildeTouren (efter 
Kildekrog, red.). 

Da vi over en ti års periode havde besøgt stort set 
alle de jyske og fynske byer, hvor spillerne var 
opvokset i, måtte vi videre ud i Europa. Siden  
har holdet turneret på eksotiske steder som 
Barcelona, London, Lissabon, Paris og senest 
Edinburgh og spillet mod lokale hold. Fodbold 
først og så det kulturelle bagefter, fortæller Klaus 
med glød i stemmen.

Hjemmesiden blev startet op i sommeren 2003 
på et CMS platform (ved navn Milla, red.), som 
Steen Bakmann havde indgået en sponsoraftale 
med. Hans Drachmann havde skrevet et stort op-
læg med teksterne i Word. Inder Sapru og  

Klaus Bjørn Johansen gik så i gang med at lægge 
de relevante informationer på hjemmesiden for 
både fodbold- og tennisafdelingen.

Hjemmesiden blev herefter løbende udbygget 
og fungerede fornuftigt som klubbens ansigt 
udadtil uden det dog var nogen grafisk nydelse 
at se på. 

1. marts 2010 skiftede webredaktionen Milla ud 
med det gratis open source CMS Joomla og bar-
slede dermed med et helt nyt grafisk look and 
feel, som desuden gav muligheder for langt mere 
funktionalitet end tidligere. 

Forud var gået var et langt forløb på ca. halvan-
det år, hvor Klaas Muizelaar fra Tennisafdelingen 
trak det store programeringslæs. I projektgrup-
pen deltog også Inder Sapru og Allan Riley fra 
Fodboldafdelingen.

- Man siger, at man ikke skal måle en fodboldklubs 
succes ud fra dets spillere, men efter hvor gode le-
dere den har. Er der nok frivillige kræfter, som også 
er dygtige nok, så er det blot et spørgsmål om tid, 
inden de sportslige triumfer begynder at melde sig. 
Overfører man ovenstående postulat til fodbold-
klubbers hjemmesider, så ser fremtiden lys ud for 
B.93. Det nyrenoverede site er logisk og overskue-
ligt bygget op. Brugeren kan lynhurtigt navigere 
derhen, hvor vedkommende søger information.
Dertil kommer, at der en vidunderlig fodboldskov at 
gå på opdagelse i. B.93 er en traditionsklub i Dan-
mark, og det afspejles også på hjemmesiden, hvor 
den historiske sektion løfter sitet op i topklasse0. '
Det er næsten til at få gåsehud af at scrolle ned over 
fotoserien af B.93-førstehold gennem tiderne. For-
tid og nutid knyttes sammen på en nærværende 
måde.
Derimod fungerer det ikke særlig godt, at man skal 
scrolle sig en halv kilometer gennem tidens første-
holdsspillere, hvis man er på udkig efter en spiller, 
hvis efternavn uheldigvis starter med et bogstav 

sidst i alfabetet. Her 
burde der være en 
lettere måde at navi-
gere gennem alle 
spillerne på.
Men det kan kom-
me. Sitet er endnu 
ikke færdigudbyg-
get. Så vidt under-
tegnede kan forstå, 
barsler Palle Banks 
Jørgensen med at 
lægge biografier ind 
om hver eneste førsteholdsspiller gennem tiderne. 
Når man kender hans statistikbøger, så ved man på 
forhånd, at det bliver værd at vente på.
 
René Larsen
Sportsredaktør 
Frederiksborg Amts Avis
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Siden er det gået stærkt fremad.Ikke mindst tak-
ket være de mange frivillige, der støtter op om-
kring arbejdet med konstant at holde hjemmesi-
den opdateret og fortælle de gode historier om 
livet i klubben.

Uden det store team af medarbejdere, som Klaus 
har formået at samle omkring sig var resultatet 
ikke blevet derefter. Klaus nævner  
Thomas W. Rasmussen, der var med til at føre 
ideen om B.93 TV ud i livet, senere suppleret af 
først Christian Winther – kendt speaker fra hjem-
mekampe og fra klummer i Fodboldbladet – og 
senest et tæt samarbejde med Chris 
Palmgren og Erik Norsker fra TV Glad. Ledere som 

Morten Mathiassen, Nicolai Bo Hjeds, Hans Dra-
chmann og Jesper Nielsen vigtige hjælpere, som 
skriver til hjemmesiden. Selv Palle ”Banks” har 
adgang til at rette indhold (det er lykkedes én 
gang indtil nu, red.).

Det var oplagt for mig at deltage i processen med 
at starte klubbens hjemmeside op. Jeg var netop 
færdig med min kommunikationsuddannelse fra 
RUC, og jeg havde en idé om at det skulle være 
journalistik eller kommunikationsarbejde i en 
virksomhed jeg skulle beskæftige mig med. Jeg 
endte senere med at få et job inden for CRM-
brancen med fokus på kundekommunikation.

B.93 er ikke kun 
klubben i centrum. 
Det er også klub-
ben der har lagt 
sig i spidsen, når 
det gælder ind-
hold og layout af 
klubbens hjemme-

side. En helt igennem suveræn oplevelse at be-
søge, også selvom man ikke er 93’er og kun kom-
mer på besøg med jævne mellemrum. En 
understregning af, at selvom man har rundet de 
100 i fin stil, kan man godt være med på noderne. 
Eller er det ikke omvendt ? Måske netop fordi klub-
ben til stadighed har evnet at følge med tiden, er 
man stadig Boldklubben af 1893, og ikke en FC, AC 
eller noget helt tredje fusions overbygnings sam-
arbejde!
Hjemmesiden forener på bedste vis klubbens hi-
storie med det aktuelle, er let at navigere rundt i 
og finde svar på helt konkrete spørgsmål. Men det 
er også siden, hvor man i den stille stund kan sidde 
og surfe rundt, mens kaffen bliver kold og klokken 
pludselig over midnat. Der er så meget informa-
tion, at det ganske enkelt er imponerende.

Det er så gennemført og overvældende, at den 
uden sammenligning er landets bedste indenfor 

sporten. En klar topplacering i hjemmesidernes 
superliga, klar til at dyste på de europæiske are-
naer. I en tid hvor mange klubber vælger koncept-
løsningen til deres websites – se bare i England, 
hvor de er lavet af samme firma næsten alle sam-
men – er det dejligt at se, at her har man en hjem-
meside der bare er sig selv. Lavet af B.93, til B.93. 
En side hvor alle hold er samlet under ét og ikke 
flagrer rundt under diverse sjove navne, igangsat 
af entusiastiske holdledere eller forældre.
Samling gør stærk og det signal sendes med stor 
styrke til omgivelserne. Hvad enten man er poten-
tiel sponsor, indflydelsesrig politiker eller forældre 
til lille Nikoline eller Hasan, der gerne vil spille 
bold.
Styrken er uden tvivl helheden og den intuitive 
navigering, der burde være et forbillede for alle. 
Forhåbentlig kan niveauet holdes i fremtiden. En 
opgave der ikke kun kan eller skal løses af den 
energiske webredaktion, men i virkeligheden må 
være et mål for alle i B.93. 
Godt gået!
Claus Birch

Ophavsmand til Helsingørs fodboldhistorie fra 
1999
Tilknyttet Frederiksborg Amts Avis fra 2001
Selvstændig fotograf : clausbirch.dk siden 2006 –
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Hjemmesidearbejdet er så med til at holde min 
journalistiske interesse ved lige samtidig med, at 
jeg lærer nye værdifulde web-tricks, f.eks. i for-
bindelse med de lanceringen af B.93’s officielle 
facebook-side fortæller Klaus videre. 

Det har været en glæde for mig at udvikle hjem-
mesiden til det niveau den har i dag. at kunne 
give noget igen til klubben, men uden den store 
stab af medhjælpere havde vi ikke nået det resul-
tat, vi har nået i dag.

Alle kan få adgang til hjemmesiden. Alle klub-
bens fodboldhold har deres sider de kan redigere 
i. Det gælder blot om at kontakte Klaus, så kan du 
selv lægge tekster og billeder ind på hjemmesi-
den. Det er ikke svært – som at bruge Word – når 
først du lige er kommet i gang.

Klaus har lagt ubeskriveligt mange timer i arbej-
det med hjemmesiden, men har nu indstillet sig 
på, at der skal være en bedre balance mellem 
arbejde, fritidsliv og privatliv. 

- Jeg glæder mig til to ugers ferie i august, hvor 
jeg vil trække stikket for mail og telefon. Og lade 
de andre stærke folk i web-redaktionen drive 
hjemmesiden. I mine indtil nu 8 år med hjemme-
siden har jeg stort set altid fulgt med, så det er 
på tide at få sagt lidt fra nu. Hjemmesiden kan 
stadig forbedres, og Klaus barsler med flere ideer.

- Vi kan og skal nok ikke konkurrere med Superli-
gaklubberne, der har et mere professionelt set-
up. Men jeg synes da vi er i den bedste ende af 
både 1. og 2. divisionsklubberne, hvis man sam-
menligner hjemmesiderne, siger Klaus noget 
beskedent. 

Jeg går og pusler lidt med om man kan lave en 
smartphone app til iPhone og Android. I Dan-
mark er det pt. FCK, Brøndby IF, AGF og AC Hor-
sens, der tilbyder det.

Vi arbejder på at tjene flere penge til klubben via 
salg af bannerreklamer. Vi har også etableret et 
online eMag, som Fodboldbladets annoncører 
har glæde af.

- Jeg vil også gerne have flere B.93 TV reportager 
fra livet i klubben. Det kunne være fra ungdoms- 
og sekundafodbold eller slow motion optagelser 
fra veteranernes kampe.

- Der er hele tiden muligheder for at blive bedre. 
Men jeg er stolt af hvor vi er nået til indtil nu og 
alle de gode folk, der er samlet omkring arbejdet 
med hjemmesiden.

Klaus er en ypperlig ildsjæl, som klubben nyder 
stor og uvurderlig gavn af. Klubben har hædret 
ham i 2006 som årets leder, og med det tempo 
som Klaus udviser i B.93, er det vist ikke sidste 
gang, vi har set ham som hædersperson i klub-
ben.
/tk
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„Hvad Fremad Tabes Skal Bagud Vindes”.

Af Jesper Hvid, glødende AGF fan og storforbruger af fodboldklubbernes 
hjemmesider.

Der er ikke mange klubber i dette land der kan 
præstere en historie som B93, og trods det fak-
tum, at man ikke har vundet noget af betydning, 
tennisafdelingen undtaget, siden regeringen An-
ker Jørgensen, lever klubben især i kraft af, at 
man ikke bare taler traditioner men hæger om 
dem, og det i en sådan grad, at det er et eksempel 
til efterfølgelse. 

Umiddelbart virker klubbens hjemmeside ikke 
som den store nyskabelse, layoutet er helt stan-
dard, og menuerne placeret ganske. som man ser 
det andre steder, og de allestedsnærværende 
bannerreklamer slipper man da heller ikke for, 
men det spændende er at finde i menupunktet 
„historie”, og da det tilfældigvis er dét, der har 
min personlige interesse, vil jeg let og elegant 
springe over webshop og bankoarrangementer, 
og gå direkte til sagens kerne. 

Der findes enkelte fodboldhistoriske hjemmesi-
der på internettet, hvoraf de alle kan anbefales 
på det varmeste, men det er straks vanskeligere, 
når det kommer til klubberne selv. Her har fol-
kene bag nostalgidelen af B93 imidlertid lavet en 
meget flot, omend langtfra udtømmende, gen-
nemgang af klubbens meritter (der kunne sag-
tens være, og kommer sikkert med tiden også, 
materiale om fx KBUs pokalturnering, medvirken 
i Stævnets arrangementer, osv.).

Klubbens samling af interne publikationer er re-
præsenteret, dog ikke i sin komplethed, hvilket 
må være et mål for hjemmesiden, bl.a. vil jeg 
mene at alle kampprogrammerne burde figurere, 
ikke blot repræsentativt, og i den forbindelse 
burde man også lave en komplet statistisk resul-
tatoversigt for førsteholdet, og et (komplet) spil-
lerregister kunne ligeledes være relevant.

Problemet med mange af billederne er, at de vir-
ker som om de er taget med digitalkamera, hvor 
man burde scanne effekterne, i stedet for. Som 
det er, er flere af billederne af forsiderne skæve, 
og det er direkte uæstetisk at se på. Man har i 
stikordsform opridset indholdet af lekturen, og 
der kunne man jo supplerende scanne alle si-
derne, og så hyperlinke via de enkelte billeder til 
pdf-filer af hver enkelt udgivelse, som man indtil 
videre kun har gjort med de nyere udgaver. 

Dette bliver i givet fald et kæmpearbejde, men 
det har ikke tidligere afskrækket folk fra B93. Når 
man nu er ude i den mission at fortælle hele hi-
storien, kan man ligeså godt digitalisere hele 
pivtøjet, en gang for alle, det er hermed en vel-
ment opfordring. Meget er „under udarbejdelse”, 
for eksempel punktet om klubbens landsholds-
spillere, og her kan man se de første tiltag mod 
det, jeg er sikker på bliver endog meget spæn-
dende læsning, når det færdige resultat præsen-
teres. Jeg vil under alle omstændigheder vende 
tilbage til denne sektion på hjemmesiden igen, 
og se hvordan den udvikler sig, for det er samvit-
tighedsfulde, dygtige og seriøse personer såsom 
Palle „Banks” Jørgensen og Torben Klarskov, der
 
arbejder helhjertet for denne sag, og det er en 
ublandet fornøjelse at læse. Skabelonen er på 
plads, så nu er det bare et spørgsmål om, hvornår 
hele gamle B93s historie bliver hvermandseje. 
Hvis blot alle landets klubber kunne formås til et 
lignende initiativ, kunne megen af den „tabte” 
danske fodboldhistorie få sig et såre tiltrængt 
comeback.
Jesper hvid
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Se Champions League i cafeen.
Kokkens Gourmet tilbyder følgende fodbolds menu:

Hver fodbold TIRSDAG:

Flæskesteg med det hele

1 stor fadøl

For kr. 90,00

Hver fodbold ONSDAG:

2 hakkebøffer med bearnaise sauce, bløde løg, hvide 
kartofler og surt

1 stor fadøl

For kr. 90,00

Ydermere vil der være et gratis shot for hver dansk scoring

Mød op og vær med til at skabe en top stemning i cafeen.

Du støtter klubben ved at støtte 
restaurationen

www.kokkensgourmet .dk leverandør af  faste frokostordninger i  hele storkøbenhavn 
fra kr.  45,00 ekskl .  moms
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Kan du huske ?
Vi fortsætter vores feature, men har valgt at ud-
vide den lidt med ”Det stod i bladet”, så medlem-
merne får lyst til at læse videre på vor stærke 
hjemmeside. www.b93.dk. – klik i venstre spalte 
på historie og før cursoren ned til medlemsblade. 
Se og blive opdateret – vi bringer en quiz i næste 
nummer med fine præmier.

September - oktober
100 år siden

1911: De fire baneejende klubber KB, AB, Frem og 
B.93 var raget uklar med KB U og afviklede derfor 
deres egen privatturnering i efteråret 1911- B.93 
lagde ud med at tabe 1-3 til KB og opnåede uaf-
gjort 4-4 mod AB i næste kamp. I Pokalturnerin-
gen deltog udover de fire nævnte også Dania, der 
fik klaps af B.93 i første runde med 8-3. Alf Olsen 
scorede tre gange – glæ-
den var dog kort, for i semi-
finalen blev det til et neder-
lag på 1-7 til Frem – B.93`s 
første optræden i den nye 
Idrætspark. Michael Rohde 
debuterede i denne kamp i 
17 og et halvt år gammel. 
En enkelt landskamp blev det til i oktober, da 
landsholdet i London tabte med 0-3 til England. 
Emil Jørgensen og Axel Thufason fik debut.

75 år siden

1936: KBU turneringen var blevet spillet for sid-
ste gang. Nu spillede B.93 i 1. division under DBU 
– holdet mødte i oktober måned to jyske hold. 
Esbjerg på hjemmebane (1-1 målscorer Kaj Ulda-
ler). Den anden blev tabt med 0-2 i Aarhus til AGF. 
KBU`s pokalturnering eksisterede imidlertid sta-
dig. Efter uafgjort 2-2 i første runde mod Frem, 
måtte klubben ud i omkamp tre uger senere, 
hvor Frem trak det længste strå med en sejr på 
3-0. Kun klubbens kasserer, El-installatør Svend V. 
Berendt kunne være tilfreds med det resultat. 

36.000 tilskuere skæppede godt i kassen. Sølv-
smeden Svend Petersen sluttede karrieren efter 

13 sæsoner på førsteholdet. 
Det blev til 158 kampe og 99 
scoringer. Derudover blev det 
til 5 landskampe med to sco-
ringer. Det første i debut kam-
pen mod Finland i Helsingfors 
1926 (2-3) og det andet i 3-1 
sejren over Sverige i 1932. Ne-
vøen hedder såmænd Torben 

Henriksen – fast dirigent ved Generalforsamlin-
gen. – se profil for Svend Petersen på hjemmesi-
den. B.93`eren Carl Stoltz scorede begge mål for 
Danmark, der hjemme den 4. oktober vandt med 
2-1 over Polen.

50 år siden

1961: Slagteren Halvor Larsen overtog styrin-
gen af førsteholdet fra efter-
årsturneringens start. Sep-
tember måned indledtes 
med en blamage mod HIK, 
der sejrede med 4-1 på 
Østerbro Stadion. Oktober 
måned var bedre med tre 
sejre mod B.1901, Randers 
Freja og KFUM og blot en enkelt smutter mod 
Brønshøj 1-2 i Idrætsparken. Ikast blev endesta-
tionen i første runde af pokalturneringen efter et 
nederlag på 1-2. Målene raslede ind i begge en-
der i efterårets landskampe. 4-0 over Norge i Oslo 
i september, 1-5 mod Vesttyskland i Düsseldorf 
også i september, og så den fejende flotte lands-
kamp mod Finland i Parken midt i oktober, der 
blev banket med hele 9-1. Jørn Sørensen (3), John 
Danielsen (2) Ole Madsen (2) og Egon Rasmussen 
(2) fordelte målene i mellem sig. ”Det stod i bla-
det” september 1961. B.93`s ynglingehold var på 
vej mod Pokalfinalen – Frem blev besejret med 
3-1 i semifinalen. Nyligt afdøde Bernhard Deneke 
scorede et vaskeægte hattrick – hvilket han i alt 
gjorde syv gange i sæsonen. Anfører på Ynglin-
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gelandsholdet samme år. – Et stort tab for Dansk 
fodbold – kunne BT berette på sin spiseseddel. I 
B.93 tog man det lidt mere med ro, da det viste 
sig at det var Ove Fogh Pedersen – kaldet Ran-
ders, der var rejst til Schweiz, mens Flemming 
Nielsen på BT godtede sig over, at avisen blev 
revet ned fra hylderne.

25 år siden

1986: September måned blev den rene mas-
sakre. 2-8 hjemme mod B.1913 blev efterfulgt af 
et nederlag på 0-5 i Hvidovre. Mod Roskilde (1-4) 
blev det til en enkelt scoring ved Torben Rasmus-
sen for så at slutte målløst i Køge. Oktober blev 
ikke meget bedre med nederlag til AaB og Her-
ning. Uafgjort mod Kolding og en enkelt opløf-
tende sejr på 4-2 over Viborg med Henrik Nielsen 
(2), Jens Kolding og Ole Petersen som målsco-
rere. Allan Simonsen 
fik tyve minutter i 
venskabslandskam-
pen mod Vest Tysk-
land – karrierestop 
efter 56 kampe i rødt 
og hvidt. EM kvalifika-
tionen indledtes med 
en smal 1-0 sejr over 
Finland. ”Det stod i 
bladet”. Tennishallen 
stod til en renovering, 
der ville løbe op i fire millioner kr. B.93`s støtte-
forening gjorde hvad de kunne for at skaffe mid-
ler til klubben ved hjælp af faste bankospil hver 
mandag i Egmont Kollegiet

10 år siden

2001: Efterårsmånederne har været slemme ved 
klubben i denne feature. 2001 var ingen undta-
gelse. Kun en enkelt sejr kunne opdrives. Den 10. 

oktober var der fest-
ligt på Østerbro Sta-
dion, efter at FC År-
hus blev slået med 
1-0. Thomas Høy var 
den lykkelige mål-
scorer. Ellers neder-
lag til Randers, 
Brønshøj, HFK Søn-
derjylland og Køge, 
men uafgjort mod 
Farum og Fredericia. 

Herfølge blev besejret efter en gyserafslutning i 
pokalturneringen. 5-4 efter omkamp og straffe-
sparkskonkurrence. Morten Karlsen brændte for 
B.93, men det var der heldigvis også to spillere fra 
Herfølge der gjorde. Endestationen blev Randers 
i næste runde, der vandt med 2-0 på Østerbro 
Stadion. Landskampene bestod af fredelige 
landskampe mod Holland og Cameroun. ”Det 
stod i bladet” Medlemsbladet takkede af med 
sidste nummer i august 2001. Klubbens økonomi 
var i en sjælden elendig forfatning og hvis ikke et 
par behjertede medlemmer og en vis Per Krøl-
drup havde betalt et anseeligt ekstra kontingent, 
var B.93 blevet tvangsnedrykket til Danmarksse-
rien. Loungen skulle ifølge bladet være en god 
investering, men viste sig med en renteudgift på 
10.000 kr. om måneden at være en økonomisk 
katastrofe. De sidste udgifter er først for kort tid si-
den blev betalt.
/tk

Kilde: Palle Banks Jørgensen: B.93`s fodboldhistorie 
og Landsholdet i medgang og modgang. 
Billeder af de med sort fremhævede spillere.
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Bernhard Deneke er død

En af klubbens helt store spillere i 60’erne Bern-
hard Deneke er død. Han blev 68 år. Han var født 
14-01-1943 og død 03-07-2011. Bernhard spillede 
hele 261 kampe/63 mål (1961/72) for B.93, og er 
placeret som nummer fire på listen over flest 
kampe efter Ole Petersen, Jens Kolding og Jør-
gen Jacobsen. I hovedparten af kampene var han 
anfører, en post han overtog fra nylig afdøde 
Jørgen Jacobsen og seks år senere videregav til 
Erling Bøje.

Bernhard Deneke viste allerede som ynglinge-
spiller, at her havde klubben et talent ud over det 
almindelige. Sammen med Tom Søndergaard var 
han den væsentligste årsag til, at B.93 i 1961 
vandt ynglingepokalfinalen med 3-2 over KB. 

Som ynglingespiller scorede Bernhard hattrick 
(tre mål i træk)i seks kampe i træk - en helt usæd-
vanlig præstation. Han spillede innerwing, og 
scorede mange af sine mål på hovedstød. Bern-
hard var anfører på Y-landsholdet i 1961 (3 
kampe/2 mål). Derudover spillede han 3 U-lands-
kampe/0 mål (1964).

Efter ynglingesæsonen blev Bernhard Deneke 
rykket op på 1. holdet. Og de næste 12 år var han 
en af støtterne på holdet, bl.a. da B.93 i en gyse-
rafslutning i 1961 rykkede op i 1. division (3-0 over 
Odense KFUM). Som senior rykkede han længere 
tilbage på banen i halfbackkæden. Bernhard var 
en usædvanlig snu spiller, med en eminent pla-
ceringsevne, kropstærk og suverænt hovedspil. 
Det var en spiller man slog sig på.
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Bernhard var ingen træningsnarkoman, og dette 
sammenholdt med han arbejdede indenfor en 
travl IT-branche, gjorde at han aldrig blev A-
landsholdsspiller. Mange var enige om, at han var 
mindst lige så god som Bent Hansen (B.1903), 
som fi k 58 A-landskampe. 

I sine unge dage spillede Bernhard også hånd-
bold. Han spillede nogle sæsoner på Efterslæg-
tens divisionshold, men måtte droppe håndbold 
pga. manglende tid. Efter han stoppede sin fod-
boldkarriere i B.93 som 29-årig var han – delvist 
spillende - træner for DAI-klubben Trepka 
(1973/81).

De seneste mange år var Bernhard en særdeles 
trofast tilskuer til 1. holdets kampe, både ude- og 
hjemmekampene. Han fortsatte med at følge 
holdet, også efter at han i efteråret 2008 blev 
ramt af en blodprop i hjernen. 

Bernhard Adler Deneke, der var enkemand (1996), 
blev boende i huset i Vallensbæk. Han havde to 
voksne børn, Henrik og Marianne.

Indenfor det sidste halve år har klubben mistet 
tre af de største spillere, Jørgen Jacobsen, Poul 
Andersen og nu Bernhard Deneke. 

/palle banks jørgensen

Erik Friis - nekrolog

En af klubbens ældste medlemmer Erik Friis døde 
i maj måned, han blev 91 år. Erik Friis, der var født 
6. januar 1920, havde været medlem af B.93 siden 
21. marts 1932. Medlemsskabet havde således 
varet i 79 år, meget imponerende.

Erik Friis var med på det meget stærke ynglinge-
hold, der i 1931 vandt KBU-turneringen med 
maksimumpoint og en målscore på 99-10. Holdet 
vandt bl.a. en smal sejr på 35-0 over B1908. Hol-
det vandt også DM, det skete ved at besejre AGF 
i begge fi nalekampene. Holdets stjerne var den 
senere landsholdsspiller Henry Nielsen, kaldet 
brormand, den ældste af de fem Nielsen-brødre. 
Målmand var Hans Pedersen.

Erik fi k ikke nogen lang fodboldkarriere. Det 
skyldtes, at han prioriterede badminton højere. 
Han blev en af de største i dansk badminton i 
badmintons guldaldertid i 30’erne. Erik spillede 
over 300 kampe for KBK og adskillige lands-
kampe.

Erik Friis, der var ekspeditionssekretær, var han 
kendt som lidt af en humørbombe på badmin-
tonbanen. Det var ikke meget vi hørte til ham i 
B.93, men de ældre medlemmer omtalte ham 
altid med stor respekt. 

Og det er også respektfuldt, at han fortsatte sit 
medlemskab af sin gamle klub.

/palle banks jørgensen

- Støtter ungdommen i B.93 fodbold - 



23

Divisionsholdets træningskampe 
Af: Christian Winther

Mens familien Danmark ferierede i ind- og ud-
land gjorde B.93 sig klar til den første i en række 
på fem træningskampe inden sæsonstarten. 
Modstanderen var nyoprykkede Fremad Amager 
med gamle kendinge som Olcay Senoglu og 
Rang Shawkat, scenen var Svanemølleanlæggets 
kunstgræsbane. Til kampen præsenterede B.93’s 
cheftræner Thomas Petersens tre nye ansigter i 
forsvaret. Sean Christoffersen, Christian Bagger 
samt Christian Cordius-Hansen. Kampen endte 
3-1 til B.93. En ganske lige kamp, hvor B.93 var 
langt bedre til at omsætte spil til målchancer. 
Målscorere for B.93 var Martin Heisterberg, der 
rettede et Dyre-frispark i nettet, Valon Ljuti som 
tog chancen fra kanten af feltet samt Mustafa Al-
Saraj som udnyttede en friløber. 

Fem dage senere gik turen til Hvidovre stadion, 
hvor nedrykkerne tog imod. B.93’erne satte sig på 
første halvleg, og Martin Heisterberg leverede en 
perle da han headede Abildgaards hjørnespark i 
målhjørnet. Dyre øgede senere føringen på straf-
fespark begået mod ham selv. Hvidovre kom 
bedre med i anden halvleg og fik også reduceret, 
men B.93 havde flere muligheder for at lukke 
kampen. I stedet kunne Hvidovre udligne i  

kampens sidste minut. Thomas Petersen præsen-
terede endnu et nyt ansigt på banen, nemlig 
Daniel Nielsen, som prøvetrænede fra Brøndby. 

Espelundens bane 7 dannede rammen om tredje 
træningskamp. Men hverken hjemmeholdet 
Avarta eller B.93 skabte den store fodboldfest, i 
en kamp som var yderst fattig på chancer. Positivt 
var det, at vores forsvar leverede en solid indsats 
og holdt Avartas angribere på porten. B.93 tabte 
kampen med en enkelt scoring sat ind på straffe. 
Symptomatisk for kampen var vores største 
chance for en udligning, da tidligere B.93’er Ca-
sper Abildgaard rettede et indlæg af, som deref-
ter sprang op på egen overligger. 
Jeppe Tengbjergs tropper fra LFA gæstede Sva-
nemølleanlægget i den næstsidste trænings-
kamp. En fight mellem den gamle og nye chef-
træner. Det blev den nye (Thomas Petersen) som 
vandt duellen. Mads Nielsen sørgede for en 1-0 
føring på et brag af et frispark fra 30 meter. Og 
Mustafa Al-Saraj afgjorde kampen ved at op-
snappe en LFA-fejl i forsvaret, for derefter at afd-
rible målmanden. Sejren på 2-1 til B.93 var for-
tjent. Kampen gav 25 minutters spilletid til Lasse 
Rode, kantspiller fra Slagelse som blev testet.
Trods nederlag på 1-2 i den sidste træningskamp 
mod Søllerød-Vedbæk viste kampens anden 
halvleg, at B.93 trods alt har noget at have opti-
mismen i forud for den nye sæson. Masser af godt 
opspil og et hav af chancer blev skabt i de sidste 
45 minutter, hvor vores målmand Martin Johnsen 
nærmest var overflødig. Jannik Zimling scorede 
for B.93. Kampen gav 20 minutters spilletid til 
Omar Abouchaker, angriber fra Birkerød som 
blev testet.

Fem træningskampe, 2 sejre, 1 uafgjort og 2 ne-
derlag. En målscore på 8-7 i B.93’s favør. Heister-
berg og Al-Saraj blev topscorere med hver to mål. 
Seks nye ansigter blev præsenteret.

Mustafa Al-Saraj og Martin Heisterberg nettede to gange i 
træningskampene.
Foto: Christian Midtgaard
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Målsætningen er en top-4 placering

af Henrik Engel, direktør i B.93 Kontraktfodbold 
Aps.

Divisionsholdet har startet sæsonen 2011/12 med 
to nederlag. 1-3 til Frem i pokalturneringen og 1-2 
til Hvidovre i Danmarksturneringen. Ikke den 
bedste start men alligevel har vi en målsætning 
om at slutte i top 4, når vi når frem til sommeren 
2012. Vi har et ungt hold med masser af talent, 
men de mangler af naturlige årsager rutinen, og 
derfor må det forventes, at de kommer til vise 
svingende resultater igennem sæsonen. 2. divi-
sion Øst ser også ud til at være stærkere end i 
mange år. HIK, Nordvest og Helsingør gjorde det 
godt sidste år, og må forventes igen i år at gøre 
en god figur, og Hvidovre er kommet ned fra 1. 
division med en erfaring og rutine, der gør dem 
til en af oprykningskandidaterne. Fremad Ama-
ger er kommet op fra Danmarksserien, og selvom 
de er oprykker, så er det jo en traditionsrig klub 
med et tilskuer- og sponsorgrundlag, der er 
større end de fleste andre københavnerklubber, 
hvilket betyder, at de også må anses som kandi-
dater i topstriden. 

En top-4 placering med vores unge hold vil ab-
solut være godkendt. Igen i år er der jo kun én 
oprykker fra de to 2 divisioner pga., at 1. division 
skal reduceres til 12 hold ved turneringsstart 
2012. Så de to vindere af øst- og vestkredsen skal 
spille play off som i sidste sæson. Vi har de sene-
ste to år tilstræbt at bruge sæsonerne 2010/2011 
og 2011/2012 til at få spillet vores unge hold sam-
men, så vi kunne satse på at holdet var helt fly-
vefærdigt i sæsonen 2012/2013, hvor der igen er 
én oprykker fra både vest- og østkredsen.

2. division øst kunne faktisk gå hen og blive rigtig 
interessant næste år, hvis det flaskede sig sådan, 
at Brønshøj var blandt nedrykkerne fra 1 division, 
Frem kom op fra Danmarksserien og ingen af de 
andre nuværende og traditionsrige københav-
nerklubber rykkede hverken op eller ned. Så ville 

der komme en masse spændende og traditions-
rige københavneropgør, som for 30 år siden ud-
spillede sig i landets bedste række - men nu altså 

Gunnar Madsen

Gunnar Madsen Vinhandel, 
Holmbladsgade 7, 2300 S.  

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

Gunnar Madsen Vinhandel, 
Østerbrogade 156, 2100 Ø. 

Tlf: 39 18 05 38 
Mail: event@vinhandel.dk
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i 2 division øst. Det ville være godt for B.93 og 
tilskuerindtægten på Østerbro Stadion, men 
selvfølgelig også en trist konstatering af, hvordan 
københavnerklubberne har tabt momentum 
igennem årene. Men lad os nu lige se hvordan 
denne sæson spænder af.

Talentudvikling stadig i fokus.
B.93 har som målsætning at 80% af spillerne på 
divisionsholdet skal have haft deres opvækst i 
klubben. Derudover vil vi gerne spille med så 
mange talenter, vi kan, selvom der selvfølgelig 
også er behov for rutine. Det at udvikle talenter 
er også en forretning for B.93, og vi har jo tradi-
tion for at sende nogle rigtig dygtige spillere vi-
dere fra B.93. Senest er det Bashkim Kahdrii, der 
kom til OB som talent og i løbet af én sæson har 
tilspillet sig en plads i startopstillingen på Dan-

marks vel næstbedste hold, flere gange været 
“man of the match”, været til EM med U21 lands-
holdet og nu senest 
også debut på A-
landsholdet. Alt 
dette er jo primært 
Bashkims egen for-
tjeneste, men vi er 
også i B.93 stolte af 
at have været med til 
at opfostre ham og 
sende ham videre i 
fodboldsystemet på 
det rigtige tids-
punkt. Det sender et signal til de kommende ta-
lenter om, at vi gør alt for at udvikle dem og dyg-
tiggøre dem og time deres klubskifte til deres 
egen og B.93’s fordel. 

Veloverstået Milan Junior Camp 04.07-08.07 
2011
Trods søndagens skypumpe og ilde varsler om 
slet vejr fra DMI, så blev sommerens store B.93 
begivenhed AC Milan Camp en kæmpe oplevelse 
for henved 370 piger og drenge.

Det så sort ud da Milan campens 16 Italienske 
ungdomstrænere fra AC Milan og ditto 16 fra B.93 
mødtes til en forberedende seance i klubhuset. 
Den teoretiske del kunne gennemføres, men de-
monstrationen af de praktiske øvelser måtte ind-
stilles, da sluserne netop den dag havde valgt at 
aflægge B.93`s anlæg et besøg, og syndfloden 
fossede ned over anlægget. Tennisbanerne brød 
sammen under vandmasserne, men fodboldba-
nerne overkom vandmængderne, så Fodbold 
campen kunne byde velkommen til alle de til-
meldte piger og drenge, og også til de mange 
ekstra, der mødte op uden at have tilmeldt sig, 
men som man alligevel fandt plads til.
Deltagerne fik udleveret to sæt AC Milan spilletøj 
og fandt så deres gruppe ved at pejle sig ind på 

grupperne, der bar navnene på tidligere og nu-
værende Milan koryfæer såsom Boateng, Am-
brosini, Pato, Baresi, Shevchenko, Abbiati, Thiago 
Silva, Seedorf, Ibrahimovic, Robinho, Gattuso, 
Maldini, Nesta og Inzaghi.

B.93 var naturligvis den klub, der var bedst repræ-
senteret. Fra vores egen klub deltog 133 spillere, 
KB havde næsthøjeste antal med 23 deltagere. 54 
andre klubber havde spillere med på campen. 
Spillere fra Hong Kong, Brasilien, Odder og Es-
bjerg havde brugt mest tid på transporten.

Tøjudleveringen blev hurtigt og effektivt over-
stået, og midt på formiddagen begyndte trænin-
gen så. Vejret artede sig skikkeligt, og den tilhø-
rende frokost kunne derfor afvikles under åben 
himmel. Om tirsdagen artede vejret sig også 
godt, onsdag var det faktisk for varmt, så der 
måtte indlægges flere drikkepauser, torsdag fin-
regn og den afsluttende fredag stod regnen ned 
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– først på dagen med behagelig støvregn, mens 
afslutningen med besøg af Milan legenden 
Franco Baresi blev en ret så våd omgang.

Ingen af deltagere peb undervejs, alle gennem-
førte, ingen nævneværdige skader. Kun foræl-
drene krøb lidt frysende sammen under paraply-
erne ved afslutningsceremonien. 

B.93 og AC Milan kunne glæde sig over det vel-
lykkede samarbejde, der forhåbentlig medfører 
en gentagelse til næste sommer.

AC Milans trænere og ledere sagde pænt tak for 
besøget – de skulle hjem og pakke. Efterfølgende 
søndag startede næste Milan Junior Camp op i 
Albanien.

Sagt om Milan Junior Camp:
Ungdomsformand Nicolai Bo Hjeds , B.93:
– Fra B.93`s side skal der lyde en kæmpe tak til alle 
de fantastiske hjælpere (børnetrænere, forældre 
og bedsteforældre) der har sikret, at verdens stør-
ste Milan Junior Camp blev en kæmpe succes. 
Alle lige fra assistenttrænere til frugtservice var 
store forbilleder for børn og forældre. Med jeres 
altid positive indstilling og vilje til at løbe den 
ekstra meter i jagten på at give børnene en stor 
oplevelse – gjorde i en kæmpe forskel. TAK FOR 
DET !!!.

Cesare Beggi
Leder af AC MIlan Junior Camp på B.93. Træner 
for klubbens U 16 Hold, der i denne sæson er ble-
vet italienske mestre – klubberne spiller i grupper 
og gruppevinderne mødes efter cup princip-
perne. Milan slog i rækkefølge – Juventus, Napoli, 
Sampdoria, Roma og i finalen Empoli – der er 
kendt for at have det bedste ungdomsarbejde i 
Italien. 

Det var en stor overraskelse for Cesare Beggi, at se 
så meget talent og dygtighed hos deltagerne. 
Spillerne er individuelt utrolig gode, men han sy-
nes, at spillerne mangler at forstå, at man spiller 
for holdet – derfor må der arbejdes meget mere 
med sammenspillet. Spillerne er utroligt motive-
rede. Campen er en af de tre største Milan afvikler 
i denne sæson i Europa. Cesare har tidligere i år 
været med på camps til Beograd, Kiev og Buda-
pest. Selv har han spillet på Milans andethold, der 
frister en tilværelse i den italienske tredje division. 

Marco Schembri – direktør for Milan Ju-
nior Camp.
Marco stammer oprindelig fra USA. Konkurren-
cen er stenhård i Europa om at finde de største 
og bedste talenter først - Manchester United, 
Barcelona og Arsenal er dygtige til at finde talen-
terne i den vestlige del af Europa. AC Milan har af 
to grunde valgt at fokusere på det tidligere øst-
europa og det nordlige Skandinavien. Ideen med 
fodbold camp`ene blev startet op for cirka 10 år 

siden. Kommu-
nismen i Øst-
europa satsede 
meget på sport 
og den tradition 
har også i dag 
bevirket, at de 
unge har en fin 
tilgang til spor-
ten – Det samme 
gør sig gæl-
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dende i Danmark og de øvrige nordiske lande, 
hvor det imponerende udviklingsarbejde med 
ungdomsspillerne er bemærket i den italienske 
klub. Navne som Laudrup, Elkjær har prentet sig 
ind i hukommelsen hos italienske fodboldledere. 
– og det er heller ikke uden betydning, at danske 
spillere kan erhverves for en rimelig pose penge. 
Vindermentaliteten kan være noget af et pro-
blem hos de unge danske, der ikke på grund af 
landets sociale status, føler det nødvendigt at 
gøre sporten til en levevej. Men det gør ikke no-
get - Fodbold skal leges ind med sjov og mor-
skab. Spillere med vindermentalitet har fået det 
genetisk ind i kroppen. Det er de færreste, der har 
disse egenskaber. Af de 27 spillere, som AC Milan 
lige nu har på sit U 16 hold er der måske en, der 
kan ryge helt til tops. Vi behøver ikke at finde 
stortalentet i en klub – Vi skal nok finde ham på 
gader og i parker, så fintmasket et scouting net 
råder vi over i dag. Talentudvikling kan ses som 
en pyramide, hvor det kun er de meget få, der når 
helt til tops. 

Hvorfor vi netop valgte B.93 ? – Vi har været godt 
tilfredse med vores camp, der startede i Danmark 
sidste år i Søllerød-Vedbæk og som også har fun-
det sted i år en uge før B.93. Søllerød-Vedbæk 
ligger jo i et af de rigeste kvarterer i Danmark, 
men vi ville godt være tættere på Københavns 
centrum. Vi har bemærket at B.93 gør en masse 
ud af talentarbejdet, blandt andet havde vi to 
repræsentanter fra klubben til træning i Milan i 
sidste sæson. Man fornemmer, at det er en klub, 
der organisatorisk er velfungerende. Det ser man 
allerede den første dag. At modtage 339 drenge 
og piger og få udleveret spilletøj og få dem sat 
sammen på de hold, de skal følge ugen igennem 
kan være noget af et problem. Men her i B.93 gik 
der kun kort tid før alle var i gang. Klubben har 
en god veluddannet trænerstab, der indgår i en 
god arbejdskemi med vore trænere. 

Karla Hornum

Fantastisk fodbold-
skole – det har bare 
været supergodt, 
trænerne har været 
utrolig søde ved bør-
nene, kigget dem i 
øjnene og lavet sjov 
og ballade med bør-
nene. Superlativerne 
kommer fra Malene 
Hornum - mor til Karla, der har været en uge på 
AC Milan fodboldkamp. Karlas bror Anton spiller 
tennis i B.93, mens Karla foretrækker at spille fod-
bold. Som deltager på fodboldskolen har Karla 
fået to sæt AC Milan spilletøj, frokost og frisk frugt 
hver dag – og hun skulle også købe en fodbold 
med AC Milan logoet med hjem efter campen. 
Der var også andre end Karlas holdkammerater 
fra B.93 med. – Men i løbet af en time var vi fine 
venner alle sammen -, fortalte Karla sin mor.

Franco Baresi
Født den 8. maj 1960 i Travagliato (Brescia) i 
Italien Som Michael Rohde gjorde det for B.93, 
optrådte Baresi tyve år på holdet for AC Milan 

(1977-1997). Han op-
nåede i alt 719 
kampe og scorede 
33 mål. Fra 1982 – 
1994 optrådte han 
81 gange på det ita-
lienske landshold, 
hvor han nettede en 
enkelt gang.
Franco og den ældre 
broder Guiseppe 
søgte begge at få 
kontrakt med Inter-
nationale, den an-
den storklub i Mi-

lano, men det lykkedes kun for Guiseppe, der i dag 
er assistent for manager Gian Piero Gasperini.

Foto Torben Klarskov

 Foto Anders Overgaard
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Franco og Guiseppes mor døde, da Franco var 11 
år gammel og faderen sygnede hen af sorg. 
AC Milan blev mit andet hjem. Klubben kan jeg 
takke for den gode opdragelse, jeg har fået - har 
Franco en gang udtalt.

Franco Baresi har med Milan vundet 3 Europa Cup 
Finaler (1989,1990 og 1994) dog uden at deltage 
i sidstnævnte på grund af karantæne. Det er ble-
vet til 6 italienske mesterskaber og VM Sølv for 
Italien i 1994. Han var med i truppen, da Italien 
vandt VM i 1982, men uden at komme på banen. 
I 1999 udnævnte klubben ham til Århundredets 
Milan spiller, og dedikerede trøje nummer 6 til 
ham – et rygnummer ingen siden har båret i AC 
Milan. 

Noget om fodboldskoler
Ideen stammer oprindelig fra Holland, der alle-
rede i midten af 1960`erne havde flere landsdæk-
kende fodboldskoler, hvor Ajax og PSV var blandt 
de første klubber, der tog ideen op. Englænderne 
fulgte efter og i begyndelsen af 1990`erne star-

tede Jan Hansen fra Holbæk de første fodbold-
skoler i Danmark.
Han indledte et samarbejde med Frederiksborg 
Amts Gymnastikforening, der færdigudviklede 
produktet på fem fodboldskoler i Ølstykke, Nivå, 
Fredensborg, Allerød og Helsinge. DBU headhun-
tede Jan Hansen til en konsulentstilling, hvoref-
ter fodboldskolerne kørte i DBU regi, selv om DGI 
fortsatte fodboldskolerne i de mindre klubber, 
der så selv skulle stå for udførelsen og den øko-
nomiske drift.
AC Milan har på verdensplan taget ideen op i 
2001, hvor klubben har gennemført camps i USA, 
Asien, Venezuela, De forenede Emirater, men i 
dag har man mere fokus på det gamle Østeuropa 
og Skandinavien. Anders Levinsen, der er med-
lem af fodboldbestyrelsen i B.93 har siden 1999 
arbejdet med de fredsskabende fodboldskoler 
på Balkan, hvilket arbejde der i december 2001 
indbragte ham en hæderspris UEFA special con-
tributions award. 
/tk
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B.93 er en stor del af mit liv

Erik Holm Larsen er en trofast gæst i 
klubben om tirsdagen. En klub han 
har kommet i igennem 65 år, men 
han vær nær aldrig blevet meldt ind.

Erik fra Aalborggade måtte dybt skuffet gå hjem 
fra B.93, da han i en alder af 10 år søgte adgang 
til det forjættede land. Men Michael Rohde havde 
dengang ikke plads til flere drenge, og måtte give 
Erik den triste besked. Men medlem af B.93 ville 
han dog være, så han tog chancen året efter, og 
denne gang var døren ikke lukket.

Erik havnede hos skolelærer Thomsen, der den-
gang tog sig af de drenge, der ikke var plads til 
på klubbens hold. Tålmodigt blev Erik ved, og da 
den faste venstre back på klubbens drenge hold, 
John Hjermind blev skadet, blev Erik hentet ind i 
truppen.

Her bed han sig fast og opnåede som junior- og 
ynglingespiller at være fast mand i samtlige 
kampe. Erik blev placeret med navnkundige 
Flemming Nielsen som halfback foran sig. Da 
Flemming også dengang var meget ivrig og ville 
med helt frem og skyde på mål – gav det ofte 
blottelser bagude som Erik Holm Larsen – godt 
hjulpet af lynhurtige Kurt Arnskov i centerforsva-
ret måtte afbøde gang på gang.

I sæsonen 1948/49 blev det til et Københavnsme-
sterskab foran skrappe KB, der havde en hyper-
farlig centerforward i Bent Frederiksen og en 
stout centerhalf ved navn Henning Hellbrandt.

I sæsonen 1950/51 blev det til både Københavns-
mesterskab og sejr i KBU`s pokalturnering, hvor 
KB atter måtte neje sig efter en 2-0 sejr til vore 
elleve. Som Københavnsmestre skulle B.93 
kæmpe om DM og her mødte man først de sjæl-
landske vindere fra Køge, der blev besejret med 

3-0 – en del af disse spillere var senere med til at 
vinde det første mesterskab til Provinsen i 1954, 
hvor man efter 0-0 mod B.93 hævnede sig ved at 
sende os ned i 2. Division for første gang i klub-
bens historie. Semifinalen fandt sted på Born-
holm, hvor B.93 hev en smal sejr hjem efter en 
anstrengende rejse til solskinsøen. Finalen blev 
afviklet på Aarhus Stadion, hvor B.93 førte med 
2-1 på mål af Jørgen Jacobsen og Flemming Niel-
sen på straffespark. Da der resterede otte minut-
ter af kampen, råbte Kurt Arnskov til Erik Holm 
Larsen –Den er vist hjemme nu”, men lidt løs 
opdækning efter et hjørnespark bevirkede, at 
bolden sprang op på låret af John Amdisen, der 
kunne skovle bolden ind i målet bag målmand 
Jørgen Jørgensen - og et par minutter senere 
scorede hjemmeholdet så sejrsmålet 

Vi fulgtes med dommeren Jack Hansen i toget til 
Aarhus, og han havde guldmedaljerne med, og 
vi fik lov til at beundre dem, men det var desværre 
det eneste vi så til de guldmedaljer, husker Erik 
Holm Larsen.

Faktaboks 
Erik Holm Larsen
Født den 23. april 1935
Indmeldt sommeren 1946 - medlem i 65 år
2 kampe på klubbens 3. Senior
Holdleder i junior afdelingen 1966-72
Udannelse og beskæftigelse som smed.
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AGF fik også glæde af nogle af de spillere fra den 
kamp. 1955, 1956 og 1957 vandt klubben DM tre 
gange i træk. 

Optakten til finalekampen var ikke den bedste. 
Træneren Carl Skomager, der også var første-
holdstræner, var stoppet i klubben, så spillerne 
måtte selv stå for træningen op til finalekampen, 
dog med skolelærer Jørgen Voigt på sidelinjen i 
Aarhus.

For Erik blev det mest til sekundafodbold som 
senior spiller. Indtil en dag hans arbejdskamme-
rat Birger Petersen havde fået vokseværk i klub-
bens juniorafdeling. Han hev Erik ind som hjæl-
petræner med ansvar for klubbens 3. og 4. junior, 
hvor store Find Juhl gjorde græsset usikkert. Se-
nere fik denne artikels skriverkarl stor glæde af 

Erik som holdleder i juniorafdelingen, og det blev 
til gode oplevelser med ture til Berlin, London og 
Hamborg. På turen til Hamborg skulle drengene 
naturligvis aflægge Reeperbahn et besøg, men 
alle fik vi hurtigt benene på nakken, da en stor 
matrone sprang ud af glasmontren med ordene: 
”Das ist doch kein Kindergarten” – ord der var til 
at forstå for selv en ikke tysk kyndig.

B.93 har fyldt meget i Eriks tilværelse og Erik har 
gjort meget for klubben – måske mest, da klub-
ben rev sit gamle klubhus ned og indrettede sig 
i fornemme omgivelser under den nuværende 
tribune på Østerbro Stadion. For sin store ar-
bejdsindsats blev Erik sammen med andre hæd-
ret med klubbens guldnål. Så det blev da til for-
tjent guld alligevel. 
/tk

1. Ynglinge 1951:
Bagerst fra venstre: Carl Skomager Hansen (træner), Flemming Pock, Frank Eghjort, Jørgen Jacobsen, Jørgen Jørgensen, Ole 
Bang Petersen, John Hjermind, Jørgen Friis- Hansen (far til Jacob Friis-Hansen), Jørgen Voigt (trænerassistent)
Forrest Jørgen Malmquist, Kurt Arnskov, Birger Petersen, Ole Jensen, Erik Holm Larsen, Flemming Nielsen og Kurt Olsson.
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Sponsorerne hos B.93 får noget tilbage.
Vi er masser af folk i B.93, der gerne vil klubben 
det bedste. Gang på gang bliver der skrevet le-
dere og indslag fra vores hårdtarbejdende og 
frivillige folk, der opfordrer til at alle hjælper til 
aktivt med at bevare og ikke mindst skubbe B.93 
fremad.

Vi vil gerne være en af de bedste klubber i Køben-
havn og vi har masser af talent, gode faciliteter 
og et engageret trænerteam.

Det er bare ikke nok. Vi har brug for at økonomien 
styrkes, og det gælder helt ned til de små hold. 
Alle hold udgør vores profil udadtil og alle skal 
hjælpes økonomisk mest muligt. Jeg hører ofte 
fra forældre, der er kede af deres børn ikke har 
træningstøj, bolde, en lønnet træner og så videre. 
De større hold skal have bedre muligheder for 
fodboldrejser og andre uddannende tilbud, så vi 
kan maksimere talentmassen og på den måde 
yderligere tiltrække sponsorer.

Vi skal starte et sted, og jeg har sammen med 
sponsorafdelingen, og med hjælp fra nuværende 
sponsorer, revurderet vores sponsorater. Den 
største anke har været, at der ikke kom udbytte 
af det for sponsorerne. Finanskrisen har endvi-
dere medvirket til, at ingen kan forsvare at give 
penge ud, uden at investeringen tjener sig selv 
hjem igen og helst mere til.

Pengene kan komme tilbage på flere måder og 
ikke mindst ved vores seneste tiltag:

B.93 PLUS

Et dynamisk online business- & fordelsnetværk 
med forretninger i højsæde. Med tanke på, at et 
sponsorat er en investering, som skal være pen-
gene værd! 

Får du dit firma ind i B.93 PLUS får du en klar re-
ducering af prisen på sponsoratet igennem be-
sparelser og adgang til fordelagtige rabataftaler 

på eksempelvis brændstof, telefoni mm. Og ikke 
mindst, en direkte adgang til stor købekraft i et 
lukket netværk – separat erhvervsdel og privat-
del. 

Dit firma aktiverer købekraft fra alle de andre 
virksomheder, de ansatte i virksomhederne samt 
deres husstande. Ydermere er der aktivering af 
købekraft fra alle medlemmer i B.93 samt deres 
husstande. 

Konceptet fungerer så også som personalegode 
med fordelskort til alle ansatte i virksomheden, 
til privatdelen. 

Oven i det får du så online eksponering af din 
virksomhed med mulighed for opdateringer 
døgnet rundt og ændring af info samt tilbud. 
Der udsendes også nyhedsbrev hver 14 dag- der 
giver god eksponering samt mulighed for tilkøb 
af annoncer. 

Og har man ikke selv lyst til den tekniske del af 
det, er der Hotline og service dagligt fra kl. 9 – 16 
til meget lave priser. Så det er heller ikke forbun-
det med stort besvær.

Alt i alt en fornuftig investering som kommer til-
bage i form af fordele, rabatter, 
forretninger med andre medlemmer, mersalg, 
personalefordele, eksponering, 
loyale kunder, alt sammen lig med plus på bund-
linjen. 

B. 93 har ydermere nogle fantastiske ekspone-
ringsmuligheder, hvad enten det er på spilletrø-
jerne eller et kæmpe banner mod s-banen, hvor 
150.000 kører forbi hver dag.

Vi afholder stævner, fodboldskole, forkampe 
med de små hold på Stadion samt loppemarked. 
hvor man kan være ”vært”. Man opkalder således 
arrangementet efter det enkelte firma, der så 
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B93 Sponsorere:
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også har mulighed for at stille en stand op og få 
direkte kontakt med de mange mennesker der 
møder op.

Vi har hjemmesiden med mulighed for links samt 
annoncer i Østerbro avis og vi har nyhedsbreve 
til medlemmerne. Men måske det vigtigste af alt, 
et produkt der giver mening at støtte uanset hvil-
ken slags firma der sponserer.

Som nævnt er vores sponsorer yderst vigtige og 
det er lige fra sponsering af en børne hoppeborg 
til stadion, (og ja det mangler vi virkelig) til et 
hovedsponsorat, der ville gavne hele klubben.

Vi har i forbindelse med vores medlemmer en 
stor skare af forældre og andre, der måske kunne 
tænke sig at hjælpe til. Derfor dette lille indslag 
samt selvfølgelig mit telefon nummer. Så er det 
bare at ringe, og så finder vi ud af et sponsorat 
der passer til netop dit firma.
Med ønske om et godt fodbold efterår …..

De bedste hilsner
Mari-Anne Jespersen/Sponsorkoordinator B.93
Mobil: 31 72 25 80
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Småpluk
Klubbens ældste medlem Erik Brenting får en fin 
sæson. Han er nemlig nu 93 år. En værdighed han 
bærer med skjoldet på brystet frem til 9. juni 
2012, hvor lystavlen skifter til 94. Og i øvrigt har 
Erik Brenting været medlem af klubben i  
imponerende 83 år. 

Kim Vinkler, målmand på 1. drenge i 1986, opda-
gede ved et tilfælde, at billedet af holdet lå på 
hjemmesiden (billeder, andre hold). Han fejrede 
opdagelsen ved at supplere med nogle mang-
lende navne samt at blive meldt ind som passiv 
medlem.

Medlemsblade
Er udkommet siden 1914, nu om dage er det et 
rent Fodboldblad. På hjemmesiden – historie - 
kan du se forsiden på samtlige 402 blade. Derud-
over er indholdet i hvert enkelt blad beskrevet. 
Teksten er på over 143.000 ord. 

Trænere
Hvis du pludselig ikke kan huske, hvem der var 
træner i 1961 eller måske 2004, går du ind på hi-
storiesiderne under ’1. holdet (træner)’. Samtidig 
kan du se et billede af træneren, som ved samme 
festlige lejlighed har fået en profilbeskrivelse.

Formænd
Samtlige klubbens formænd gennem 118 år 
fremgår af historiesiderne med billede og tekst. 
Formænd i B.93 er holdbare, kun 18 på 118 år.

Holdbilleder (1. holdet)
På hjemmesiden ligger hele 102 forskellige hold-
billeder af 1. holdet. Spillernes navne fremgår på 
alle billederne, der mangler kun at blive identifi-
ceret fem spillere.

Holdbilleder (andre hold)
Efter en nervøs start, er antallet af nogle meget 
forskellige holdbilleder oppe på 80, og det er lige 
fra 3. junior til Legendeholdet. Alle har mulighed 
for at bidrage til siden. 

Kampbilleder m.v. (alle hold)
Her ligger en masse gode action billeder, bl.a. fra 
kampen mod Juventus i 1953 og fra Jens Koldings 
landskampsdebut i Norge. 

Profiler (1. holdet)
I første fase gælder det om, at samle så mange 
profilbilleder af 1. holdsspillere. Aktuelt er tallet 
595 og målsætningen er 600. Der har været 774 
forskellige 1. holdsspillere siden starten i 1896. Til 
efteråret får hver enkelt spiller sin egen profil. 
Redaktionen har brug for medlemmernes hjælp 
til at skaffe profilbilleder. 

Kampprogrammer
De første kampprogrammer ligger tilbage til 
1972. Du kan se udviklingen i programmerne, 
idet der er en forside af programmet fra hver sæ-
son, og med en tekst på hvad der skete i sæsonen. 
Der er også billeder af specielle 93-programmer 
(pokalfinalen i 1982, kampe i Europa Cup’en m.v.). 
For nylig dukkede et kampprogram op fra indvi-
elsen af Horsens Idrætspark i 1929, hvor B.93`s 
Danmarksmestre var det store trækplaster – pro-
grammet kunne vi ikke vriste far indehaveren, 
men han sendte os en kopi, som nu er lagt ind 
som E-mag på hjemmesiden.

/palle banks jørgensen.
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Køb Danmarks darling fra 133.900 kr.

-Ford Fiesta fra 133.900 kr. ekskl. levering. Levering 3.680 kr. 
CO2 98-154 g/km, brændstoføkonomi 15,2-27,0 km/l, energiklasse

*) Kilde: www.bilstatistik.dk – første kvartal 2010

Feel the differenceFordFiesta

www.ford.dk 

Ford Fiesta er Danmarks mest solgte personbil*. Og det 
er ikke uden grund. Den har et moderne Ford kinetic 
Design, avanceret elektronik – både indvendig og udven-
dig – samt uovertrufne køreegenskaber. Kom ned til os 
og testkør den populære bil. 
Bilen er vist med ekstraudstyr.

MEST 
SOLGTE 

PERSONBIL*

www.ebbe-elmer.dk

Den angivne pris er pr. aug. 2010 - forbehold for prisstigninger.
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Stjerneportræt: Mikkel London
Af: Christian Winther

Fodboldbladet møder Mikkel London 
en herlig augustdag på Kultorvet i Kø-
benhavn. Til en snak om hans fod-
boldopvækst, oplevelser i B.93-trøjen 
og glæden ved meningsfyldt frivilligt 
arbejde. 

Lad os skrue tiden tilbage. Kan du fortælle lidt 
om din baggrund?
Jeg er vokset op i det naturskønne Brede, klods 
op af Frilandsmuseet. Ren idyl. Vi var en stor dren-
gegruppe som spillede fodbold og kom meget 
sammen fordi vores forældre også var gode ven-
ner. Vi spillede alle i den lille lokale fodboldklub, 
Brede IF. Desværre måtte vores hold lukke ned da 
man ikke kunne finde en træner. Som 10-årig 
startede jeg så i Virum-Sorgenfri Boldklub. Her 
spillede jeg bl.a. sammen med Jesper Colding, 
som senere jo optrådte på B.93’s divisionshold.

Er der nogen personer fra drengetiden som 
du vil fremhæve?
Så skulle det være min træner i Virum-Sorgenfri 
kaldet ”Slater”. Han var en meget karakteristisk 
person, berømt og berygtet i lokalområdet fordi 
han råbte og skreg under træning og kampe så 
det kunne høres i hele byen. Men han levede og 
åndede for fodbold og sine drengehold. Han 
gjorde mange fede ting for os. Såsom at arran-
gere ture til Sverige, melde os til masser af stæv-
ner osv. Resultaterne udeblev skam heller ikke. På 
de tre år jeg var under hans vinger opnåede vi at 
vinde Sjællandsmesterskabet to gange. ”Slater” 
er stadig aktiv i klubben og kan stadig høres på 
lang afstand!

Hvordan havnede du så i B.93?
Efter tre år i Virum-Sorgenfri flyttede jeg til Søl-

lerød Boldklub. Primært fordi mine venner spil-
lede der. En dag blev jeg kontaktet af Johan 
Lange. Han er i dag assistenttræner i FCK, men 
dengang var han i B.93 og ved at sammensætte 
sit U-16 hold. Bjørn Rasmussen, som dengang var 
i AB, havde set mig i nogle kampe og anbefalede 
mig til Johan Lange. Jeg synes at B.93 lød spæn-
dende og var langt mere professionelt indstillet. 
Også klubbens fodboldakademi og de planlagte 
udlandsture tiltrak mig. Så i en alder af 15 år skif-
tede jeg til B.93, hvor jeg siden har været.

Hvordan var det så at starte i B.93?
Det var et fantastisk hold Johan havde sat sam-
men. Zanka, Wissam, Mads Heisterberg, Seba-
stian Clausen og Emil Farver var blot nogle af 
holdkammeraterne. Allerede efter første år 
havde vi vundet Københavnsmesterskabet, både 
inde- og ude. Også pokalturneringen vandt vi. En 
fantastisk start.

Er der en bestemt oplevelse fra ungdomsti-
den du vil fremhæve?

Til Faktaboksen:

Navn: Mikkel London
Rygnummer: 22
Tidligere klubber: Brede IF, Virum-Sorgenfri BK og 
Søllerød Boldklub
Bopæl: Nørrebro (Hvor han deler lejlighed med ven 
og holdkammerat Mads Heisterberg)
Placering på banen: Offensiv midtbane
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Det må være vores tur til Italien som 17-årig. En 
stor international turnering, hvor B.93 var i pulje 
med blandt andet Juventus og Dortmund. Mit 
favorithold har alle dage været Juventus, så at 
spille mod dem i Italien var en oplevelse jeg ikke 
glemmer. Jeg var efterfølgende så heldig at få 
vimplen fra kampen, så den hænger stadig 
hjemme på væggen. Jeg havde også muligheden 
for at bytte trøje med nogle af Juventus’ spillere, 
men jeg turde simpelthen ikke spørge. Det for-
tryder jeg i dag. Kampen tabte vi i øvrigt 1-4 efter 
og var bagud 0-3 efter 10 minutter. Det var Mo-
hammed Ali der scorede for B.93. 

Fulgte du selv divisionsholdets kampe som 
ungdomsspiller?
Ja, jeg og vennerne sad tit sammen med fanklub-
ben De Hvide Engle på Østerbro Stadion. Det var 
ganske underholdende. Så blev der råbt og klap-
pet. Vi var også bolddrenge, dog ikke på Østerbro 
Stadion. Til gengæld fik vi lov til at være det i 
Parken til landsholdskampene. Det var spæn-
dende at stå i spillertunellen inden kampen når 
stjernerne gik forbi.

Er du egentlig ud af en fodboldfamilie?
Min far spillede i B.1903 og var også inde omkring 
førsteholdet, så selvfølgelig har fodbold fyldt en 
del i familien. Mine to mindre søskende spiller i 
Lyngby Boldklub, men mest på hyggeniveau. Min 
far har altid fulgt min karriere og er ofte ude og 
se når vi spiller. I starten diskuterede han og jeg 
så kampene bagefter. Han har altid været en god 
støtte og god til at finde balancen og hive mig op 
hvis jeg har været ”nede” efter en kamp eller ned 
hvis jeg har været lidt for højt ”oppe”. 

Du debuterede på divisionsholdet som 18-
årig. I løbet af et par sæsoner tilkæmpede du 
dig mere og mere spilletid. Her i foråret be-
gyndte på pludselig at score en del mål. Fik du 
ny placering på banen eller blev du simpelt-
hen bare skarpere?
Jeg har altid været midtbanespiller. Angående 

målene bør en del af æren tildeles Jeppe Teng-
bjerg. Han gav grønt lys til at jeg gik mere med i 
feltet frem for at trække tilbage. På den måde 
kunne jeg godt mærke at han var gammel angriber. 
I starten var han ret skuffet over mine evner som 
afslutter, så det har vi brugt en del tid på og jeg 
har lært meget om afslutninger. 

På få år er du gået fra at være en af de unge i 
truppen til at være en af de mest erfarne med 
flest spillede kampe, kun overgået af Dyre og 
Mads Heisterberg. Hvordan har du mærket 
den forandring?
Det er da lidt sjovt at jeg som 22-årig nu kommer 
på ældsteholdet til træning, når vi deles op i unge 
og ”gamle”. Jeg føler mig jo ganske ung, og jeg 
synes at det er skægt at være med i en trup med 
så mange helt unge. Jeg er jo ikke den der råber 
allermest, men jeg giver gerne et klap og tager 
mig tid til en snak med de nye. Det er en rolle jeg 
har det godt med. Min erfaring har lært mig, at 
det lønner sig meget at udvise overskud. Som 
yngre syntes jeg at det var fedt når de rutinerede 
spillere smilte og nikkede anerkendende til mig. 
Det vil jeg gerne give videre. 

Du spiller i denne sæson med nr. 12 på ryggen. 
Førhen var du en 22’er. Har I spillere selv ind-
flydelse på jeres trøjenummer? 
Personligt går jeg ikke op i hvilket nummer jeg 
har. Andre går mere op i det og så prøver man at 
tilgodese deres ønsker. 

Hvad laver du ved siden af fodbolden?
Jeg studerer på RUC, hvor jeg læser Internatio-
nale Udviklingsstudier og Socialvidenskab. Ud-
dannelsen tager fem år hvoraf jeg har tre tilbage. 
Jeg synes at det går fint med at kombinere studie 
og fodbold. I perioder er der jo en del arbejde 
med rapporter og bacheloropgave, hvor det 
godt kan spidse lidt til. Men så er det herligt at 
komme ud på træningsbanen og få luft for studi-
erelaterede frustrationer. 
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Hvad laver du i fritiden?
Det meste af min fritid bruger jeg sammen med 
vennerne. En gang om ugen arbejder jeg som 
frivillig i en organisation der hedder ”Giv Din 
Hånd”. Det er et værested for hjemløse, en-
somme, psykisk syge alkohol- og stofmisbrugere 
i det københavnske nordvest-kvarter. Her sørger 
vi for at de får noget at spise, tøj, lægehjælp mv. 
Stedet er placeret i kælderen under Kapernaums-
kirken. Det var faktisk Martin Skriver (træner for 
B.93’s tredjehold) der fik mig ind i organisationen. 
Han er daglig leder. Jeg er glad for at være der da 
det giver mig meget og sætter tingene i perspek-
tiv.

Hvor slutter B.93 i tabellen efter denne sæson?
Et moderat bud er en top-6 placering. Vi har 
mange unge spillere i truppen, og vi skal nok 
bruge en sæson på at blive helt sammenspillet. 
Så kan vi være helt klar til sæsonen 2012/13, hvor 
der som bekendt igen er direkte oprykning til 1. 
division. Jeg tror at de værste konkurrenter i år 
bliver Nordvest, Hvidovre, HIK og Fremad Ama-
ger.

Efter en times tid er vi klar til at afslutte intervie-
wet med B.93s sympatiske midtbanestjerne. Hvis 
alt går efter planen runder han de 100 kampe i 
trøjen efter denne sæson. Og London mener slet 
ikke at det er umuligt at vi også kommer til at se 
ham i ”klub 200”. Den tid den glæde…..

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

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

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

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

Se mere på www.kiropraktikicentrum.dk

Åbningstider: 8:00 - 18:00 ∙ Nørre Farimagsgade 71 ∙ 1364 København K ∙ Tlf. 3312 3920  
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Divisionstruppen 2011/12
Af: Christian Winther

B.93 stiller op til sæsonen med en trup på 27 spil-
lere. Målet vogtes fortsat af Martin Johnsen (trøje 
1), som kom fra Roskilde ved årsskiftet. Martin 
måler 196 cm og rager godt op i forsvaret. Han 
bliver kun overgået af reservemålmand Simon 
Jørgensen (20), som med sine 208 cm er med i 
opløbet om at være en af klubbens største spil-
lere gennem tiden. Simon kom til klubben for to 
år siden efter en fortid i Frem og FCK og debute-
rede i foråret i Martins fravær.

I forsvaret er der 
tre nye ansigter. 
Sean Christoffer-
sen (7) på højre-
kanten og Chri-
stian Bagger (11) 
på venstrekan-
ten er begge er 
kommet fra Ros-
kilde her i som-
merpausen. To 
spillere som me-
get gerne vil 
med fremad på 
banen. På ven-
strekanten fin-

der vi ligeledes Andreas Dawall (22) som er op-
rykket fra ynglingeholdet og Jacob Abildgaard 
(2) som tager hul på sin tredje sæson for B.93. 
Solide kræfter med centrale placeringer i forsva-
ret udgøres af Jesper Grønborg (16), som gennem 
det seneste halve år har været en del plaget af 
skader, Mads Nielsen (3) med sin 
formidable sparketeknik samt Martin Heister-
berg (4) der er kendt som en god igangsætter 
fremad på banen. Martin spiller sig som regel 
elegant ud af vanskelige situationer, og blev i øv-
rigt kåret som ”årets kammerat” i 2011. I højresi-
den finder vi ligeledes teknisk og fysisk stærke 
Wissam Nielsen (6). Midtbanekernen udgøres af 

slidstærke Mads 
Heisterberg (15), 
den hurtige 
driblekonge og 
ungdomslands-
holdspiller Mou-
rad El-Bariaki 
(18) samt løbe-
stærke Mikkel 
London (12), som 
ofte kommer til 
afslutninger, 
hvoraf ni indtil 
videre har været 
målgivende. 
Endnu en central 
brik udgøres af Jannik Zimling (13), som kom til 
B.93 for to år siden og som hurtigt tilspillede sig 
en fast plads på holdet. Jannik blev i 2011 kåret 
til ”årets spiller” i B.93 ikke mindst pga. hans lange 
præcise afleve-
ringer som star-
ter mange an-
greb. Forud for 
sæsonen var 
han til prøve-
træning i Ita-
lien. På midten 
finder vi endvi-
dere de nyop-
rykkede ynglin-
gespillere 
Rasmus Lenshøj 
(23) og Nico Jør-
gensen (24). 
Sidstnævnte 
debuterede i sidste sæson mod Stenløse. Danny 
Mirabels (8) debut i 93-trøjen var derimod for syv 
år siden, dengang var han blot 16 år og en af de 
yngste debutanter gennem tiden. Christian Cor-
dius-Hansen (21), også kaldet Krølle, er ny på 
midtbanen. Han er kommet fra Brønshøj i som-

Wissam Nielsen.
Ingen ventetid - 200 m fra Nørreport.

Moderne tværfaglig klinik med 5 kiropraktorer , 4 massører,
1 zoneterapeut, 1 akupunktør og 1 personlig træner.

Tilskud ydes via sygesikringen og sygesikringen danmark.
Vi behandler ondt i ryg, nakke, hofter, knæ, fødder, skuldre, albuer og håndled 

samt hovedpine - uanset om det er opstået på fodboldbanen eller ej.
Vores mission er at forbedre vores patienters livskvalitet ved at forebygge skader,

yde hjælp, hvis skaden er sket og ved at begrænse skadens omfang.
Se mere på www.kiropraktikicentrum.dk

Åbningstider: 8:00 - 18:00 ∙ Nørre Farimagsgade 71 ∙ 1364 København K ∙ Tlf. 3312 3920  
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merpausen, men har spillet ungdomsfodbold i 
B.93. Slutteligt finder vi nærkampstærke Valon 
Ljuti (5).

I angrebet stiller B.93 med kendte ansigter som 
driblestærke Emil Dyre (10), der med sine 27 år er 
truppens ældste og samtidig den spiller der har 
scoret flest mål samt spillet flest kampe. Bassel 
Jradi (19) der er meget udfordrende i sit spil og 
ekstrem hurtig – med og uden bold. Også Sadulla 
Elezi (9) der ofte sejrer i en-mod-en situationer og 
Mohammed Azaqouon (17), som debuterede sid-
ste år og nettede fem gange, er skarpe angrebs-
kort. Nye angribere er Daniel Nielsen (26), som er 
kommet til B.93 i sommerpausen fra Brøndby og 
Omar Abouchaker (27), som er kommet til klub-
ben fra Birkerød. Endelig råder træner Thomas 
Petersen også over 18-årige Omar Roshani (25).

B.93 har taget afsked med Henrik Lyngsø (skiftet 
til barndomsklubben Birkerød), Aske Krohn (ind-
stillet karrieren), Sebastian Clausen (holder 
pause) samt Geert Baunsgaard, som allerede 
stoppede inden forårssæsonen. Fire rutinerede 
spillere der tilsammen nåede over 300 kampe i 
førsteholdstrøjen.

 Peer O. Appel
 registreret revisor

 statsautoriseret revisorfirma
 stationspladsen 3, 1. og 2. sal
 3000 Helsingør
 Tlf. 4921 8700
 Tlf. 4921 8750
 pa@kallermann.dk
 www.kallermann.dk
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Herrmann & Fischer A/S, Fjeldhammervej 9, 2610 Rødovre, Telefon 44 84 36 66, www.hogf.dk
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Ove Jensens store cricket-dag!
Det var en solrig sommersøndag i juni måned 
1951, dengang solen altid skinnede om somme-
ren. Førsteholdet skulle spille mod Næstved. De 
var året før blevet Danmarksmestre for første og 
eneste gang, så det var et stærkt hold. Derfor var 
der var en hel del tilskuere heriblandt min far og 
jeg.

Hvis jeg ikke lige samme med andre drenge små-
spillede nede ved cricketburet ved Brumleby, så 
var der et godt sted at være - ovre under Parkens 
langside. I dagens cricket-anledning var der som 
sædvanlig opstillet det røde skur, hvor regn-
skabsfolkene sad og noterede spillets gang. På 
skurets to ”fløjdøre” sad der søm, som talbrik-
kerne løbende kunne sættes op på, så tilskuerne 
kunne følge med i, hvordan stillingen var. Klok-
ken 9 startede kampen. 

Men jeg vidste ikke, at denne dag ville blive en 
særlig dag i klubbens crickethistorie. Ove Jensen 
og Kaare Block Jørgensen var som sædvanlig åb-
ningsgærdene. Hvornår Kaare blev fældet, og de 
næste kom ind og løbende blev kastet elleer gre-
bet ud, kan jeg ikke huske for Ove tog al opmærk-
somheden. Han slog det ene point efter det an-
det, hvis han ikke lige slog firere og seksere i 
øvrigt i en uendelighed. Der var travlhed ved 
tallene. Min far kom over til mig en gang imellem 
og sagde: ”Du har nok fået noget at lave i dag – 
men hvor fantastisk Ove spiller i dag, han er jo 
helt ustyrlig!” 

Da klokken havde passeret 11 og pausen, der al-
tid var klokken 12, nærmere sig, fortalte min far, 
at Ove måske kunne nå at sætte ny danmarksre-
kord, så fantastisk som han spillede. Inden pau-
sen nåede Ove 252 point, Danmarksrekord, og 
Ove gik not out, dvs at halvlegen lukkede uden 
at Ove var blevet kastet eller grebet ud. Ove blev 
klappet ud af banen af både tilskuere, med- og 
modspillere, for sådan gør man i cricket-sporten. 
Han havde slået rekorden fra en anden berømt 

cricketspiller Axel Morild fra Hjørring. Denne re-
kord for en inning (halvleg) blev først slået mange 
år senere.

For en del år siden – en tirsdag aften i klubhuset 
- fortalte jeg Ove min historie. Han blev glad og 
stolt for han huskede dagen som var det i går. Jeg 
kunne også fortælle ham, at jeg sommeren før 
havde hilst på Axel Morild, der med besvær var i 
sit sommerhus i Lønstrup. Årsagen var at min 
kone, som jeg mødte, da jeg læste til lærer på 
seminariet fra 1962-66, var nabo til Axel på Blå-
sigvej i Hjørring, og derfor var velkendt med 
cricket. Det spillede hun sammen med Axels børn 
og de andre på gaden hver sommer. Axel skaf-
fede brugte bats og bolde. Jeg nåede endda, at 
se Axels far Thomas Morild (legenden, som med 
sit efternavn fodrede landsholdet med spillere 
gennem mange år), og som min far havde set 
spille cricket i 1930´erne og 40`erne - også på 
B93`s bane.

Jeg var ”træt” da kampen sidst om eftermidda-
gen sluttede med en stor sejr til klubben. Min far 
– klubbens mangeårige statistikfører, som lavede 
forarbejdet til Palles fine bog om klubben – 
vendte mange gange tilbage til Oves store dag. 
Og drengen var hans søn, Ole Gade Lorentzen, 
årgang 1942. 

Ære være Ove Jensens minde.

Ole Gade Lorentzen
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I praktik som fodboldtræner

En divisionskamp med holdlederne Mads Mazanti Jensen og Per Clausen

I gamle dage var den vigtigste opgave for en 
holdleder, at sørge for, at der var nok med bajere 
i omklædningsrummet efter kampen.

Fodboldbladet har samlet de to holdledere for 
divisionsholdet for at få et indblik i, hvad der sker 
på en kampdag. Vi starter lige med, at præsen-
tere de to holdledere.

Mads Mazanti Jensen, årgang 1977 og Per Clau-
sen, årgang 1962.

Vi starter med Mads, han er den yngste. Jeg er 
født 93’er. Min far Anders Mazanti spillede i OB. 
Da vi flyttede til København, kunne min far for-
tælle mig, at jeg skulle være medlem i B.93. Det 
var nemlig OB’s venskabsklub. Så var det ligesom 
afgjort. 

Jeg havde en kort karriere som mikroput i klub-
ben, men det blev aldrig til mere. Jeg overvejer, 
at starte med at spille oldboys. Det skal betragtes 
som en advarsel. Jeg har altid fulgt B.93, og jeg 
så alle de kampe, jeg kunne komme af sted med. 
Da jeg læste i Aarhus, dækkede jeg Jylland og 
Fyn.

Da jeg som knægt skulle i erhvervspraktik, skaf-
fede min far mig en praktikplads (Anders fik Po-
litikens sportsjournalist Søren Olsen til at kon-
takte Erling Bøje, red.) i B.93, hvor min læremester 
blev førsteholdstræneren Erling Bøje i en uge.

Civilt har jeg en dramatikeruddannelse fra Aar-
hus Teater. Jeg er cand. mag i japansk (den er god 
nok, han bestod reporterens tjekspørgsmål, 
red.). Aktuelt skriver jeg en radioføljeton om Niels 
Bohr til DR. 

Jeg blev holdleder for 2. holdet i 2004. Året efter 

blev jeg hentet til divisionsholdet som afløser for 

Erik Preben Hansen. Samme efterår kom Per Clau-
sen til. Vi har efterhånden været holdledere sam-
men i syv år. 

Ud med Mads, ind med Per Clausen. Jeg startede 
min fodboldkarriere (beskedne, red.) i fælled-
klubberne HB og Viktoria. Da jeg fulgte B.93 på 
Østerbro Stadion, bl.a. 72-holdet med Jens Kol-
ding, skiftede jeg til B.93 som 15-årig. Som ung-
domsspiller havde jeg bl.a. Jørgen Ritnagel og 
Ryan Svensson som træner.

Som senior dannede jeg backpar med Peter ’Mu-
gabe’. Når sæsonen var slut, var der en plovfure i 
hver vores side. En lækkerbisken for en kartoffel-
avler. Der var tyngde i vores løb. I stedet for at 
ødelægge banerne blev jeg holdleder for diverse 
sekundahold. 

I midten af 90’erne var jeg holdleder for John 
Bredal, der var træner for 2. holdet i Danmarks-
serien (1994/96). Vi havde en lidenskabelig fælles 
interesse, udover 2. holdet, nemlig det engelske 
storhold Arsenal. 

Jeg var væk fra klubben nogle år. Jeg var flyttet 
til Helsingør, og brugte tid på hus og have. Men 
så blev jeg kontaktet af Erling Bøje i sommeren 
1995. Den nye sportschef foreslog mig, at jeg blev 
holdleder sammen med Mads for divisionshol-
det. Det krævede ikke lang betænkningstid, jeg 
savnede lugten i omklædningsrummet.

Nu har vi fået styr på, hvem det er der sidder på 
bænken uden rygnumre. Nu skal vi vide, hvad 
deres arbejde består i. Vi tager udgangspunkt i 
en hjemmekamp på Østerbro Stadion, lørdag kl. 
15:00.
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Hvis nogle tror de møder en halv time før kam-
pen, så har de taget grusomt fejl. Klokken 11:00 
mødes Per og Mads i klubben. Så bruger de et par 
timer på, at pakke bilen med tøj, medicintasken, 
håndklæder – også til udeholdet og dommertri-
oen – og udfylde holdsedlen. 

Senest klokken 13:00 er teamet på Østerbro Sta-
dion, hvor tøjet lægges frem. Spillerne skal møde 
senest 1½ time før kampen, og så skal alt være 
klart. Dommeren skal godkende kamptøjet, og 
have holdsedlen senest en time før kampen. Som 
noget nyt, skal holdsedlen også udfyldes med 
navn og fødselsdag på de maksimalt fem (træ-
nere og holdleder), der må sidde på bænken. 

Under kampen sørger Mads for drikkedunke 
rundt omkring på bænken. Hvis der er skader, 
kommer Per - i rask trav - på banen med medicin-
tasken sammen med den fysiske træner Morten 
Nielsen. 

Det er typisk Per, der sørger for, at holdene og 
dommertrioen får the og småkager i pausen. Det 
er derfor han fem minutter før pausefløjtet lusker 
ind i omklædningsrummet. Ofte er han derfor 
gået glip af nogle scoringer (B.93 web-tv anbefa-
les).

Der er ingen der sørger for, at der er bajere til 
spillerne efter kampen. De kan få en sodavand – 
med eller uden brus. Tiderne har ændret sig.

Efter kampen skal der indsamles spillertøj og 
håndklæder fra dommertrio og modstandere. 
Bagefter skal det hele fragtes over i klubben og 
afleveres i vaskekælderen. Nu er klokken 18:00. 
Og så gik den dag.

Et tidskrævende job. Men, som de begge siger 
samstemmende: ”Det er lysten der driver vær-
ket”. 

Per er ansvarlig for indkøb af tøj og støvler – med 
lange og korte knopper. Mads skriver et fyldigt 
kampreferat til hjemmesiden – efter kampene.

To rigtige klubfolk som fortjener et klap på skul-
deren efter hver halvsæson.

/palle banks jørgensen

Billedtekst: Det er lykkedes redaktionen, at fremskaffe et 
billede fra da Mads var praktikant. Politikens rapporter 
Søren Olsen havde været på Gladsaxe Stadion til kampen 
AB-B.93 (2-1) den 25. oktober 1992. 
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Talentsnydt
Vidste du, at landskampen mod Tjekkiet (0-3) ved 
EM den 21. juni 2000 var den sidste landskamp, 
hvor Danmark stillede med et hold, hvor B.93 ikke 
var repræsenteret af en spiller, der havde været 
forbi vores klub i kortere eller længere tid.

Hvor vil jeg nu hen med den oplysning? – Jo, de-
batten har altid drejet sig om, hvor talent bedst 
udvikles – og debatten tiltog i fornyet styrke da 
Dansk Boldspil Union traf den beslutning hen 
over sommeren, at antallet af de klubber, der 
havde A-licens skulle skæres ned. ”Talenter ud-
vikles bedst i de store klubber” sådan omtrent lød 
begrundelsen fra det udvalg, der består af tre 
repræsentanter fra de nuværende superligaklub-
ber Christian Kofoed (FCK) Kim Vilfort (Brøndby) 
og Kent Falkenvig (FC Midtjylland) og en enkelt 
repræsentant uden for - Jens Jørgen Møller Niel-
sen fra Hjørring.

Samme diskussion er kendt fra den danske folke-
skole, hvor nogle har fremført det synspunkt, at 
eleverne i folkeskolen udvikler sig bedst, hvis 
man fjerner de dumme elever fra de dygtige. 
Denne påstand er nu aldrig blevet dokumente-
ret.

Vi kan også vende os mod fodboldens hjemland, 
England, der for tiden piber over, at landsholdet 
klarer sig skidt, og at årsagen hertil er at de en-
gelske klubber i højere grad betjener sig af uden-
landske spillere.

Lad os lige tage et kig på det hold, der i sidste 
sæson kunne kalde sig danske mestre, FCK:
Wiland (Sverige); Posbech (Tjekkiet), Antonsen 
(Sverige), Zanka (B.93), Wendt (Sverige); Bolanos 
(Costa Rica), Claudemir (Brasilien), Kvist (FCK – 
egen avl), Grønkjær (Thisted født i Nuuk); N`Doye 
(Senegal) og Santin (Brasilien).

Af Dansk Boldspil Unions formålsparagraf frem-
går det at opgaven er: ”at fremme og udvikle 

dansk fodbold både nationalt og internationalt”
I B.93 glæder vi os over at det går Mathias Zanka 
Jørgensen og Bashkim Kadrii så godt, at de 
begge var på landsholdet i den netop overståede 
venskabskamp i Skotland. Vi ønsker Kadrii tillykke 
med debuten og begge spillere held og lykke 
med karrieren fremover.
/tk



48

Filmen om  
Dirch Passer
B.93 fodbold sendte Ole Helding til snigpremiere 
til filmen om vor berømte klubmedlem Dirch Pas-
ser.

Tirsdag d.16.august var der snigpremiere på fil-
men om Dirch Passer - hvor hovedrollen spilles af 
Nikolaj Lie Kaas– en film som kom rigtigt meget 
ind bag mennesket Dirch. Instruktøren bag fil-
men Martin Zandvliets har brugt mange timer på 
at lave manuskriptet på baggrund af en masse 
samtaler med mennesker som kendte Dirch. 

Dirch bliver skildret som en arbejdsnarkoman og 
en meget konfliktsky person.. Filmen viser ham 
også som kunstner og privatperson fra 50’erne 
og 3 årtier frem. Det var meget hårdt for ham 
altid at skulle være morsom, og i teaterstykket 
Mus og Mænd prøver han at spille en alvorlig 
rolle – det går ikke godt. Folk vil hellere grine af 
ham…

Filmen viser klart en billede af en person i ram-
pelyset for hvem, det var meget svært at være 
nede på jorden. 

Det var en god og varm film og en super præsen-
tation af en af vore helt store skuespillere, Nicolai 

Lie Kaas. Som Kjeld Petersen ser man Lars Rantje, 
kendt fra TV-serien ”Sommer”.

Filmen får først premiere i hele landet den 25. 
august. Det er en meget menneskelig film, som 
viser, hvor svært det kan være, at være i offentlig-
hedens søgelys, og samtidig leve et normalt liv.

Dirch faldt om på scenen i Tivoli og døde 3. sep-
tember 1980 kun 53 år gammel.

Ole Helding
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GAMMELMANDSRÆKKERNE
Siden sidste Fodboldblad udkom, er de sidste 
kampe i foråret afviklet. Vi nøjes denne gang med 
de enkelte holds status før efteråret. Alle gam-
melmandshold under DBU København spiller 
kalenderårsturneringer.

Oldboys (33 år), holdleder Mads Kusk, nummer 
4 med 10 kampe/17 point (11 point efter KB). 

Veteran (40 år), holdleder Lars Arnskov, nummer 
4 med 10 kampe/17 point (8 point efter AB 
Tårnby).
 
Superveteraner (45 år), holdleder Johnny Horn, 
nummer 5 med 11 kampe/19 point (8 point efter 
Dragør).
 
Masters (50 år), holdleder Jens Borregaard, 
nummer 5 med 11 kampe/17 point (16 point efter 
KB).

Supermasters (55 år), holdleder Ole Petersen, 
nummer 3 med 10 kamp/22 point (5 point efter 
B1903).
 
Grand Old Masters (60 år), holdledere Kaj Boll 
(B93) og Gert Jensen (B1903), nummer 2 med 8 
kampe/18 point (4 point efter KB).

Super Grand Old Masters (65 år), holdledere 
samme som GOM, nummer 7 med 8 kampe/3 
point (21 point efter Frem).

So det vist tydeligt fremgår, så bliver det meget 
svært at få bare en enkelt rækkevinder. Og det er 
noget helt nyt. De gamle har været vant til, at 
hente den ene succes efter den anden.

Oldboysafdelingen er ikke færdig med, at analy-
sere hvad der er gået galt. Gode undskyldninger 
efterlyses. 

Det skal bemærkes, at de helt gamle SGOM er en 
kamp efter Frem. Og i øvrigt nægter de to hold-
ledere Kaj Boll og Gert at oplyse, hvor mange 
hold der er i rækken. Vi skal nok finde ud af det.

/palle banks jørgensen
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Miniprofiler runde fødselsdage (4. kvartal 2011)
Nikolaj Hjeds (40 år, den 2. oktober) – fodbold-
afdelingens næstformand og ansvarlig for ung-
domsafdelingen. Nikolaj er manden bag en 
masse initiativer, bl.a. den succesrige Milan Cup i 
sommer. Nikolaj har spillet ungdomsfodbold i 
B.93. Han var ret god har hans gamle, gamle træ-
ner Finn Ludo, udtalt. Nikolaj er en kendt stemme 
i TV, hvor han på ’Kanal 6’ speaker til bl.a. spanske 
kampe. 

Ole Jensen (60 år, den 21. oktober) – spillede 
158 kampe/21 mål på 1. holdet (1973/79). Ole blev 
importeret fra Sydhavsøerne, B1901, som 22-årig 
i 1973. Han var en midtbanespiller med en for-
nem sparketeknik. Han var hurtigere en Knud 
Lundberg, men langsommere end Wilma Ru-
dolph. Ole blev udlært i Lerche Sport i Nørregade, 
senere blev han direktør for Nike. Ole havde en 
finger med i spillet, da klubben skiftede tøjleve-
randør i foråret 2011. Ole, der blev konfirmeret 17. 
april 1966, har været gift med Grethe fra Baarse 
næsten lige siden. Ole har - i al beskedenhed - 
skrevet en bog om sig selv - den vejer 850 gram.

 Heinrich Thomsen (40 år, den 3. november) 
– har altid spillet i klubben. Nu er han angriber på 
oldboysholdet – når han har tid. Heinrich ’Heine’ 
Thomsen bruger det meste af sin tid på medie-
bureauet Carat og på at træne sig op til at gen-
nemføre en Ironman. Heinrich er også en del af 
Legendeholdet, han er indestarter på den årlige 
Kildetour ud i Europa, som det i øvrigt fremgår af 
de utallige billeder på hjemmesiden under ’Bil-
leder, andre hold’. Heinrich gennemførte Copen-
hagen Marathon i 2011 i tiden 0 dage, 3 timer og 
33 minutter. 

Børge Richter (75 år, den 23. november) – man-
geårigt medlem, der har levet i det skjulte i rela-
tion til klubben de sidste mange år. Børge måtte 
stoppe som juniorspiller i B.93, da han fik job in-
denfor Postvæsenet. Det er mange år siden. 
Børge var en af de 85 private sponsorer, der mu-
liggjorde, at bogen om B.93’s fodboldhistorie – 
’Michael Rohde – og alle de andre’ kunne ud-
komme i 2008. 
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Bent Jørgensen (70 år, den 28. november) – 
førsteholdets målmand i 60’erne, hvor det blev 
til 209 kampe (1960/69). Bent var på både yng-
linge- og ungdomslandsholdet. Selvom han var 
et stort brød, var han lynhurtig på stregen. Og så 
var han specialist i mand-mod-mand situationer. 
Han var nærmere dronning end konge ved høje 
bolde i feltet. Og egentligt hedder han slet ikke 
Bent, det er i hvert tilfælde ikke det han bliver 
kaldt. Er i B.93 kun kendt som ’Støvsugeren’ – og 
det har ikke noget, at gøre med hans evner in-
denfor rengøringsbranchen. 

Frank Nielsen (50 år, den 11. december) – klub-
bens talentchef, som i tæt samarbejde med 
sportschefen Erling Bøje, har udført et enestå-
ende flot arbejde omkring divisionstruppen de 
sidste seks år, siden Elkjær-tiden. Frank har været 
en god mand for de unge talenter, vi kan f.eks. 
nævne to af hans ’sønner’ Mathias Zanka Jørgen-
sen og Bashkim Kadrii, og alle bøjer sig i dyb re-
spekt for farmand. Frank er stor tilhænger af, at 
der ikke indføres udendørs rygeforbud.

Jes Wilhelmsen (60 år, den 15. december) – 
spillede 39 kampe på 2. holdet i perioden 
1970/73. En rigtig god forsvarsspiller, også 
selvom han ikke brød sig om, at nogle tacklede 
igennem. Så hoppede han så højt han kunne, og 
fik af denne simple grund tilnavnet ’Flemming 
Flindt’. Selvom ’højdespringeren’ har boet i Rør-
vig i mange år, har han bibeholdt sit medlemskab 
af klubben. 

Torben Aagerup (75 år, den 21. december) – 
kom til klubben i forbindelse med overbygnings-
aftalen mellem hans klub B1903 og B.93 for de 
gamle, meget gamle, hold. Torben er helt sikker 
den spiller i klubben, der er mest mobil i forhold 
til sin alder – det gælder både ben- og mundtø-
jet. Torben er en meget flittig dommer, Kløver-
marken kl. 15:00, Fælleden kl. 17:00 – det betyder 
ikke noget. Hvis man påstår han ikke er tempera-
mentsfuld, så er det direkte i Vestre.
I næste Fodboldblad vil der komme en oversigt 
over runde dage i 2012.

/palle banks jørgensen

en verden 
af muligheder

Er du vild med naturvidenskab? Eller drømmer du om at arbejde med træ, metal, 
mursten, brosten, foto, film, tv, teater, bolig, farver, grafik, sikkerhed, service, teknik 
eller tænder?  Så har vi et tilbud til dig.

LÆS MERE på kts.dk
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Aps-bestyrelsen     
Højre spalte fra sidste nummer 

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

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

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

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

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

Jon Bremerskov
Margrethevej 4
2900 Hellerup
Privat: 39 62 69 20 
Mobil: 29 70 29 70
jonbremerskov@mac.com
  
Hans Drachmann
Wiedeweltsgade 20
2100 København Ø
Privat: 35 42 52 54
dra@b93.dk
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I  SPARBAN K StøtteR vI  
SPoRteNS BAgmæN d
Vi ved, hvor vigtigt det er, at børn og unge har et fristed, hvor de kan røre sig og knytte  
venskaber.  Derfor støtter SPARBANK foreninger og klubber, som skaber gode rammer,  
hvor børn og unge kan udfolde og udvikle sig. Og hvem ved, måske er der også nogle af 
fremtidens store stjerner i blandt?

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

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

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