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Velkommen til det nye medlemsblad
I begyndelsen var årsskrifterne. Fra 1914 og frem
til 1941 udgav klubben et årsskrift, der omtalte
det foregående års begivenheder på godt og
ondt. På generalforsamlingen i 1942 blev det
under beretningen meddelt „at man fra bestyrelsens side nærede interesse for tanken om et
medlemsblad, idet vi i lange tider har savnet
et sådant meddelelsesmiddel til vore medlemmer“. Klubbens navnkundige inspektør Bendix
Christensen fik som redaktør til opgave at føre
dette savn ud i livet. Første nummer udkom i
juni måned 1942. Tanken var at bladet skulle finansieres ved en abonnementsordning, men da
bestyrelsen ønskede, at alle voksne skulle have
bladet i hånden, blev det besluttet at udsende
bladet uden ekstra gebyr.
Med skiftende redaktører fortsatte medlemsbladet helt frem til august udgaven i 2001- fra
1989 med Freddie Birtø som redaktør. Økonomisk
rod i klubben betød, at medlemsbladet blev ofret
og klubben var bladløs i perioden frem til september 2002, hvor en kreds af fodboldmedlem-

mer satte sig sammen og besluttede at udgive et
rent fodboldblad, der økonomisk skulle hvile i sig
selv – eller som Palle „Banks“ Jørgensen ynder at
udtrykke det – „ikke må koste en bøjet femøre“.
Dette er også lykkedes. Nu hvor uroen mellem tennisafdelingen og fodboldafdelingen er
et overstået kapitel i klubbens historie, har B.93
fodbolds redaktion besluttet at invitere tennisafdelingen indenfor i redaktionen, og det nummer,
du ærede læser nu holder i hånden er dermed det
første nummer af klubbens nye medlemsblad.
Vi håber at det vil blive godt modtaget og
ser frem til at modtage en masse spændende
artikler fra såvel ungdom som seniorer i vore to
afdelinger. Det er nemlig også dit blad, og hvis
du er utilfreds med det, du ser, kan du jo bare
fare i blækhuset.
Vel mødt
Torben Klarskov
Redaktør B.93 medlemsblad

Det historiske redaktionsmøde den 20. mar ts 2012.
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Max Riis Christensen

Ny i fodboldbestyrelsen – Max Riis Christensen

• Næstformand og ungdomsformand
• Født den: 9. januar 1969
• Medlem af B.93 siden: 2009
• Spillemæssig karriere: Spillet i Mejrup i
det midtjyske indtil ynglinge årene og
siden mest for sjov
• Gift med: Ingrid med hvem han har
børnene: Sofus (7), Magnus (11), og
Tobias (13)

Den primære grund for at gå ind i bestyrelsen
har været, at jeg gerne vil hjælpe klubben helt
overordnet. Jeg har 3 drenge mellem 7 og 13 år
og har endda selv spillet lidt old boys fodbold,
så gennem bestyrelsesarbejdet får både klubben
og alle mine drenge lidt glæde af min indsats.
At skabe nogle gode rammer for ungdomsfodbolden ser jeg som meget vigtigt. Jeg tror det er
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afgørende for klubben at der er en god balance
mellem elite og bredde, da de to dele er afhængige af hinanden, men også fordi jeg ser rigtigt
mange drenge i „bredde-gruppen“ som er lige så
ambitiøse og har de samme drømme, som dem
der er i talent skolen. At forfølge sine drømme er
jo det, der gør livet værd at leve, og den mulighed
skal vi sikre alle børnene, uanset det talent vi som
trænere mener de har.
Flere har også fortalt mig, at de landsholdspillere
vi har haft i klubben ikke altid har været selvskrevet til startopstillingen på det bedste hold som
ungdomsspillere. Det kan jo derfor sagtens være
at nogle af de spillere vi stolt henviser til om 10
år som stjerner „vi har født“, spiller i en bredde
trup, der kæmper for at få en træningstid på anlægget lige nu.
Jeg håber derfor, at jeg kan være med til at skabe
endnu bedre rammer for børnene og specielt at
være med til at gennemføre nogle af alle de gode
ideer, der hele tiden kommer på bordet. Oftest er
det jo ikke ideerne det skorter på, men mere at
få dem ført ud i livet. Her håber jeg selvfølgelig
mine erfaringer fra mit professionelle virke kan
hjælpe med at endnu flere ting lykkes.
Min sportslige vision for ungdomsarbejdet
Som de fleste andre i B93 vil jeg også gerne se
os i toppen af tabellerne, og jeg mener, at vores
bedste hold i alle ungdomsårgangene skal være i
den bedst mulige række og gøre det godt.
Jeg mener samtidig at vores 2. trup i alle årgangene skal være på niveau med førsteholdene i de
mindre klubber omkring os. Hvis vores 2. trup er
lige så dygtige som førsteholdet i en naboklub, så
tiltrækker vi gode spillere, der vil gå efter muligheden for at komme med i vores talentskole. Det
giver en positiv spiral, der giver endnu mere god
fodbold, sjovere oplevelser og vundne kampe på

banen. Det gør også, at det faglige niveau for
trænerne bliver bedre og vi dermed kan tiltrække
dygtige trænere, der kan afløse os, der stadig syntes Preben Elkjær er den sejeste, og knap har hørt
om Javier Hernandez.

Min baggrund
Jeg er 42 år og kommer oprindeligt fra Holstebro
området. Min fodbold opdragelse har jeg fået
i MGU i Mejrup…en klub med en knap så flot
historie som B93 ;-)

Vi er allerede godt på vej. B93 har i 2011 løftet
Talentskolen kraftigt, og de planer vi sammen
med trænerne er i gang med at implementere
for 2012, vil give det et yderligere markant løft.
Samtidig vil vi lade de principper og erfaringer,
der er i Talentskolen smitte af på de øvrige hold
i årgangene. Det betyder, at alle drenge, der vil,
kan træne lige så ambitiøst og seriøst som Talentskolens spillere. Det giver dem en ærlig chance
for at spille sig op i Talentskolen, og i hvert fald
sikrer vi, at alle spillerne bliver så gode, som deres
talent og vilje kan bringe dem.

Min arbejdstid bruger jeg på en konsulentvirksomhed, der arbejder med e-handel, som jeg selv
ejer sammen med min kone Ingrid. Vi hjælper
web shops med at etablere sig i andre lande. Jeg
sidder også i bestyrelsen i FDIH, brancheforeningen for e-handel i Danmark. Jeg er som sagt gift
med Ingrid, vi bor her på Østerbro og vi har 3
drenge på 6, 11 og 13. Udover at sidde i bestyrelsen træner jeg 22 dygtige drenge fra vores
U13 årgang der i øvrigt er et godt eksempel på,
at man skal forfølge sine drømme. Sammen med
engagerede forældre har de nemlig lige været i
Manchester på træningstur og samtidig se United spille på Old Trafford.
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Foråret 2012 – et resumé
Alfred Hitchcock kunne ikke have skrevet det
bedre. B.93's forår udviklede sig til en rasende
spændende gyser. Når du - kære læser - sidder
med artiklen ved du om B.93 overlevede sin eksistens i 2. division. I skrivende stund resterer der
seks runder og B.93 balancerer på nedrykningsstregen til Danmarksserien.
Men lad os se tilbage på, hvad foråret har bragt
af gys og gru.
1. april blev foråret skudt i gang på Espelundens Idrætsanlæg. Avarta og B.93 foretog en nulløsning i en særdeles begivenhedsfattig kamp.
De to eneste chancer fordelte sig med en til hvert
hold. Kulde, hård blæst og regn ved forårspremieren. De 400 tilskuere var gået forgæves.
Ugen efter dannede et smukt Østerbro Stadion
rammen om det, som skulle være en målfest i
B.93's favør. Bundproppen BGA havde ikke vundet én eneste kamp i sæsonen. Efter fem minutter
skød Emil Dyre B.93 på sejrskurs, da han udnyttede et straffespark begået mod Bassel Jradi. Men
som kampen skred frem blev B.93'erne mere og
mere krampagtige i forsøget på at holde nullet.
De sidste 25 minutter var helt hen i skoven. Først
udlignede BGA, derefter blev vores målmand
Jakob Thomsen udvist, da han måtte trække i
nødbremsen og give straffespark. Eftersom B.93
havde foretaget alle tre udskiftninger måtte Wissam Nielsen trække i målmandstrøjen. Han havde
ingen chance for at klare det hårde BGA-spark.
Minuttet efter fik B.93'erne imidlertid mulighed for at bringe sig tilbage i kampen. Nyt straffespark, denne gang til B.93. Emil Dyre eksekverede, men bolden ramte indersiden af stolpen
og sprang i spil igen. Mareridtet var en kendsgerning. I overtiden scorede BGA endnu engang
mod et totalt desillusioneret B.93-hold.
Endnu en hjemmekamp ventede forude.
Nordvest havde taget turen til Østerbro. Kampen endte 2-2 (Azaquoun og Jradi), men B.93
kunne ikke være tilfreds med det ene point.
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Begge Nordvest-mål var deciderede forsvarsfejl.
Og 93-angrebet brændte chance på chance. De
207 tilskuere kunne konstatere at noget måtte
ændres, noget nyt måtte ske!
Mod Birkerød - ugen efter - viste 93'erne langt
bedre sammenhæng i spillet. Holdet kæmpede
for hinanden og for livsvigtige point. Martin Heisterberg rundede 100 kampe i trøjen og kvitterede med en god indsats og en advarsel, der
gav ham karantæne. Målene i 1-1 opgøret faldt i
kampens start, hvor Bassel Jradi scorede for vores
traditionsrige klub. 200 på lægterne i Birkerød.
Og så ventede Hvidovre. Topholdet som bare
vandt og vandt. Op til opgøret måtte B.93 rokere
en pæn del rundt i forsvaret. Martin Heisterberg
var i karantæne, Marco Holst og Wissam Nielsen døjede med ankelskader. Jonas Lorentzen
med rygproblemer. 100-kampsjubilaren Thomas
Høegh måtte indtage en uvant plads som midterforsvarer. I angrebet var der debut til den tidligere, færøske landsholdsspiller Rógvi Poulsen.
B.93 spillede en god kamp og viste tænder. Det
var indskiftede Azaquoun, der afgjorde kampen
til fordel for B.93. På et fighter-mål i overtiden
sikrede han klubben tre vigtige pint og en god
håndfuld moral. Knap 500 tilskuere satte sæsonrekord på Østerbro Stadion.
B.93 lå stadig og kæmpede omkring nedrykningsstregen. Men med en sejr over Vanløse
ugen efter kunne der etableres kontakt til holdene over stregen. Et af holdene var netop Vanløse. En kamp B.93 for alt i verden ikke måtte
tabe. I et smukt forårsvejr var det B.93 der hurtigt fik spilovertaget og styrede kampen. Vanløse
valgte især at satse på kontrabolde. Første halvleg endte målløs og efter pausen faldt niveauet
en del. Begge hold virkede forholdsvis tilfredse
med det ene point. I overtiden skete så det, som
ikke måtte ske. Vanløse scorede til 1-0 efter en
dobbeltchance og et B.93-forsvar, der sov i timen.
Stor skuffelse hos de mange B.93-tilhængere, der

havde turen til Vanløse. Også på trænerbænken
mærkede man dybe frustrationer.
Vanløse-kampen viste sig at blive cheftræner
Thomas Petersens sidste i spidsen for B.93. To
dage senere blev han fyret og erstattet af B.1908's
tidligere træner Kim Splidsboel.
Splidsboels debutkamp var spøjst nok mod sit
gamle hold, B.1908. Østerbro stadion lagde græs
til opgøret. Det blev en nulløsning, men der var
fremskridt at spore på flere planer. Indstillingen
hos spillerne virkede langt bedre og disciplineret.
Målmand Jakob Thomsen blev dagens helt med
flere mirakelredninger.
Ølstykke stadion ligger på bøh-landet. I regn
og blæst indtog B.93'erne Jakob Thomsens tidligere hjemmebane. Modstanderen var SC Egedal, som er sammenlægningen af Stenløse og
Ølstykke.
B.93 vandt den meget vigtige kamp med 2-1
og kravlede for første gang i seks kamp over på
den rigtige side af nedrykningsstregen. Dyre spil-

lede sin kamp 150 og storjublede efter sin scoring til 1-0 på straffespark. B.93's andet mål blev
sat ind af Valon Ljuti. Kort før kampens slutfløjt
reducerede Egedal. Men det ændrede ikke på
det faktum, at Splidsboel var ubesejret som ny
træner, og at gutterne havde fået en vitaminindsprøjtning.
Elite 3000 fra Helsingør ventede forude. Klubbens trænerteam bestod af gode gamle B.93kendinge, Benny Gall og David Rasmussen. Desværre var det også dem, som trak det længste
strå, vandt 2-1 og sendte B.93 ned under stregen
- igen! Den malawiske angrebsspiller Esau Kanyenda håbede på debut, men spilletilladelsen fra
DBU var endnu ikke modtaget.
Der resterer i skrivende stund seks spillerunder. B.93 ligger til nedrykning. Lad os håbe at
Splidsboel, Esau og de øvrige spillere ordnede sagen til sidst og krøb op over nedrykningsstregen.
Alfred Hitchcock er død, men B.93 lever!
/Christian Winther
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DR-projektet
Status pr. 19. maj 2012
Som det fremgik af sidste fodboldblad havde vi
modtaget et tilbud fra DR om køb af gamle TVklip med B.93-kampe. Prisen for herlighederne
var kr. 27.000 plus moms. Vi besluttede, at igangsætte en indsamling blandt medlemmer og andet godtfolk.
Det er der foreløbig 33 personer, der har reageret på. Tilsammen er der indbetalt kr. 19.100.
Det er et rigtigt fint resultat. Men der er stadig
et stykke til målet. Så dette er en opfordring til
dig – og dine eventuelle venner - om at støtte
projektet.
Tak til dem som allerede har støttet. Det er
bl.a. Jens Jørgensen, Jan Carlsen, Bent Andersen,
Jesper Hvid (AGF), Arvid Christensen, Leif Lykke,
Jens Ritnagel, Finn ’Ludo’ Jensen, Ole Gade Lorentzen, Jørgen ’Ost’ Jensen, Jørgen Norsker,
Freddie Birtø, Henrik Dreiager, John Riis, Hans
Drachmann, Ole Helding, Torben Henriksen, Henning Tøth, Henrik ’Moes’, en anonym bager samt
de tre initiativtagere.
I forlængelse af den succesfulde Nostalgifest
for gamle førsteholdsspillere, er der kommet
indbetalinger fra Find Juhl Jensen, Erik Rønnow,
Mads Øland, Vagn Müller, Lars Hansen og Tonny
Madsen.
Tipsklubben TK 465, der består af fem gamle,
med streg under gamle, 93’ere har også bidraget.
Formanden Jørgen Arthur Hansen (lillebror til legende ’Lille Kaj’) dikterede, at 5% af eventuelle
tipsgevinster skulle gå til DR-projektet. Klubben,
der i dens første leveår ikke har belastet Danske
Spils nattesøvn, ramte i starten af maj måned
’Tips 12’ lige i røven, og derved røg der 2.000
kroner til DR-projektet. Det var den tidligere venstre wing på 1. junior (1955, red.) Teddy Tange
Petersen der var ugens tipper. Med i klubben er
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også Per Nielsen (højre innerwing), Niels Rasmussen (venstre half) og foreningens benjamin, fluefangeren Palle Banks.
Som det fremgik af sidste Fodboldblad har et
udvalg bestående af Christian Winther, Torben
Klarskov og Palle ’Banks’ Jørgensen forhandlet
med DR om gamle historiske klip fra DR-arkivet.
Ud af 150 forskellige klip valgte udvalget de
56 mest interessante. Blandt disse kan nævnes:
Velgørenhedskamp mod KB (1915). KBU-pokalfinalen mod HIK (1935). Udekamp mod Real
Madrid (1951). Jubilæumskampen mod Juventus
(1953). Topkampen mod Randers Freja (1963). Interview med Michael Rohde og Anthon Olsen ved
klubbens 75 års jubilæum (1968). Pokalsemifinale
mod Fremad Amager (1972). Første kamp med
betalt fodbold mod AGF (1978). Pokalfinalen mod
B1903 (1982). Nedrykningsdramaet mod B1909
(1986). Indvielse af Svanemølleanlægget (1994).
Første kamp i superligaen mod Brøndby (1998).
Bidrag kan indbetales til Palle Banks, på kontoret hos Gitte eller på konto i Danske Bank 3121
4589374487.
Dette unikke materiale skal vi have fingrene
i – koste hvad det vil.
Hilsen fra
Udvalget for historiske DR-klip
Palle ’Banks’ Jørgensen
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Herrmann & Fischer A/S, Fjeldhammervej 9, 2610 Rødovre, Telefon 44 84 36 66, www.hogf.dk

Kan du huske? – nu også med tennis
Juli - september:

100 år siden
Sæsonen 1912/13 blev åbnet
med en kamp mod VELO, som
B.93 sikkert besejrede med 4-0.
Målscorere var Michael Rohde (2)
Harald Hansen og Axel Thufason.
Kun 500 tilskuere overværede
opgøret. Første kamp i pokalturneringen var mod Frem. Året før
var det i semifinalen blevet til et
sviende nederlag på 1-7. Denne gang blev det til
revanche og en sejr på 2-0 – begge mål scoret af
Anton Olsen. Klubben havde besøg af Deutscher
Fussball Club, der som navnet antyder, kom fra
Prag. Første kamp endte uafgjort 2-2, mens den
anden blev vundet med 1-0. Her hæftede pressen
sig ved en lovende debutant i målet, Hans Julius
Rützebeck. ”Rützebeck er stærk og hurtig og bedømmer boldens fart og angribernes hensigter
sikkert og resolut”. Harald Hansen, Anton Olsen,
Emil Jørgensen og Axel Thufason repræsenterede klubben ved OL i Stockholm, hvor det blev til en
sølvmedalje efter nederlag
2-4 til England. Tennis B.93
vinder to mesterskaber ved
DM udendørs. Damesingle
ved Inger Hammer/Barfod og
herredouble ved Poul Groes
og Alex Thayssen.

75 år siden
Det gik helt skævt i de første fire kampe af den
nye sæson 37/38. Det blev kun til et enkelt point
mod AGF i første kamp (2-2). Nederlagt til Esbjerg, Frem og KB i de efterfølgende tre kampe.
I pokalturneringen vandt holdet i første runde
over Fremad Amager (3-1) men tabte i næste
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runde efter en spændende
kamp 3-4 til KB. Helmuth
Søbirk skiftede fra Frem til
B.93, men måtte på grund af
klubskiftet kun optræde på
klubbens 2. hold det første
halve år. Alligevel blev han
udtaget til landsholdet, hvor
han og Kaj Hansen besatte
begge fløje. Søbirk scorede
et af målene i 2-1 sejren over Sverige. Tennis:
Den største begivenhed i Tennis i 1937 var den
store internationale turnering om de skandinaviske mesterskaber, som også talte som DM indendørs. Årets holdkampe mod HIK (8-5) og KB (5-6)
et af de sjældne nederlag den gang. Klubmestre
udendørs blev Arne Velschouw-Rasmussen og
Else Dam i single. Velschouw-Rasmussen/Plougmann (HD) og Ellen Kaas/Jørgen Zahle (MD)
mens der ikke blev afholdt klubmesterskaber i
damedouble på grund af manglende tilslutning.

50 år siden
1962: Poul Zølck havde overtaget træningen fra
efterårets start, og det blev til fire sejre og kun
et enkelt nederlag i efterårets første fem kampe.
Bjarne Eklund scorede et af sine sjældne mål,
sejrsmålet i 3-2 sejren
over B.1901. I pokalturneringen måtte B.93 nok
engang neje sig efter
straffesparkskonkurrence.
Holdet tabte i Idrætsparken med 4-6 til AaB, der
senere rykkede op i den
bedste række. Arvid Christensen og Leif Rønnow var sikre fra pletten. De
der brændte forbigår vi i tavshed. Landsholdet
indledte en gylden periode med sejre over Curacao 3-1 (spillet i Aarhus) 6-1 over Finland og en
flot sejr over Holland (4-1). Ole Madsen markerede

sig som målscorer i samtlige landskampe i 1962 –
Imponerende. Tennis: Lise Kaae Sørensen vandt
sammen med Jan Leschly DM i Mixed double.
Niels Knudsen besejrede Poul Christensen ved
klubmesterskaberne. Andre klubmestre udendørs blev Gitte Grage (DS) Arne Lund og Poul
Christensen (HD), Bodil Andersen og Erne Frederiksen (DD) og Gitte Grage/Poul Christensen (MD)

stensen triumferet i single.

Det stod i bladet: B.93 måtte trække sit talenthold, der efter meriterende sejre over Rønne (31), Skovshoved (9-0) og BBU/Bornholm (3-2) var
udråbt som en af favoritterne til at vinde turneringen. Anledningen var, at holdet var inviteret
til Ørgrytes 75 års jubilæum, hvor holdet spillede
forkamp til en kamp mod Ørgryte og Shaktar.
B.93 var ubeskedne nok til at vinde kampen med
4-1 efter at have ført med 3-0 allerede efter ti
minutters spil.

10 år siden

25 år siden
1987: B.93 kravlede stærkt op ad i tabellen.
Kampene i august og september indbragte i
alt 11 point i 7 kampe. Den ene, kampen mod
Greve den 16. august blev ganske vist tabt med
1-4 men siden ændret på skrivebordet til en 2-0
sejr, da Greve fik frataget alle
sine point af DBU den 25.09.
Mukremin Jasar var på pletten i fem af de syv kampe.
Landsholdet havde et magert udbytte i efteråret. Tre
nederlag på 0-1 til Sverige,
Wales og Tyskland tydede
på en vis mæthed efter de glade dage i Mexico.
En enkelt sejr til OL holdet 2-1 på udebane over
Rumænien var dog uden betydning, da holdet
senere på grund af Per Frimanns ulovlige optræden på holdet i kampen mod Polen senere på
året, missede muligheden for at komme til OL i
Seoul. Tennis: Lone Vandborg og Tine Scheuer
Larsen blev danske mestre udendørs i damedouble. De havde tidligere vundet samme titel ved de
indendørs mesterskaber. Her havde Morten Chri-

Det stod i bladet: To store
profiler afgik ved døden i den
periode. Kaj Uldaler døde ensom i ”De gamles By”, og Kaj
Hansen (Lille Kaj) døde den
12. august 1987.

2002: Træner Jesper Pedersens mandskab indledte sæsonen med en sejr på 3-1 over HIK. Siden gik det knap så godt med nederlag til Vejle,
Randers, Frem, Hvidovre og Herfølge. Det blev til
sejre over B.1909, Ølstykke og Horsens. Dennis Bo
Mortensen markerede sig som flittig målscorer.
Han var tilbage i klubben sammen med Sladan
Peric. Andre debutanter var
Jimmi Müller, Peter Rewers
og Morten Lykke. Tennis:
B.93 vandt klubbens indtil
videre sidste DM for hold
indendørs dette år. Det
blev til sølvmedaljer efter
KB ved DM udendørs.
Det stod i bladet: Det første fodboldblad udkom
september 2002. Den første redaktion bestod af
Freddie Birtø (redaktør), Palle Banks Jørgensen,
Jan Rasmussen, Henrik Engel og Jørgen Bundgaard (annoncer) Af de annoncører der var med til
at sørge for det økonomiske grundlag for bladet
er følgende fortsat med: Wiinstedt Tæpper, Øbro
Træ, advokat Torben Henriksen, revisor Peer O.
Appel – Dyb respekt.
/tk

Kilde: Palle „Banks“ Jørgensen: B.93`s fodboldhistorie
og Landsholdet i medgang og modgang.
Samt oplysninger fra hjemmesiden: www.b93.dk.
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Generalforsamling satte rekord
B.93`s årlige generalforsamling blev på mange
måder en forsamling i rekordernes tegn. Præcis
en time efter at mødet startede, kunne dirigenten
takke af for god ro og orden. Den mest rolige generalforsamling i klubbens historie var overstået
på rekordtid.
Efter de senere års til tider noget skarpe meningsudvekslinger mellem fodbold og tennis, var
der denne gang fuldstændig ro på bagsmækken.
Det faktum at generalforsamlingen blev afholdt
på en torsdag, medførte sikkert også, at kun meget få var mødt op (vi var ca. 30 personer i lokalet)
Forsamlingen iagttog inden mødet et minuts
stilhed for de medlemmer, der i det forløbne år
var afgået ved døden – Kurt Henriksen, Kaj SodePetersen, Ove Bech Jensen, Bernhard Deneke og
Keld Svensson.
Årets B.93`er blev fortjent Nicolai Bo Hjeds.
Fodboldformand Hans
Drachmann
omtalte
Hjeds store betydning
for klubben, og håbede
klubben kunne se frem
til at disponere over ham
i mange år endnu. Hjeds
takkede for udnævnelsen og gjorde opmærksom
på, at det var passionen, der drev ham.
Årets leder blev i al beskedenhed medlemsbladets redaktør, Torben Klarskov, som Johnny
Wetterstein begrundede valgte af. Klarskov takkede mange gange for at være kommet i det fornemme selskab og
takkede de teams,
som var omkring
ham for denne udmærkelse.
Fortjenstnålen blev
tildelt Erik Brenting,
medlem af klubben
i mere end 83 år. Brenting havde netop været
indlagt og ville gerne være mødt op, hvis ikke hu-
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sets frue havde beordret ham til at blive hjemme.
Kaj Boll Christensen – dygtig og pålidelig leder
igennem adskillige år, fik overrakt dagens anden
fortjenstnål.
25 års nålen: Jens Jørgensen, Flemming Johansen, Michael Olesen, John Møller Petersen (til
stede) og Kasper Thrane:
40 års nålen: Dennis Høgart (til stede) Curt
Nielsen, Keld Svenson
50 års nålen: Jørgen Steen Jensen
Johnny Wetterstein aflagde hovedbestyrelsens beretning, som forsamlingen godkendte
med en enkelt kommentar fra Klaas Muizelaar,
der efterlyste en evaluering af samarbejdsaftalen
mellem fodbold og tennis.
Kasserer Hans Bay fremlagde det reviderede
regnskab, der udviste et overskud i fodboldafdelingen og i hovedbestyrelsen, mens tennis
fremkom med et beskedent underskud.
Hans Bay blev genvalgt som kasserer, Jørgen
Ritnagel genvalgt som fodboldrepræsentant.
De to suppleanter Torben Klarskov (fodbold) og
Klaas Muizelaar (Tennis) er på valg for et år ad
gangen. Det lykkedes også for dem at blive genvalgt. Det samme gjorde statsautoriseret revisor
Peer Appel.
Mødet sluttede med et rungende B.93 hurra,
fra den beskedne skare, men det lød som om, der
var flere til stede.
/tk

Stort rykind til Gittes reception
Gæster fra nær og fjern
Det blev en på alle måder særdeles vellykket reception for vores alle sammens Gitte den 20. april.
Fra kl. 15,00 væltede det ind med gratulanter fra
nær og fjern.
Hovedformand Johnny Wetterstein hold hyldesttalen til Gitte og så frem til hendes fortsatte
arbejde de kommende 50 år. Æresmedlem, Henrik Lindholm, der i sin tid ansatte Gitte på kontoret, holdt en bevægende tale, hvori han fremhævede Gittes store engagement for klubben. Gitte
modtog en gave fra klubben, der kan omsættes
til hendes og samleveren, Rene Andersens store
passion for rejser til det fjerne Østen.
Blandt gæsterne var naturligvis repræsentanter fra hovedbestyrelse, fodboldbestyrelse og
tennisbestyrelse, senior- og ungdomsafdelingen, den faste stab, men også mange tidligere
førsteholdspillere lagde vejen forbi. En stor delegation fra FC Nordsjælland med trænerne Kasper
Hjulmand og John Bredahl, samt eks B.93`erne
Patrick Mtiliga og Jores Okore. Pokalsemifinalisterne fra Skjold, der i løbet af sommeren indgår i en fusion med B.93 og HIK var der også.

Samleveren, Rene Andersen er assistenttræner
for holdet. DBU`s Kvindelandshold var repræsenteret af landstræner Kenneth Heiner-Møller og U
16 træneren, Danny Jung. Johan Lange, der i dag
er assistenttræner i FCK var der sammen med Jan
og David Rasmussen, sidstnævnte i dag assistent
i Elite 3000.
Leif Clemens Petersen, en af B.93 største støtter på de Vestindiske Øer havde taget hele turen
hjem for at være med til at hylde Gitte.
Det blev til et glædeligt gensyn med de mange
venner, som Gitte har haft tilknytning til i de 25
år, hun nu har været ansat på kontoret i klubben.
Endnu en gang et stort tillykke til jubilaren og tak
for en hyggelig reception.
/tk

Heisterberg og Høegh i Klub 100. Dyre i Klub 150
Foråret bød på to nye 93’ere i klubben over divisionsspillere med 100 kampe i 93-trøjen. 90 spillere har gennem tiden opnået medlemskab af
Klub 100, senest Martin Heisterberg og Thomas
Høegh.

Martin Heisterberg rundede de magiske hundrede i udekampen mod Birkerød 14. april, hvor
han som så ofte før leverede en solid indsats i
centralforsvaret. Martin er en rigtig guttermand.
Han er vellidt af alt og alle. Fra boldpigerne på
Østerbro Stadion til toplederne i klubben. Fra
modstandere på alle hold til egne holdkammerater, stab og publikum. Martin er faktisk så
vellidt at han de to seneste år er kåret til ”Årets
kammerat” i B.93.
Anfører Thomas Høegh rundede de hundrede
kampe 21. april, i hjemmekampen mod Hvidovre.
En kamp B.93 vandt 1-0. Høegh’en spillede med
stort overblik og vanlig autoritet i midterforsvaret. Høeghen nærer stor respekt hos alle i klubben. Fodboldbladet bragte et større interview
med ham i sidste nummer.
Stort tillykke til Martin Heisterberg og Thomas
Høegh.
12. maj blev Emil Dyre så optaget i Klub 150.
Det skete i kampen mod SC Egedal på Ølstykke
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Stadion. Kampen blev vundet af B.93 2-1, og
sørme om ikke 150-kampjubilaren scorede det
første mål. Blot 45 B.93’ere havde inden Dyre opnået medlemskab af Klub 150.
Stort tillykke til 28-årige Emil Dyre.

/Christian Winther

Kom ind og se fodbold i restauranten, hver dag under hele EM.
Vi giver et shot hver gang Danmark scorer.
Der tilbydes 50 cl. Fadøl og en ristet pølse med brød for en flad
kr. 50,00 i juni måned
Burger buffet med ovnbagte kartofler kr. 50,00 min. 10 kuverter.
Book fælles spisninger i god tid på kok@kokkensgourmet.dk
Se spilleprogrammet i restauranten.
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Min årgang:

Solidaritet er nøgleordet
Jørgen Wenshøj

Medlemsbladet har haft en samtale med APS formand Jørgen Wenshøj

• Født: 30. juli 1956
• Indmeldt i B.93: 1963 – stoppede i
1970, da han skulle på kostskole
• Cand merc.
• I dag medejer og direktør for Peter
Justesen Company

Bestyrelsesformand for APS`et, Jørgen Wenshøj
har været en del i fokus her i foråret. Det var hans
opgave, som formand, at meddele vores træner,
Thomas Petersen, at samarbejdet måtte ophøre,
og siden præsentere spillerne for klubbens nye
træner, Kim Splidsboel.
-Men vi måtte jo handle. Vi kunne ikke passivt
se til, at vi blev ved med at spille uafgjort. En nedrykning ville være en katastrofe for klubben. Det
er aldrig rart, at skulle foretage en sådan handling, navnlig ikke, når man skal tage afsked med
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medarbejdere, der har hjertet på det rette sted,
og er i besiddelse af den rette klubånd.
Jørgen er B.93`er selv fra barnsben. Han blev
indmeldt i klubben i 1963 og kom under Michael
Rohdes og Poul Zølcks kyndige vejledning og
opdragelse. Fra årgang 1956 kan nævnes Gulddrengene Ole Andersen og Ivan Rasmussen,
Steen Jepsen, der fik en del førsteholdskampe,
men desværre døde alt for tidligt, Ole Rojas,
Benny Madsen, Jørgen Andersen – en årgang,
der måske ikke talte de helt store talenter, men
som til gengæld udviklede dygtige ledere, der
har begået sig fremragende i dansk erhvervsliv.
Selv er Jørgen Wenshøj i dag administrerende
direktør og medejer af firmaet, Peter Justesen,
der har specialiseret sig i levering af duty-free
produkter til ambassaderne. I al beskedenhed er
firmaet verdens største på området.
-Mange af de egenskaber jeg lærte som ung
spiller i B.93 har jeg ført med over i min ledelse
af firmaet – Det undrer og overrasker mig derfor,
at ikke mange flere ældre spillere og forældre
vender tilbage til klubben og giver en hånd med
i lederarbejdet i klubben. Mange må stå i dyb
taknemmelighedsgæld til den klub, der har givet
dem så meget.
Selv blev han kontaktet af svogeren, Tommy
Møller, der stod og manglede en tøjsponsor til
klubbens miniputhold, og da han så senere blev
kontaktet af direktør Henrik Engel og anmodet
om at indtræde i APS`bestyrelse, var han ikke
længe om at takke ja til opfordringen,.
-Jeg er jo i dag økonomisk uafhængig, og har
overskud til at gå ind i arbejdet, hvor jeg gerne
vil være med til at påvirke den udvikling, der sker
i B.93. Det handler først og fremmest om at vise
solidaritet med klubben og det gælder hele vejen
igennem. Der skal være en rød tråd, der strøm-

Jørgen Wenshøj ses her som drengespiller foran Michael Rohde. De øvrige B.93`ere er Jan Thyme og Steen
Jepsen. Fra B.93`s Fodboldhistorie.
Foto: Jørgen Wenshøj
mer igennem hele klubben. Vi skal navnlig være
fokuseret på at skabe en vindermentalitet. Da jeg
startede i mit firma for tre år siden var der røde tal
på bundlinjen, og man var tydeligvis tilfreds med
et spinkelt overskud fra år til år i krisetider. Det er
nu vendt til et solidt overskud år for år. – samme
indstilling må være kendetegnende for B.93. Vi
skal ikke være tilfredse med blot at overleve, Vi
skal ikke være bange for at sætte os høje mål og
arbejde effektivt for at nå frem til de mål. Det
kræver at vi har en harmonisk sammensat trup,
bestående af unge ambitiøse spillere og ældre

»

rutinerede kræfter. Spillerne må ikke ensidigt
tænke på egen karriere. Fodbold er et holdspil,
hvor den enkelte ikke kan noget uden de andre.
Således er det i erhvervslivet, og sådan må og
skal det også være på fodboldbanen. Det er naturligvis ikke rart, hvis vi er så uheldige at rykke
ned i Danmarksserien. Men se på Frem, Fremad
Amager og Hvidovre. De har formået stå sammen
og løfte i flok. Det må og skal også lykkes for os
i B.93, slutter Jørgen Wenshøj
/TK

«
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Halvvejs i mål
Parat til slutspil og pokalfinale
Før sæsonstart meddelte Boldklubben Skjold, at
den ikke længere så sig i stand til at magte de
udgifter, der var forbundet med at drive et kvindehold på eliteplan.
Meddelelsen skabte furore blandt spillerne, der
henvendte sig til B.93 for at få hjælp. B.93 var allerede godt i gang med et samarbejde på denne
front med HIK, og det var derfor naturligt, at de
tre klubber satte sig sammen for at sondere om
der skulle være muligheder for et samarbejde.
Den 22. august lykkedes bestræbelserne, der blev
afsluttet med underskrivelsen af en samarbejdsaftale – jævnfør B.93 fodbold nr. 38 september
2011. Samarbejdsaftalen er siden blev godkendt
af de tre klubbers respektive forsamlinger.
Men det var ude på grønsværen at de mange fine
erklæringer skulle omsættes til handling. Således
tænkt således gjort.

Lørdag den 21. april kom så den første belønning. Med en knusende sejr på 12-0 over rækkens
pt. nr 4, FC Damsø, sikrede samarbejdsholdet sig
adgang til det afgørende slutspil om oprykning
til landets bedste kvindelige række, 3F ligaen.
Her er modstanderne B.1913 og formodentlig
Vejlby og Varde. I slutspillet halveres pointene
fra grundspillet, og man spiller ude og hjemme
om to oprykningsgivende pladser.
Tre dage senere – en forårs kold tirsdag aften
kom så den næste landvinding. Pigerne skulle
på eget kunstgræs op imod Team Viborg i pokalsemifinalen. En meriterende sejr på 4-2 ude den
18. april skabte grobund for optimismen. Rigtig
mange tilskuere – op mod en 450 havde fundet
vej til det hyggelige, intime anlæg, og de blev
ikke skuffet. Kulden blev fortrængt, af de mange
gange, det var nødvendigt at klappe kvinderne
frem. Når Cecilie Sørensen i målet fangede en

Jublende spillere efter semifinalesejren over Viborg.
Foto: Torben Klarskov
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løssluppen Viborg spiller med en fodparade, eller
når Kine Solbjerg på venstre back løb en modstander op, der havde fået et pænt forspring. Når
veteranen på midtbanen Gitte Pedersen strøede
om sig med sukkerballer. Størst jubel kom dog
efter tyve minutters spil.
Maria Kramer sendte bolden ind bag Maria Christensen i Viborg målet. Nu var Viborgspillerne
presset til at skulle score 4 gange mod de hvidblusede. Men det kom aldrig til at ske takket være
et fortrinligt godt samarbejdende forsvar, der de
fleste gange fangede de fremstormende Viborg
angribere i en strafbar offside. Hjemmeholdet
var fortsat farligst og indskiftede Fatima El Foul
havde en kæmpechance for at lukke opgøret definitivt. Publikum skulle dog holdes i spænding
indtil det sidste minut, hvor Gitte Pedersen fra
kanten af straffesparksfeltet viste eminent spar-

keteknik, og følte bolden ind på jernstiveren inde
i nettet.
Stor jubel og forløsning. Kvindeholdet var i finalen efter en solid holdpræstation. Stor ros også til
holdet bag holdet ude på sidelinjen. Træner Brian
L. Clemmensen, Assistenterne Rene Andersen og
Nadja Dietmann Hauch-Fausbøll. Målmandstræner Claus Danielsen og fysioterapeut Lone Berg.
Finalen er blevet afgjort den 5. juni på Vejle Stadion efter medlemsbladets deadline. Modstanderen er Brøndby IF, som jo nok har Danmarks
bedste hold med mange landsholdsspillere. Pigerne får en stor udfordring, og de vil sikkert
kæmpe voldsomt for at få et super godt resultat.
Oprykningen er også afgjort den 5. juni, så vi må
henvise til hjemmesiden.
/Ole Helding, tk

Er du sikkert forsikret?
Spar dig for ærgrelser, før skaden sker,
og lad os gi’ dig et forsikringstjek.
Vi rådgiver dig, så du får netop de
forsikringer, der dækker dine behov.

Kontakt os og få et godt tilbud.
Ring 39 10 11 50 eller tjek gf-k.dk

GF Kom muna l® · Stra ndvejen 59 · 2100 K øben hav n Ø

19

Rejsebrev fra B.93 U13
Drengenes tur til Manchester
den 21.-24. april 2012
En fodboldmor på U13 kunne qua sin ansættelse
i AON ansøge en Drømmebank. Det lykkedes
og drengene vandt billetter til kampen den 22.
april mellem Manchester United og Everton. AON
i Manchester gik desuden aktivt ind i planlægningen af turen, og det gav mulighed for at få en tur
ud over det sædvanlige. Lørdag den 21. april drog
22 fanatiske fodbolddrenge, 4 trænere & 3 forældre(+ 3 fanatiske fædre, der tog med for egen
regning) af sted på en drømmetur til Manchester.
Lørdag den 21. april:
På flyet over sad vi bogstavelig talt 32 forskellige steder, der var en enkelt, der fløj for første
gang(blev nurset), men han var supercool & mest
spændt. De var alle World Travellers fra start.
Blev hentet af superbus i lufthavnen, med en VIGTIG og SØD chauffør(havde „mor" tatoveret på
underarmen, og United slips), der kunne fortælle,
at han normalt kørte alle United & AON VIP's, vi
taler Sir Alex Ferguson, Wayne Rooney etc. – hehehe... Vi boede på et hotel midt i centrum, så når
vi ikke var ude & spille eller se kampe, kunne vi
gå rundt til alt = optimalt! Vi blev hentet af vores
lokale guide Luke(tildelt af AON og supersød og
lige til) og kørt til turnering på The Cliff, Uniteds
tidligere primære træningsanlæg, som i dag primært bruges til executive training af Uniteds eget
akademi. At klæde om i omklædningsrum nr. 1
– Peter Schmeichels gamle – er ok. Banen var fantastisk, den havde Old Traffords nøjagtige mål, og
den lignede en golf green, der var klippet med en
neglesaks. Hér, lige hér fik vores drenge lov til at
spille(helt uhørt, meeeen det var jo B93!). Først en
syvmands turnering mod lokale fra Manchester
United Foundation, og siden en 11 mands kamp
på hele banen… Drengene var en smule ydmyge
& overvældede, netop ankommet til Manchester,
og så var man lige hér! Alt var planlagt til mindste
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detalje af Manchester United Foundation. Alle fik
medaljer(STORT) og t-shirts, og Magnus fik man
of the match præmien! Det var en kæmpeoplevelse for os alle, enkelte skader, men på trods af
nerver & fordomme om hård engelsk spillestil,
spillede vores drenge lige op, så det var fedt! Vi
landede på hotellet tidligt på aftenen, hvor vi fik
en middag af noget blandet kvalitet, men når
man er sulten, så går det.
Efterfølgende gik ALLE ind på pubben ved siden
af hotellet og så 2. halvleg af El Classico…!
Jeg tør næsten sige, at alle(...) sov inden midnat...
Søndag den 22. april 2012:
Tidligt op, helt fin english breakfast, blev hentet
af Luke og så af sted mod Old Trafford...
Vi havde aftalt, at drengene hele tiden havde øje
på en bestemt voksen, så ingen blev væk, og det
virkede bare. Til jer, der ikke véd det, er der plads
til 80.000 på Old Trafford, så at 32 personer kommer samlet frem, er reelt meget godt! Der var én
af drengene der nævnte, at hvis vi bare kom hjem
med 20 ud af 22 drenge, så var det vel egentlig
okay…? Vi kørte med Tram, en blanding af et tog
og en sporvogn, og gik så ca. halvanden kilometer til stadion, gennem boder og spisesteder
og alskens merchandise... Omkring halvdelen af
drengene købte et tørklæde, lige da vi stod af the
Tram, til 10 GBP stykket. „Det er sgu' okay" var alle
enige om... altså lige indtil vi kom hundrede me-

ter tættere på stadion, for der kostede de så 5 GBP
stk… hahaha... vi var til grin... ! Kampen blev en
intens oplevelse. 4-2 til United ti minutter før tid
og så blev den 4-4. Der var ingen, der mente de
havde trukket en kedelig kamp. Eftermiddagen
blev brugt på evalueringssamtaler på hotellet, og
om aftenen var vi ude og spise på en restaurant
i Manchester.
Mandag den 23. april 2012:
Mandag morgen blev sukkeret sprunget over(NU
var der fuld fokus på eftermiddagens kampe), så
alle måtte „nøjes“ med æg & bacon & toasts…
Vi blev hentet af bussen & vores guide Luke, og
kørt ud til Old Trafford igen. AON havde tilrettelagt rundvisning på stadion, museumsbesøg og frokost i Red Café. Vi startede i Uniteds
MEGASTORE(og det VAR det, en MEGA shop!),
hvor nogle af drengene brugte alle deres opsparede penge, andre nøjedes med en lille souvenir,
og atter andre kiggede bare rundt. Én af drengene fik den brillante idé, at de skulle samle ind
til et United krus til Luke(med hans navn indgraveret), og vi voksne blev venligt, men bestemt,
bedt om at holde os udenfor, så det gjorde vi! Jeg
behøver nok ikke fortælle, hvor glad Luke blev,
men jeg gør det alligevel: de drenge går altså
lige i hjertet på alle, og Luke havde overgivet sig
fuldstændig! Vi stod ikke i kø for at komme ind
på Old Trafford til rundvisningen, der godt nok
foregik i et tempo, som selv en gammel & garvet
rejseleder aldrig havde oplevet før! Vi var både
nede ved græsset(ikke røre!), i spillerlogerne &
– måske vigtigst – i spillernes omklædningsrum!
Tror alle drengene legede med hver deres drøm
om fremtiden dernede! Da rundvisningen var
overstået, gik vi op på Red Café, hvor maden jo

allerede var bestilt, og indtog både den & enkelte
hvidløgsbrød undervejs. Hér stødte Manchester
Uniteds kameramand til os, og han skulle så følge
drengenes færd til kampene om eftermiddagen.
Hjemme på hotellet igen, var der strøgtur med
drengene, og der blev provianteret frugt & vand
til eftermiddagens kampe. Så var der afgang til et
nyt anlæg, og flere kampe… Vores drenge vandt
begge kampe overlegent og flere af dem blev
interviewet af Luke med kamera efterfølgende =
STORT! United sender en CD-rom til os. Tilbage
med bus til byen igen, hvor alle blev sat af i centrum, og mødt af to mødre med banner med det
engelske flag! Høj stemning hos drengene, der
sang fællessang på vandring henover bymidten,
næste stop Burger King… Okay, ikke politisk korrekt, men sjovt! Fyldt med junk food & og en is på
toppen gik vi hjemad mod hotellet i højt humør,
med fællessang. Klokken 21.30 mødtes alle i salonen på hotellet, og trænerne briefede om dagens
fodbold, og tanker & planer om fremtiden. Og så
var det op på værelserne og pakke kufferter, tale
om dagen og turen i det hele taget.
Tirsdag den 24. april 2012:
Tidligt op og af sted til lufthavnen. Vi fløj med
Easy Jet, og de sørgede for, at vi kom først ombord, og kunne placere os samlet, bagerst i flyet;
dejligt! Der er SÅ mange indtryk, der skal fordøjes
nu, så mange oplevelser, så flere af dem ku’ stå
alene, og alligevel være fantastiske & unikke…
Tak til Back Op foreningen og Ungdomsfonden
får økonomisk støtte til turen
/Betina Christensen
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Ung og ambitiøs.
B.93 medlemsblad har kaldt U 17`s nye unge cheftræner, Kristian Mørch Rasmussen til en samtale
på klubbens kontor. Det lyder alvorligt, men det
er det naturligvis ikke. Vi er blot nysgerrige efter
at lære vor nye medarbejder nærmere at kende.
Hvorfor blev det B.93?
Jeg arbejdede med U 17 holdet i FC Øresund, da
jeg blev kontaktet af B.93`s fysiske træner, Morten
Nielsen, som jeg læser sammen med på Institut
for Idræt. B.93 stod og manglede en cheftræner
for klubbens U 17 hold. Jeg tog ud for at danne
mig et indtryk af holdet og forholdene i klubben.
Det var nogle teknisk dygtige og spændende spillere, jeg fik at se. Spillere med lidt kant, netop
den type af spillere, jeg gerne ville arbejde med.
Derudover konstaterede jeg, at klubben var velorganiseret. Jeg må jo erkende, at jeg på grund af
min unge alder savner nogen erfaring. Det gjorde
valget lettere for mig, at der omkring mig var et
velfungerende team, som jeg med fordel kunne
benytte mig af. Jeg blev straks tilknyttet Team
Copenhagen projektet sammen med Niels Madsen, som ligeledes læser på idrætsstudiet, og som
også arbejder med det U 19 hold, som indgår i
et tæt samarbejde med U 17 holdet. Endelig skal
jeg da ikke lægge skjul på at det rent logistisk var
betydeligt nemmere for mig at komme til Svanemølleanlægget, som jeg kun bor et stenkast fra.
Hvordan er det så gået?
Indtil videre ser det fornuftigt ud. Spillerne og jeg
kommer godt ud af det med hinanden. Vi lagde
ud med at tabe helt unødvendigt til bundholdet
FC Fyn, for i næste turneringsrunde at blive kørt
over af topholdet fra Haderslev. Vendepunktet
kom mod et andet tophold, AB, som vi besejrede
med 3-1. Her løftede vi virkelig niveauet med en
masse effektiv, god fodbold. Det gav masser af
selvtillid til næste opgave mod FC Nordvest, som
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Kristian Mørch Rasmussen

Fokus på U 17 cheftræner

• Født den: 7. august 1987
• Medlem af B.93 siden 15. august 2011
• Spillemæssig karriere: Boldklubben
Union, Boldklubben Stefan, Queenstown JFC (New Zealand)
• Trænerkvalifikationer; UEFA B licens
• Civil Uddannelse: Bachelor i Idræt, er i
gang med kandidatuddannelsen i
Humanfysiologi

vi besejrede med 3-2. I skrivende stund befinder
vi os midt i rækken, og det er ganske fornemt,
når man betænker, at vi mangler hel syv af de
ordinære spillere på holdet. Nicklas Jensen er
strøget helt op på første holdet og tre spillere
er i startopstillingen på U 19 holdet og andre tre
har vi pt. på skadeslisten. I pokalturneringen er
vi fremme ved semifinalen efter at have besejret
Vanløse med 3-0 i kvartfinalen. Her skal vi senere
møde B.1908 fra 2. Division ude. Vi har noget at
leve op til, da holdet jo i sidste sæson var i finalen,
som blev tabt til Frem.

Holdets stærke og svage sider.
Vi er langt bedre end de fleste hold i vores omgang med bolden i de små rum. Vi savner at turde
lægge spillet lidt højere op på modstandernes
banehalvdel, og vi har lidt problemer med at
holde nullet i kampene. Vores defensive arbejde
skal vi helt klart forbedre.
Profiler, vi skal holde øje med.
Vi har en del spillere, der er inde i varmen omkring
diverse landshold. Målmanden Frederik Schram
var tæt på udtagelse til det islandske U 17 landshold, Berit Beciri har optrådet på det albanske U
17 landshold. Men også de to angribere Troels
Cilius og Habib Abou-Haith er boblere, der nærmer sig dansk landsholdsudtagelse.
Dine egne forudsætninger.
I begyndelsen satsede jeg faktisk på en dommerkarriere og færdiggjorde også uddannelsen, men
tilværelsen med fløjten blev mig lidt for broget.
Efter studentereksamen fra Frederiksberg

Gymnasium rejste jeg til New Zealand. Jeg havde
en god bekendt, der kunne skaffe mig arbejde
som træner for det lokale U 16 hold i Queenstown. Jeg følte, at jeg måtte være lidt klædt på
til opgaven, så jeg finansierede selv første del at
træneruddannelsen, inden jeg drog downunder.
Den oplevelse gav mig lysten til at fortsætte
med trænerkarrieren, så da jeg vendte tilbage
begyndte jeg at studere idræt på universitet. Et
studium, som jeg kombinerede med et trænerjob
for U 15 holdet i Union, der senere førte mig til
engagement med U 16 holdet i FC Øresund. Jeg
har planer om at fortsætte med trænergerningen eventuelt kombineret med et arbejde som
gymnasielærer, men jeg ville heller ikke have noget imod, at arbejde fuldtid som fodboldtræner.
Indtil videre på grund af min alder nok først og
fremmest som ungdoms elite træner, men måske
senere også på seniorplan.
Medlemsbladet ønsker Kristian Mørch
Rasmussen held og lykke fremover.
/tk

Holdet fra kvartfinalen mod Vanløse: Bagerst fra venstre: Sami Moussa, Rasmus Lindbjerg,
Marc Bredal, Jeffrey Ofori, Chaine Lamti, Frederik Madsen, Emil Bjørn Jensen (anfører).
Forrest fra venstre: Souheib Dhaflaoui, Christoffer Boateng, Gustav Holm, Nicolas Bahamondes, Younes Pedersen, Morten Søderberg, Mikkel Mathson.
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Nostalgifest for tidligere førsteholdsspillere i B.93
Fredag den 27. april blev der for første gang i historien afholdt en sammenkomst for tidligere førsteholdsspillere. Deltagertallet var imponerende
88 (125 inviteret), hvoraf de 81 var gamle førsteholdsspillere. Festdeltagerne var tilsammen 5007
år, gennemsnitsalder 60 år, de repræsenterede
7416 kampe og havde scoret 1015 mål.
Arrangementet, der foregik på ’Slottet’, blev en
udpræget succes. Der var en fantastisk god stemning blandt de mange deltagere, hvoraf nogle
ikke havde set hinanden i små 100 år.
Ved det ældste bord, hvor gennemsnitsalderen
var 77 år, sad fire spillere, der var med i den historiske kamp mod Juventus i 1953 (41.800 tilskuere), nemlig Leif Rønnow, Flemming Nielsen,
Børge Christensen og Leif Bergqvist. Ved bordet
sad også Palle Mogensen, Bjarne Eklund, Ole
Flemming Hansen og Henry Jørgensen samt de
to æresmedlemmer Jørgen Norsker og Henrik
Lindholm, der begge har deres debut på førsteholdet til gode.

Ved bord to var der gensynsglæde med Kurt ’Sejerø’ Nielsen, backen der spillede med skinner
både for og bag, årets spiller anno 1963.
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Han blev ’backet’ op af nogle af klubbens stamkunder: cyklonen Arvid Christensen, støvsugeren
Bent Jørgensen, skadesplagede Robert ’Filippo’
Fugger, fighteren Flemming Mathiesen, slideren
Finn ’Jacob’ og helten fra oprykningen i 1958,
showmanden Kurt Olsen.
Ved bord tre fandt vi Vagn Müller, der havde taget turen fra 9310 Vodskov, Tom Andersen, der
kom fra Aarhus, Poul Verner Hansen, der kom
fra Odense og den nu pensionerede lektor fra
Roskilde, målfarlige Erik Rønnow (f. Hansen). Derudover fandt vi det gamle stopperpar (fladback)
Erling Bøje og Finn ’Ludo’ Jensen, den tidligere
spiller og træner Erik Gynild, 68,69-årige Per
’Mygger’ Jürgensen, overlægens søn Mogens Jørgensen samt pølsemandens skræk Nels Conrad.
Pokalheltene fra 1982 havde fået deres eget bord,
dog forstærket med 72-dynamoen Jan Højland
og 79-løberen Hans Drachmann. Pokalvinderne
var repræsenteret af sliderparret Lars Hansen og
Find Juhl Jensen, målmagerne Tonny Madsen
og Jens Kolding, ekspresbakken Kim Rasmussen
samt de tre 3’ere, målmanden Bo Skovbjerg, jerntackleren Keld Kristensen og slideren Jan Kreibke.

Bord syv var forbeholdt spillere omkring de 60
år. Klubbens nye inspektør Søren ’Hattens’ havde
selskab af Jan Petersen, nummermanden fra Holeby og Torben Kristiansen, mest kendt for sine

skadesbehandlinger af Michael Laudrup samt
snakkemaskinen Preben Kjærsgaard. Derudover
venstre(bens)manden Jan Wennecke, målmaskinen Lange Bent (Andersen) og 72-holdets midtbaneslider Finn Ilsø (Kenns far, red.).
Bord ni, der blev styret af indendørskongen Frank
Rasmussen, havde et par udlændige. Formanden
for Næsby, snakkemaskinen Poul Jørgensen og
den lille ex-slider Carsten Friis fra 8723 Løsning.
Bordet, der havde scoret 15 mål i 433 kampe,
var derudover repræsenteret af wingbacken Ole
Rojas, Eurosport ved Claus Vandborg og amatørlandsholdsspilleren Carsten Jørgensen.
Midt i lokalet fandt vi bord seks med firemålsskytten fra oprykningskampen i 1989 mod Holbæk (4-2) Claus Mortensen i spidsen. Derudover
Per Holm uden knæbind, piloten Ivar Blegvad,
ex-anføreren Peter Bo Hansen, der kun scorede
28 mål, samt den krøllede stopper Lars Højberg,
målmanden Jean Jensen (målscore 40-17 i 1984)
og den nu svenske træner Lars Dalsborg.
Ved rygklapperbordet fandt vi Fodboldbladets
chefredaktør Torben Klarskov, de to bestyrelsesmedlemmer Jørgen Ritnagel og Hans Bay, kulturudvalgets praktiske gris Kaj Boll Christensen samt
manden med videooptageren Christian Winther
og aftenens toastmaster Palle ’Banks’.
Bord ti var forbeholdt spillere i 40’erne. Spillerforeningens formand Mads Øland, helten fra
Greve-kampen i 1991 (1-0), Leif Funcke Nielsen,
de to bombere (mål- og humør, red.) Flemming
Jørgensen og Torben Rasmussen, ynglingelandsholdsmålmanden Bo Nielsen, klubbens spillende
formand Johnny W. Hansen (veteranholdet), jernmanden Jan Carlsen, liberoen René Johansson,
finansanalytikeren Steen Jakobsen og bordets
benjamin Søren Christoffersen.

Det største og mest udholdende bord var det
såkaldte ungdomsbord, som blev styret af førsteholdets fysioterapeut, den tidligere anfører,
Mark Strøm med assistance af Michael Madsen,
Mark Mladenovics, Michael Nielsen/Beck, Morten
Jørgensen, Nicolas Nielsen, Jan Christoffersen,
Thomas Raaschou, Troels Jensen, Thomas Axel
Madsen, Niels Madsen, Peter Fensholm og efternøleren Thomas Olsen.
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Arrangementskomiteen, bestående af Jens Kolding, Torben Klarskov, Finn ’Ludo’ Jensen og undertegnede, blev af en af deltagerne (og restauratøren, red.) opfordret til en gentagelse næste
år. Så det gør vi så.
Nostalgifesten holdes efter planen hvert år den
sidste fredag i april måned. Noget ulogisk afholdes festen næste år den 3. maj 2013. Det skyldes,
at sidste fredag i april er Store Badedag, som i
skrivende stund er en helligdag.
Her bliver så mulighed for debut til dem, som
var forhindret i år. I flæng kan nævnes Ole Petersen (409 kampe), makkerparret Dan Lübbers
og Danny Jung, Johnny Petersen, Henrik Fricke,
Leif Kronholm, Ole Jensen, Søren Petersen, Vagn
Lund, Mukremin Jasar, Wlady Jactzak, Thomas
Høy og ikke mindst Leif Petersen (Store Leif).

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.

På hjemmesiden ligger en videooptagelse fra nostalgifesten, varighed 45 minutter.
Palle „Banks“ Jørgensen

2410
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B.93
Hjemmebanesæt

Trøje, shorts og
strømper.
Medlemspris til voksne

400,-

Medlemspris til børn

375,-

B.93 målmandssæt
Trøje, shorts og
strømper
Medlemspris til voksne

675,-

Medlemspris
til børn

600,-

Fodbold støvler
og benskinner

-15%

For B.93 medlemmer

ved forevisning af medlemskort

Gælder ikke nedsatte varer.

Drikke dunk
Før 90.-

NU

69.-

Brilliant Super
Før 700,-

399.-

Ved køb af 10 stk.
299,- pr. stk.

SPORTMASTER
KØBENHAVN,
PARKEN

RO

KUN PÅ ØSTERB

KUN PÅ ØSTERB

Østerbrogade 79 v/Parken • Tlf. 35 26 62 00 • www.parken.sportmaster.dk

RO

Gensyn med Børge „Bager“ Christensen

Børge Bommelund Christensen

Mange kendte ansigter troppede op ved den nylige nostalgifest for klubbens ældre førsteholdsspillere (se mere på B.93 TV) – En del af dem,
havde ikke været på klubbens anlæg i flere år.
En af dem, der måske har været længst borte

• Født den: 04.11.1931
• Aktiv fodboldkarriere: Husum Boldklub
1939-1948, B.93 1948-1959
• Uddannet: Bager – senere lystrykker
og selvstændig vognmand
• Antal kampe for B.93: 170 kampe/21
mål 1950-1959, Landskampe: 3,5 19541956, Norge (1-2), Finland (2-2)og Sovjetunionen (2-5)
• Gift siden 1956 med Hanne med hvem
han har fire børn, Jan, Per, Jesper og
Charlotte
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fra klubben (1959), var Børge Christensen, kaldet
Bager, nok mest fordi det var hans profession, da
han debuterede på klubbens første hold i 1950.
B.93 medlemsblad måtte have en samtale med
den tidligere landsholdsspiller, og den 8. maj aflagde undertegnede så et besøg hos fru Hanne
og Børge, der tog imod med friske rundstykker
og dejlig varm kaffe. Det blev til en god, lang
snak om de gode gamle dage. Scrapbøgerne var
kommet op til overfladen og munden stod ikke
stille på den aldrende halfback, der var kendt for
sit iltre temperament.
– Jeg har mange gange sagt til mig selv, inden
jeg gik på banen, at i dag måtte jeg se at få styr
på temperamentet, men da først spillet var sat i
gang, så kunne jeg ikke lade være med at gå så
meget op i spillet. Jeg må også ærligt indrømme,
at når temperamentet slog gnister, så blev mit spil
også så meget bedre.
En enkelt gang blev han kaldt i samråd med
formand Knud Rasmussen og A-spilleudvalget,
men Børge var og blev en fighter af Guds nåde.
Børge startede sin fodboldkarriere i Husum
Boldklub, hvor faderen var formand for klubben.
Klubben rådede over et talentfuldt ynglingehold,
der dog ikke syntes, at der blev gjort nok for deres
spillemæssige udvikling. To af Børges holdkammerater, Jørgen Pedersen og Ulf Søgård valgte at
gå i B.93 og de forsøgte at overtale Børge til at
tage samme beslutning. Først måtte Børge dog
lige tage en snak med farmand, der dog meddelte at beslutningen var Børges egen, og det
valg har han aldrig siden fortrudt.
Debut på B.93`s førstehold.
Allerede som første års senior blev Børge sat på
førsteholdet som venstre innerwing. Debuten
fandt sted 19. august 1950 og modstanderen
var KB. Kampen endte uafgjort 0-0 men pressen
skrev efter kampen om Børge, at der var masser
af fodbold i den unge debutant. Siden blev Børge

rykket ned på midtbanen som venstre halfback,
og det blev til mange gode oplevelser i den hvide
skjortebluse.
Jubilæumskamp i Idrætsparken
mod Juventus:
41.800 mennesker var mødt op i Idrætsparken.
B.93 havde formået at få selveste Juventus til at
spille en kamp i anledning af B.93`s 60 års dag.
Børge havde været på arbejde hele natten i
bageriet, men følte sig frisk og udhvilet op til
kampen. Trods begyndende krampe holdt lille
tætte Børge Christensen Karl Aage Hansen i en
skruestik igennem hele kampen. B.93 tabte med
beskedne 2-1. Jørgen Jacobsen var B.93`s målscorer og han havde mod slutningen af kampen en
stor chance for at udligne til 2-2.
Pokalvinder i sidste KBU Pokalfinale i 1953.
Finalen stod imellem AB og B.93. Akademikerne
var storfavoritter. Seks uger forinden havde
AB`erne lammetævet 93èrne med 5-0. Østerbroklubben havde haft det mest elendige efterår
med kun en enkelt sejr og en enkelt uafgjort
kamp. Alligevel trak B.93 det længste strå og sejrede for 13. gang i KBU Pokalen. – Jeg husker helt
tydeligt, hvor sur og bitter Knud Lundberg var
efter kampen, erindrer Børge Christensen

for første gang i klubbens 61-årige historie, men
redde livet i tilfælde af sejr. Køge blev første mestre fra provinsen ved blot uafgjort. – Vi var forårets klart bedste hold, fortæller Børge. Vi havde
kun tabt en enkelt kamp til KB i næstsidste spillerunde, og det endda på et selvmål tre minutter
før tid. Men Henning Elting i Køge målet stod
sit livs kamp, og da Jørgen Jacobsen passerede
ham i kampens sidste minut, stod overliggeren i
vejen. Efter kampen måtte Børge en tur på hospitalet med en forstuvet ankel. Den hårde nyser på
banen, skreg som en stukket gris, da fru Hanne
senere på aftenen trak tapen af ham.
På ny oprykning til 1. Division i 1958.
Næstved lå længe til oprykning men fik de berømte gummiben. Sidste kamp var i Næstved
mod B.93. Debutanten Kurt Olsen bragte B.93
foran, men det kan han selv fortælle meget
bedre. Næstved udlignede og Børge Christensen
måtte bæres fra banen, men det slog ham ikke ud.
Han humpede tilbage til opgøret og fik tilkæmpet sig et frispark, som han selv ville eksekvere,
men Henning Bjerregaard puffede ham væk og
hamrede sejrsmålet i kassen via en Næstved fod.
Børge har ikke efterfølgende bebrejdet Bjerregaard, at han ikke selv fik lov til at sparke.

Slaget ved Køge Bugt 1954.
B.93 kunne risikere nedrykning fra 1. Division
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Debut på landsholdet.
Børge debuterede på det danske landshold den
4. juni 1954 mod Norge i Malmø. Kampen var et
led i det svenske fodboldforbunds 50 års jubilæum. Mest interessant var det dog at hele halfbackkæden var fra B.93, der på det tidspunkt var
røget ned i 2. Division (Flemming Nielsen og Poul
Andersen var de to andre). Børge fik genvalg i
næste kamp mod Finland. Børge har aldrig været med til at vinde en landskamp for den sidste
optræden i den rød/hvide dragt kom i 1956 mod
mægtige Sovjetunionen, der vandt med 5-2. Det
blev også til en enkelt Ungdomslandskamp og 5
B-landskampe.

ud igen med et brag – sølle 6 point i 22 kampe.
Som 28-årig valgte han at indstille karrieren. Han
var gift og fået børn og ville have mere tid til at
pleje sin familie. Det blev til et par trænerjobs
i Husum og Avedøre, men spillernes indstilling
matchede ikke Børges ambitioner.

Karrierestop.
Børge var med i 1. Division i 1959, hvor holdet røg
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53 år senere.
Fik Børges gode ven Leif Rønnow og hans familie ham overtalt til at mødes med de gamle
holdkammerater igen på klubbens nye anlæg.
80-årige Børge Christensen har kun lovord til
overs for hele arrangementet og han glæder sig
allerede til næste års nostalgiske møde.

Bagerst f.v.: Palle Mogensen, Børge Christensen, Svend ’Gokke’ Andersen, Henr y Salomonsen og
Bjarne Andersen
Midten f.v.: Flemming Nielsen, Kur t Arnskov og Erik Jepsen. Forrest f.v.: ukendt, Kur t Hansen og
ukendt.
B.93`s medlemsblad vil gerne have navnene på de to backs, der flankerer målmand Kur t Hansen.
Besked kan sendes til klarskov@b93.dk
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Mads Øland?
Mads Øland spillede i B.93 fra 1992 – 1997.
Her opnåede han 95 kampe på divisionsholdet og nettede tre gange. Øland huskes bedst
for sine helt fantastiske indkast. Også hans
arbejdsradius var bemærkelsesværdig og
anerkendt af alle i klubben. Dengang som nu
er Øland direktør i Spillerforeningen.
For nu at starte med dine berømte indkast.
Hvordan opstod det?
Vi var nogle tidligere gymnaster på Viborg FF’s divisionshold, som fandt på det på en våd strandtur.
Og jo, der var alkohol involveret! Det lykkedes mig
at finpudse teknikken og gøre det der egentlig var
tænkt som spas til noget ganske brugbart.
Teknikken bestod i at kaste bolden ind på banen midt i en saltomortale. Et meget langt tilløb,
så saltomortalen med begge hænder på bolden
som herefter blev slynget ind i feltet med stor
kraft. Det udløste mange underholdende situationer og megen applaus fra publikum.

Mads Øland

Hvad blev der af…

• Alder: 48 år
• Kampe for B.93: 95
• Mål for B.93: 3
• Civilt erhverv: Direktør i Spillerforeningen

Jeg erindrer at du ofte brugte din indkastteknik når B.93 spillede på udebane?
Du er skarp! Østerbro Stadion var ganske enkelt
møg elendig til indkast med kraftspring først. Det
skyldtes at der stort set ikke var græs mellem sidelinien og atletikbanen. Bortset fra det var Østerbro
stadion en ganske fin hjemmebane for os. Et hyggeligt og kompakt stadion at spille på. Det var jo ikke
fordi, der var så mange tilskuere til vores hjemmekampe. Til gengæld var akustikken sådan, at selv et
lille publikum faktisk gav ret god lyd nede på banen.

Hvorfor havnede du netop i B.93?
Da jeg stoppede i Vanløse ønskede B.93, at jeg kom
til klubben. Det gjorde jeg med glæde. Jeg spillede
i B.93 fra 1992 og indtil september 1997. Men det
sidste halvandet år var jeg plaget af skader og spillede ikke på førsteholdet.

Nå, men lad os vende tilbage til starten.
Hvilke klubber spillede du i inden B.93?
I ungdomstiden spillede jeg i Nørager IF, Farsø-Ullits
IK og Viborg FF. Som seniorspiller i Viborg FF, KB,
Vanløse IF samt B.93.

Husker du debuten i B.93?
Ja, det var i Roskilde Idrætspark hvor vi vandt sikkert
4-0 på en rigtig mudderbane (22/3 1992, målscorere Flemming Jørgensen (2), Danny Jung og Kim
Hansen, red.)
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Ølands første sæson i B.93 var i øvrigt en særdeles
god sæson for klubben. Ikke alene vandt B.93
forårssæsonen i 2. division øst, hvilket gav 8 point
med over til efterårssæsonen. Vi rykkede tilmed
op i 1. division efter efterårssæsonen. Øland var
kommet til en klub fuld af optimisme.
Hvad var din største oplevelse i B.93-trøjen?
Vi vandt vores rækker flere halvår i træk, før vi rykkede op i 1. division. Baggrunden var, at DBU over
en årrække indsnævrede antallet af klubber i divisionerne. Det medførte mange festligheder i klubben.
En anden stor og festlig oplevelse var fejringen af
klubbens 100 års jubilæum.
Skilte B.93 sig ud fra de øvrige klubber du
havde været i?
Alle klubber er forskellige, men jeg synes der er
mange fælles træk mellem B.93, KB og Viborg FF.
B.93 er en klub med en lang historie og forventninger i den anledning. I B.93 har jeg overvejende mødt
venlige, åbne og imødekomne mennesker. Klubben
oste af en behagelig stemning, hvor det var muligt
at udvikle sig sammen med andre.
Det var i Mads Ølands aktive periode at B.93
holdt „store flyttedag“. Fra klubhuset under
Østerbro Stadion til Svanemølleanlægget med
det gamle Øresundshospital som nyt klubhus. I
den mellemliggende periode trænede Øland og
de andre på Klosterbanen i Fælledparken.
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Ser du stadig nogle af gutterne fra
dengang?
Vi mødes jo til veteran-kampe og i andre fodboldsammenhænge, men privat ser jeg dem ikke.
Hvad var dine forcer på banen?
Stærk psyke, gode indlæg med venstre poten, indkast og server på dødbolde.
Hvad lavede du i tiden efter B.93?
Da jeg stoppede i september 1997 holdt jeg en pause
fra fodboldspillet og passede i stedet min familie
med kone og tre børn. Samtidig passede jeg mit job
som direktør for Spillerforeningen.
Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Ja, jeg er såmænd stadig direktør i Spillerforeningen. Derudover hjælper jeg til i Boldklubben Fix
(beliggende i Brønshøj, red), hvor jeg tillige har været ungdomstræner. Pt. arbejder jeg sammen med
klubbens bestyrelse på at etablere et nyt klubhus.
Derudover spiller jeg Super-veteran i Fix.
Mads Øland har siden 1990 været hhv. formand
og direktør i Spillerforeningen. Et job han beklæder med stil. Tidligere på året var han en del
i vælten i forbindelse med FIFPros rapport om
bl.a. matchfixing i østeuropæiske klubber. Rapportens konklusion om, hvor omfangsrigt fænomenet rent faktisk er, overraskede den sympatiske Mads Øland.
/Christian Winther

B.93-sponsorer
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På sponsorbesøg

En duft af Østen
Wiinstedt tæpper har været annoncør i alle ti år
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våbnet (Flyverkommandoen) og ca 9 måneders
ophold i udlandet, Tyskland og Frankrig, skulle

Thomas Wiinstedt

Vi havde en aftale om et interview i butikken på
Strandvejen 201 og selv om forretningen åbnede
kl. 13.00 fik jeg besked på at være der kl. 13.15.
-Jeg skal lige spille tennis først, forklarede forretningsindehaveren, Thomas Wiinstedt, der har
været medlem af B.93 siden 1950. Min far, Erling
Wiinstedt havde dengang allerede købt fodboldstøvler til mig, og stolte drog vi sammen over
på kontoret for at blive meldt ind. Der mødte vi
navnkundige Carl ”Skomager” Hansen. Han følte
lidt på mine lægge, og fortalte min far, at knægten ville få en stor fremtid på fodboldbanen.
Men allerede efter et stykke tid begyndte fodboldspillet at kede den unge Thomas.
-Jeg var sat ud på fløjen og de andre spillede
det meste af tiden inde på midten af banen. Af og
til sendte de en lang bold mod baglinjen, som jeg
så skulle spæne efter. Det kedede mig i længden.
Tre år senere var Thomas imidlertid tilbage på
klubbens anlæg. Denne gang med en ketsjer i
hånden, og det blev kærlighed ved første blik
– en passion han har dyrket siden. Thomas er
medlem af tre tennisklubber Tisvilde og Tårbæk
om sommeren og B.93 hele året. Han har droslet lidt ned med tennisspillet, og er i dag ”kun”
aktiv tre gange om ugen. Om onsdagen spiller
han i B.93`s tennishal. Herredouble sammen med
Kjeld Kjærsgaard, og modstanderne på den anden side af nettet er Johan Keine og enten Jens
Helsted eller Jørgen Ditlevsen. Alle herrer i deres
bedste alder. Denne onsdag dog med et trist nederlag i to sæt som resultat. Andre dage hedder
makkerne Poul Rømert, Jørgen Norsker og Poul
Christensen.
En gang om måneden spiller Wiinstedt bridge
med samme Poul Christensen og barndomsvennen Jørgen Norsker.
-Efter en handelsuddannelse med en Niels
Brock eksamen, 1 ½ års militærtjeneste i Flyve-

• Født: 24. februar 1940
• Medlem af B.93 siden 1950
• Tennisspiller i klubben siden 1953
– afbrudt af et ophold på Grønland
1975-1977
• Uddannelse: Handelsuddannet på
Niels Brock – læste siden til revisor
• Selvstændig tæppevirksomhed siden
1978
• Annoncør i B.93 fodbold siden 2002
• Gift med Helle – to piger Katrine og
Nena fra et tidligere ægteskab

jeg vælge erhvervsløbebane. Her fandt min mor
det dog mest praktisk, at jeg trådte ind i min
faders tæppevirksomhed, hvor jeg derefter arbejdede i fem år fra 1965-1970. Herefter skiftede
jeg til revisorbranchen, hvor jeg var ansat i forskellige firmaer frem til 1994. Jeg arbejdede så
som revisor om dagen og mødte op i tæppeforretningen kl. 17.00, hvor vi så kørte ud med
tæpper om aftenen.
I 1994 fik Thomas øje på en tom forretning på
Strandvejen 201i Hellerup, og han besluttede at
etablere forretning der. I dag handler han udelukkende med fladvævede Kelim Tæpper, som han
importerer fra Iran, Tyrkiet og Kaukasien. Gamle
knyttede tæpper køber han i Tyskland og i London. Lyse tæpper er i dag meget efterspurgte.

I alle de år som B.93 fodboldblad har eksisteret
har Thomas støttet klubben med en annonce,
men han kunne nu godt tænke sig, at flere
B.93`ere ville lægge vejen forbi og få en snak i
forretningen.
Thomas farfar P.H. Wiinstedt var klubbens kasserer i seks år fra 1947-1953. Han blev indmeldt
i klubben i 1912 – Familien har således samlet
været medlem af klubben i 100 år. P.H. Wiinstedt
døde i 1981 92 år gammel. Thomas far, Erling
Wiinstedt, var en habil sekunda fodboldspiller,
der spillede fodbold til han nærmede sig de fyrre
år. Han var aktiv i sin forretning på Strandboulevarden på Østerbro frem til 2009. Han fyldte 99
år den 29. april i år i rimelig form.
/tk
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49 år efter
Årgang 1947/48 mødtes på B.93
til en fed gang nostalgi.
Det tog lidt tid at finde ud af hvem der var hvem,
da 16 spillere fra årgang 1947/48 mødtes igen i
cafeen på B.93 til en bid brød og en hyggelig
snak om de glade fodbolddage i tressernes København. Mange af deltagere havde slidt håret af
og det vanskeliggjorde genkendelsen, men det
lykkedes dog lidt efter lidt.
Først skulle der stilles op til det traditionelle
„før og efter billede“. Før var holdbilledet af klubbens 2. Juniorhold fra november 1963, der blev
bragt i B.93 fodbold nr. 39 side 31. Denne gang
blev holdet suppleret med hofstatistiker Palle
„Banks“ Jørgensen, der er helt uundværlig ved
den slags begivenheder, samt nogle spillere, der
på grund af trænerens fejldispositioner den pågældende dag spillede på klubbens 1. juniorhold.
Så gik snakken lystigt omkring de to borde og
billeder blev rundsendt. Mange anekdoter kom
frem for dagens lys. En af de bedre offentliggøres her.

36

Historien om skeen:
En af deltagerne, Henrik Østerby, havde igennem mange år boet og arbejdet i Bruxelles. En
dag havde han inviteret en arbejdskollega med
hjem til en privat frokost. Man var nået til kaffen, og gæsten ønskede at komme sukker i sin
kaffe. Da fik han øje på en ske i sukkerskålen med
Boldklubbens Frems logo. – „Har du også sådan
en ske“ udbrød gæsten forundret. Det viste sig,
at gæsten havde spillet på det hold fra Randers
Freja, som B.93 mødte i et jubilæumsstævne på
Boldklubben Frems anlæg i 1961. „Ja vi vandt jo
med 2-1“ kunne Østerby så fortælle og derved
blev det, selv om andre af deltagerne frokosten

Bagerst fra venstre: Mogens Gyde, Poul Nielsen, Palle Banks, Leif Lykke Nielsen, Ole Gude,
Sven-Erik Jensen, Søren Kargaard, Henrik Østerby og Torben Klarskov. Forrest fra venstre:
Bo Vibæk Jensen, Ib Lohmann, Jørgen Luffe Petersen, Svend Boelsmand, Henning Plambeck, Niels Ove Nielsen og Ole Stig Sørensen.
Foto: Finn Ludo Jensen
på B.93 nu mente, at vi havde tabt kampen. Nå det
var mindre væsentligt. Mere væsentligt var det at
alle, der havde været med dengang ude i Valby,
havde samme ske i sukkerskålen derhjemme.
Efter frokosten vovede nogle af deltagerne sig
så over på Østerbro Stadion for at se B.93 pille
glansen af topholdet Hvidovre.

Denne vigtige sejr blev så et fornemt punktum
for et rigtig hyggeligt møde med fortiden. Ideen
om at samle gamle holdkammerater til en hyggelig sammenkomst er hermed givet videre.
/tk
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Årets B.93`er
Sprængfyldt med visioner

Nicolai og hans far Gert blev indmeldt i klubben
nogenlunde samtidig, Nicolai som spiller og farmands firma, McKenzie som sponsor for holdet.
En kort karriere på klubbens Y DM hold blev brat
afbrudt af en ondartet knæskade og Nicolai kastede sig over trænergerningen, der blev indledt
i samarbejde med Jan „Jernmand“ Hansen. På
klubbens hjemmeside findes et holdbillede af
klubbens U 15 hold, der på fornem vi repræsenterede klubben ved en international ungdomsturnering i Holland, hvor holdet i kvartfinalen efter
straffesparkskonkurrence måtte give op over for
et stærkt mandskab fra Ajax, Amsterdam. På billedet nikker man genkendende til spillere som
Kofi Dakinah (nu Birkerød), Patrick Mtiliga (nu FC
Nordsjælland) og Dennis Bo Mortensen (der senest har optrådt hos Frem). I 1987 fik han ansvar
for 78/79 årgangen, der udklækkede spillere som
Daniel Jensen, Morten Carlsen, Gustav Cudjoe og
Johan Lange (nu træner i FCK). Som talenttræner for U 21 holdet havde Nicolai blandt andet
ansvar for Patrick Mtiliga, Rajko Lekic og Dennis
Rommedahl.
Journalistuddannelsen sendte Nicolai til Aarhus,
og det satte en midlertidig stopper for hans virke
på fodboldbanen, men han vendte tilbage til
klubben, da hans to sønner Alexander (årgang
03) og Cornelius (årgang 00) snørede fodboldstøvlerne for første gang.
Nicolai fulgte ivrigt med fra sidelinjen, og som
mange andre forældre var han ikke helt tilfreds
med det han så. – Det var jo mit hjerteblod, for-
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tæller han, så jeg kunne jo ikke bare se til, at
træningen haltede noget. I stedet for at stille mig
op i køen af krævende forældre, valgte jeg selv at
gøre en aktiv indsats for, at der kom mere struktur
over klubbens ungdomsarbejde.

Nicolai Bo Hjeds

Det blæste en halv pelikan ude på anlægget den
mandag eftermiddag, da B.93 medlemsbladets
udsendte havde sat cheftræneren for U 12 holdet,
Nicolai Bo Hjeds stævne til en snak om visioner
for B.93 ungdomsafdeling.

• Født den 2. oktober 1975
• Medlem af B.93 siden 1983
• Uddannelse journalist og fodboldtræner (UEFA B licens)
• Arbejder i dag som TV-producent hos
Monday, speaker ved Premier League
kampe på Canal 6
• Gift med Christel med hvem han har
sønnerne Alexander på 9 og Cornelius
på 12

– Vi fik sat gang i et børneforum, hvor vi trænere kunne inspirere hinanden og få opgraderet
den enkelte ungdomstræners viden – vi afholdt
kurser, hvor vi blandt andet aftalte strategier for
vores arbejde. Sejrene var ikke det vigtigste men
derimod at udvikle den enkeltes spillers tekniske
færdigheder eksempelvis med fokus på driblinger. At gøre træningen så enkel som mulig og
arbejde med et øvelsesvalg, som var overskueligt
for den unge fodboldspiller.
Resultaterne udeblev ikke. Det blev pludseligt attraktivt at spille fodbold i B.93 og lige så attraktivt
at være træner i børnefodboldafdelingen. Den
uerfarne træner var ikke længere overladt til sig
selv, men indgik i et berigende samarbejde, hvor
træneren lærte lige så meget som spillerne. Herefter var det målet, at få ansat velkvalificerede
trænere, der kunne implementere de nye ideer i
hele ungdomsafdelingen. Bjørn Rasmussen blev
hentet ind som den overordnede talentchef for U
19 til U 10. Men det koster mange penge at drive
en ungdomsafdeling så ambitiøst.

videre været positive. B.93 medlemsblad følger
udviklingen nøje og vil straks sætte sig til computeren, når projektet er mere konkret.
Milan Camp er også et af de projkter Hjed har
sat sit fingeraftryk på. Det skete ved lidt af en
tilfældighed. På en af de første Milan Camps
herhjemme blev B.93`eren Jeppe Erenbjerg inviteret ned til klubben på et træningsophold, og
han gjorde det så godt, at Milan fik interesse for
den klub, der havde stået for hans fodboldopdragelse.

– Men vi har ikke noget alternativ, fortæller Hjeds
videre. Konkurrencen er benhård. Vi udvikler meget attraktive spillertyper, som de store klubber
følget helt tæt ned i U 10, U 11 og U 12. Det skal vi
være stolte over, men vi må hele tiden sørge for at
optimere vores tilbud til de mange dygtige unge
spillere og ideelt set tilbyde de samme muligheder for at udvikle deres talent, som storklubberne
tilbyder. Vi har ikke noget valg, hvis vi skal gøre
os forhåbninger om at spille en rolle på ungdoms
elite niveau i fremtiden.
Det fører naturligt samtalen over i Hjeds næste
vision. At skabe en skole på anlægget, hvor faglig
uddannelse går hånd i hånd med den fodboldmæssige udvikling. Sammen med en række andre B.93`ere er han og fodboldbestyrelsen i samarbejde med hovedbestyrelsen nu i gang med
planer om at få en skole og en fritidsordning på
plads på anlægget. Tankerne er sendt videre ud
i lokalområdet og tilbagemeldingerne har indtil
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Milan Camp blev afholdt på anlægget for første
gang sidste år med svimlende 400 deltagere, der
trodsede vejrguderne, men som fik en oplevelse
for livet. Milan Camp er på plads igen i år. Foreløbig har 200 allerede tilmeldt sig, så der stadig
ledige pladser.

Blæsten peb fortsat en om ørene, men den positive samtale gjorde vejret udholdeligt. Visionære
personer kan vores klub ikke få for mange af.

U 12 holdbillede:
Bagest fra venstre: Nicolai Bo Hjeds, Dion Madsen, Halfdan Lerhmark, Niclas Boesen
Meyer, Oliver Andersen, Søren Sørensen, Thor Madsen, Oliver Reichardt, Alexander Jensen,
Mads Altschuler, Noah Wyke, Emil Kourd, Magnus Riis Christensen, Mar tin Hemmingsen og
Jesper Bjarnøe.
Forrest: Cornelius Scheel Hjeds, Hans Nielsen, Mar tin Visti, William Friber t,
Jeppe Erenbjerg, Luka Sabov og Eren Özkahveci.
Fotograf : Torben Klarskov
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JUNIOR
Contact Team
Tennisketcher
der er nem at
manøvrere med.
Til begyndere og
let øvede spillere.

Nadal Jr. 110

Robust juniorketcher
med aluminiumsramme
og syntetiske strenge.
Den passer til spillere
op til 110 cm.

NU

399.SPAR 401.-

800,-

230,-

XS Team
Tennisketcher
med stift skaft,
som giver masser
af power. Til den
øvede spillere.

Nadal jr. 125

Den passer til spillere
op til 125 cm.

250,-

NU

499.SPAR 901.-

1400,-

Nadal Jr. 140.

Den passer til spillere
op til 140 cm.

300,ATP
Turneringsbold med Encore
teknologi.
4 bolde pr. rør.

120,NU 2 stk.

199.NU 2 stk.

99.-

SPAR 41.-

70,-

NU

599.SPAR 901.-

1500,N5.3 Hybrid
Tennisketcher med
Hybrid-teknologi,
der giver en let
men stærk og
kraftfuld ketcher.

NU

699.SPAR 801.-

1500,-

SPAR 41.-

Team
En god all-round bold. 3
bolde pr.rør.

XS Select
Tennisketcher med
medium balance,
fleksibelt skaft,
der øger komforten og kontrollen.
Til begyndere og
let øvede.

Exclusive
Tennisketcher der
er opbygget med
nanoteknologi, den
har en konstruktion af graphite og
Kaerophite Black.
Kan bruges af alle.

NU

799.-

SPAR 1001.-

1800,-

SPORTMASTER
KØBENHAVN,
PARKEN

RO

KUN PÅ ØSTERB

KUN PÅ ØSTERB

Østerbrogade 79 v/Parken • Tlf. 35 26 62 00 • www.parken.sportmaster.dk

RO
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Ny tennisbestyrelse
Det har været et turbulent halvt år i tennisafdelingen, startende med konstitutionen af en
næsten helt ny tennisbestyrelse i forlængelse
af årsmødet i oktober 2012. Kun Cathrine Riis er
genganger, mens Rogier Folkers, Henrik Storm
Johansen, Jan Nygaard Jensen og jeg, alle er nytiltrådte. Fælles for alle er et stort engagement og
en vilje til at hjælpe tennisafdelingen til at blive
en endnu bedre klub og måske bevæge sig ud
ad et nyt, frugtbart spor.
Hvad det helt præcist vil sige, har bestyrelsen
brugt en del tid på at definere. Er B93 en tennisklub, der vil satse på eliten, juniorerne eller
bredden? Eller kan der måske være plads til alle
tre samtidigt?
For at blive klogere på det tog tennisbestyrelsen imod et tilbud fra Dansk Tennis Forbund (DTF)
om at deltage i et klubudviklingsforløb, hvor en
erfaren klubudviklingskonsulent fra DTF hjælper
med at finde et sæt fælles værdier for klubben, en
vision og en mission. For at få så meget relevant
input som muligt inviterede tennisbestyrelsen
alle udvalgsmedlemmer og øvrige interesserede
medlemmer til at deltage i klubudviklingsforløbet. Med et deltagerantal på ca. 20 personer med
forskellig baggrund er der helt bestemt skabt et
godt fundament, som tennisbestyrelsen nu kan
arbejde videre med.
Vi nåede ikke helt i mål under klubudviklingsforløbet, men vi er nået et godt stykke, og tennisbestyrelsen skal nu mødes med klubudviklingskonsulenten i juni 2012 for at træffe en endelig
beslutning om de fælles værdier, vores vision og
mission – kort sagt, hvilket spor skal tennisafdelingen følge fremover.

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 tæt samarbejde med den nytiltrådte sportschef,
Steen Højlo, vil tennisbestyrelsen udstikke de
overordnede retningslinjer for, hvordan tennisafdelingen kan bevæge sig ud ad et nyt og bedre
spor og ikke mindst sørge for, at vi efterfølgende
bliver på det spor, vi alle er blevet enige om, er
det bedste for tennisafdelingen.
Tennisbestyrelsen takker alle, der har deltaget
aktivt og konstruktivt i forløbet indtil nu, og ser
frem til at fortsætte samarbejdet med udvalg,
trænere, medlemmer, forældre og andre ildsjæle
Til sidst lidt praktisk:
Henvendelser med idéer, ros, kritik m.v. til bestyrelsen er altid velkomne og er med til at gøre
B93 til en endnu bedre klub.
Hvis du har spørgsmål af administrativ karakter, skal du henvende dig til kontoret eller
sportschefen. Har du øvrige spørgsmål og idéer,
må du meget gerne henvende dig til det bestyrelses- eller udvalgsmedlem, der er ansvarlig for
det pågældende område:
Område

Bestyrelsesmedlemmer

Hovedbestyrelse

Line

Økonomi

Rogier

Samarbejde og anlæg

Rogier og Henrik

Sponsorater

Jan og Line

Elite

Jan

Junior

Cathrine og Henrik

Bredde

Rogier

Vi beder jer alle huske når I henvender jer, at der
er tale om frivilligt arbejde for alle i bestyrelse
og udvalg. Tennisbestyrelsen bestræber sig på at
besvare alle henvendelser indenfor 7 dage.
På vegne af tennisbestyrelsen
/Line Rener Kristensen

Juniorudvalget i B.93 Tennis
Hvad laver vi i juniorudvalget? Vi er sat i verden
for at sikre de bedst mulige rammer for sportslig
kvalitet og gode, sociale relationer for tennisungdommen i B.93.
Vi repræsenterer alle spillere fra U18 og ned til
de yngste. Gennem turneringer og massevis af
aktiviteter vil vi gerne tilbyde et berigende klubliv
for alle årgange og niveauer.

Der er også plads til dig!
Vil du høre mere om B93’s aktiviteter for børn
og unge, er du meget velkommen til at kontakte
juniorudvalget eller undertegnede.
Juniorudvalget v. Cathrine Riis
B.93 Tennis

B.93 skal simpelthen være det sjoveste og bedste
sted at spille tennis.

Lars Ringsted
Indehaver - Statsaut. Ejendomsmægler, MDE
danbolig Østerbro

Har du hørt, det er umuligt
at sælge bolig lige nu?
Så har du talt med de forkerte.
Vi sælger Østerbro!
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Opskriften på tennislykke
Det kribler i strengene hos de forårskåde tennisspillere. Vi har måske nok været så heldige at
blive forkælet med, hvad vi selv mener, må være
verdens bedste tennishal. Men når temperaturen kravler op over 10 grader, og grussækkene
gør deres indtog på banerne, ja, så kan vi faktisk
næsten ikke vente med at forlade vores ellers så
flotte tennishal.
I B93 Tennis er der masser af tegn på, at foråret er kommet. Standerhejsningen blev afholdt
sidste lørdag i april. Der var dækket op med
morgenmad og gjort klar til uretfærdige runder
på banerne for alle aldersklasser. Vores formand,
Line Rener Kristensen, bød udendørssæsonen
velkommen, og sammen med breddeudvalgsmedlem Nanna Wulff hejste hun flaget. Kort, sagt,
vi var klar til at befolke gruset! Men vejret ville
det anderledes; udendørssæsonen blev skudt i
gang – indenfor.
Hvad bruger tennisfolk så regnvejr til? Breddeudvalget har ikke spildt tiden. Klubhuset på det
gamle anlæg er ikke bare blevet frisket op, men
simpelthen totalt renoveret! Nymalet og nyindrettet, sågar med nye møbler OG blomster. Og
pludselig gør det ikke så meget med det regnvejr,
for så kan vi jo bare diskutere topspin og andenservsteknik i de nye sofaer, hvis regnen får os til
at flygte fra banerne.
Flaget blev hejst – for udendørssæsonen og
for vores nyindrettede klubhus. Og vi nøjes ikke
med det. Bestyrelsen gør en beundringsværdig
indsats for at skaffe os nye medlemmer; unge
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som ældre. Hvordan gør man lige det? Man kan jo
starte med at invitere kronprinsen til et slag tennis på det nye anlæg. Massevis af håbefulde børn
dukkede op St. Bededag, og det gjorde kronprinsen heldigvis også. Som æresmedlem i klubben
og protektor for Dansk Tennisforbund har HKH
Frederik faktisk ikke den værste baghånd, lød
meldingerne. Børnene flokkedes omkring ham
og fik et par fif udi netspil. Pressen mødte talstærkt op, og vi kunne læse om os selv i Østerbroavisen eller bare tænde for tv’et samme aften.
Selv medierne fortæller nu om, hvorfor det er så
godt at spille i B93, og lige så vigtigt: nyheden
om alle vores aktiviter er nået ud til potentielle,
nye medlemmer. Nu har alle hørt om både juniortræningen og den nye slags senirotræning, hvor
man ikke skal komme på en bestemt dag, men
bare booker en hverdag, lige tilpas fleksibelt for
de moderne storbymennesker!
Foråret og sommeren er over os: opskriften på
tennislykke virker igen. Nu kan I fra fodbold måske nok synes, at vi er lidt sarte, os tennisspillere,
der ikke kan spille i regnvejr i vores fine, hvide tøj.
Vi har jo set jer glide rundt i mudderet med den
store bruser ovenover jer – og været misundelige!
Vores bolde bliver smattede som en våd karklud i
regn, og banerne vil ligne Utterslev Mose efter et
skybrud og være ødelagt for resten af sæsonen,
hvis vi spiller under en skylle. I er de heldige,
sommerregnen sender jer ikke i karantæne. Nu er
vi også blevet lidt mere heldige, for vi vil drikke
øl i klubhuset, når regnen pisker ned på gruset.
Kig forbi næste gang og få en boldsnak henover
øllet med os.

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 ∙ Linnésgade 25, 3. sal ∙ 1361 København K ∙ Tlf. 3312 3920

GAMMELMANDSRÆKKERNE
Vinterturneringen sluttede den 31. marts. Af de syv
rækker vandt B.93 i år de tre. Det var superveteraner, masters og supermasters, som alle røg øverst
på sejrsskamlen. De sidste fem år er der kåret 34
rækkevindere. Af disse har B.93 vundet 13 titler
foran KB (6), Dragør (3), Frem (3) og B1908 (2). Syv
klubber har vundet en enkelt titel. Mastersholdet
har vundet rækken de sidste fem gange med 46
kampe-39 vundet-3 uafgjort-4 nederlag (målscore
170-46). Supermasters har vundet de sidste tre
sæsoner.
Sommerturneringen 2012 er derimod startet
langt under niveau. Flere af holdene ligger og roder
nede i bunden. Det eneste hold der har klaret sig
rimeligt er afdelingens ’sorte får’ klubbens ældste
hold Super Grand Old Masters’, der indtager en tredjeplads efter Brønshøj og SIF/HIK. Holdet har bl.a.
besejret ØIF med hele 10-1 (seks mål af Finn Ludo).

Veteran (40 år), har koncentreret sig om DBUpokalturneringen. I kvartfinalen blev Lyngby
besejret med 4-1. Semifinalekampen forgik på
Herlev Stadion, hvor det blev til en relativ sikker sejr på 3-1 på mål af Torben Rasmussen,
Henrik Freund og Peter ’Tysker’ Krøyer (straffe).
Sidste forhindring før finalen var udekampen
mod Skovshoved på Krøyersvej. Første halvleg
tilhørte B.93, men det lykkedes ikke, at passerer
skovsernes velspillende målmand. I anden halvleg scorede skovserne to gange, og så glippede
den finale.
/Palle „Banks“ Jørgensen
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Miniprofiler runde fødselsdage (3. kvartal 2012)
Leif Rønnow (80 år – 5. juli)
Med 246 kampe/3 mål (1951/63) ligger Leif på
niendepladsen over flest førsteholdskampe. Leif,
der var en særdeles solid back, var på ungdomslandsholdet i 1952/53. Leif spillede overfor Carl
Aage Præst ved klubbens berømte jubilæumskamp i 1953 mod Juventus (1-2) – det så 41.800
tilskuere. Det passer ikke, der var et par tusinde,
der intet kunne se. Leif havde sin egen EL-forretning på Gl. Kongevej på Frederiksberg indtil
sidste år. For nylig skænkede Leif klubben sine
fem scrapbøger samt alle sine præmier fra hans
repræsentative kampe for bl.a. landsholdet, KBU
og Stævnet. Vel nok hans bedste aflevering i karrieren.
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36-årig, har Jens huseret med et utal af mål og
oplæg på diverse gammelmandshold. Jens er
for nylig blev tilknyttet divisionsholdet som assistenttræner.

Finn Jacobsen (70 år – 30. juli)
Med 15 kampe/4 mål (1960/62) ligger Finn ’Jacob’
på pladsen som nummer 416 over flest førsteholdskampe. Som spiller var Jacob en teknisk
spiller, der økonomiserede med kræfterne. Han
var mest kendt som lillebror til klubbens storspiller Jørgen Jacobsen (293 kampe/108 mål). Finn
’Jacob’ var ansat på ’Slottet’ indtil han gik på pension i 2009. Udover at være træner for indendørsholdet er Jacob frivillig medhjælper på Slottet.

Jens Kolding (60 år – 12. juli)

Gitte Arnskov (50 år – 15. september)

Med 322 kampe/141 mål (1970/88) ligger landsholdsspilleren Jens på andenpladsen over flest
førsteholdskampe. Han er overgået af Ole Petersen (409 kampe), men det er hans egen skyld.
Jens var fire år i Roda (1976/80) og senere to år
i Brøndby (1984/85), hvor han blev købt som erstatning for Michael Laudrup. Allerede første år
var han med til at sikre Brøndby sit første DM.
I skarp konkurrence med Tom Søndergaard, er
Jens (og Tom) suverænt klubbens bedste spillere indenfor de sidste 50 år. Jens 6000 var en
eminent spiller. En ren driblekunstner med nogle
fremragende afleveringer. I hans tid i hollandsk
fodbold udtalte Frank Arnesen og Søren Lerby,
at Kolding var det største danske talent, de nogensinde havde set. Som 20-årig sagde Jens, eller
rettere sagt hans storebror Bjarne, nej til Borussia
Mönchengladbach, der så i stedet købte Allan
Simonsen. I 1976 blev Kolding professionel i JC
Roda, og blev ifølge aviserne „Danmarks første
fodboldmillionær“. De fire år i Roda blev forstyrret af en kompliceret korsbåndsoperation. Efter
at have spillet sin sidste førsteholdskamp som

I foråret 2012 kunne Gitte fejre sit 25 års jubilæum
som ansat i klubben. Nu varer det ikke længe før
frøken Arnskov passerer endnu en milepæl, medio september starter hun på anden halvleg, når
hun udligner til 50-50 på hjemmefronten. Som
det fremgik af sidste fodboldblad fyldte René
Andersen, assistenttræner for elite dameholdet,
50 år på H. C. Andersens fødselsdag. Begge Gittes
forældre, Aase og Kurt, samt broderen Lars har
været ansat i B.93. Gitte er en af de mest kendte
93’er ude i samfundet.

Johannes Jønsson (85 år – 18. september)
Johannes er en af de mest ivrige 93’ere. Det tætteste han er kommet førsteholdet er sønnen Per,
der spillede 19 kampe i 1986/87. Johannes er som
regel i klubben om tirsdagen. Han blev for nylig
genvalgt som revisor for BackOp Foreningen (tidligere 100 mandsklubben).

/Palle „Banks“ Jørgensen

Fodbold-bestyrelsen Aps-bestyrelsen
Hans Drachmann (formand)
Telefon: 35 42 52 54
dra@b93.dk
Max Riis Christensen (næstformand,
ungdomsformand)
Telefon: 30 17 39 50
max@riischristensen.dk
Nicolai Bo Hjeds
Telefon: 24 27 87 93
hjeds@b93.dk
Jonas Koch Erichsen
Telefon: 27 30 04 48
jonaslyd@hotmail.com
Tommy Møller
Telefon: 32 53 87 17
Mobil: 20 24 61 12
tommy@b93.dk
Peter Vest
peter.vest@mail.dk
Berit Johansen
Mobil: 51 60 35 39
berit@navigent.dk
Dion Madsen
dion@noid.dk
Tilknyttet fodboldbestyrelsen
Jørgen Ritnagel
Telefon: 35 42 32 93
Arbejde: 44 44 08 85
Mobil: 22 73 08 85
ritnagel@mail.tele.dk
jori@p-klitgaard.dk

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
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

- Støtter ungdommen i

B.93 fodbold -
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I SPA R BA N K St øtteR v I
SPoRte N S BAgm æ N 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.

03004

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

