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Tanker ved en generalforsamling
Danmark er kendt for at være det land, hvor næsten alle analfabeter kan læse og skrive. Derimod
står det værre til med forståelsen af det skrevne.
Årets generalforsamling blev en af de mere
dramatiske af slagsen. Hovedbestyrelsen havde
set sig nødsaget til at ekskludere 5 tennismedlemmer, der efter bestyrelsens mening ikke
havde overholdt klubbens vedtægter.
Ifølge klubbens vedtægter kan hovedbestyrelsen indkalde til et en ekstraordinær generalforsamling og det samme er muligt for blot 40
medlemmer af klubben. Den 4. juni havde fodboldbestyrelsen henvendt sig til hovedbestyrelsen for at få behandlet et forslag om kontingentforhøjelse – en beslutning der ellers vil kræve et
årsmøde. Grundet den øjeblikkelige økonomiske
situation i fodboldafdelingen, fik fodboldbestyrelsen HB`s accept af dette.
En kreds af medlemmer i tennisafdelingen
foranstaltede en underskriftsindsamling med
det formål at afholde et tennisårsmøde for at få
udskiftet en tennisbestyrelse, der var handlingslammet. Denne kreds havde ikke forinden henvendt sig til hovedbestyrelsen for at få tilladelse
til afholdelse af et årsmøde, og da formålet med
mødet endvidere var at udskifte tre medlemmer
af tennisbestyrelsen, der alle var valgt for en toårig periode følte hovedbestyrelsen sig nødsaget
til at gribe ind for at gøre opmærksom på, at
dette ifølge klubbens vedtægter ikke var lovligt.
Handlingslammelse i tennisbestyrelsen skyldtes

i øvrigt at tre medlemmer af tennisbestyrelsen
ikke kunne acceptere, at tennisformandens
stemme i tilfælde af stemmelighed ikke kunne
tælle dobbelt.
Et medlem af hovedbestyrelsen havde skrevet
breve til kulturborgmester Carl Christian Ebbesen, hvor han af uforståelige grunde gjorde opmærksom på, at klubben jo modtog FOS tilskud.
Senere nægtede samme at underskrive klubbens
regnskab, hvilket kommunen kræver at samtlige
medlemmer af hovedbestyrelsen gør, for at
FOS tilskuddet kan udløses. Hovedbestyrelsen
så derfor ingen anden udvej end at eksludere
det pågældende medlem. Samme handling var
nødvendig over for fire andre tennismedlemmer,
der fortsat nægtede at ville overholde klubbens
vedtægter, idet de mente at årsmødet i tennisafdelingen 26. februar var lovligt.
Ifølge vedtægterne har de ekskluderede ret
til at deres sag høres på generalforsamlingen.
Dirigenten valgte, at der skulle stemmes herom,
og da den første stemmeafgivelse viste 48-47 til
fordel for den ekskluderede, valgte formanden,
Johnny Wetterstein på Hovedbestyrelsens vegne
at trække alle eksklusionerne tilbage.
Og så er vi tilbage ved status quo. Det er nu
op til Danmarks Idræts Forbund at afgøre om tennisårsmødet ifølge klubbens vedtægter er lovligt.
Fortsættelse følger. – Redaktøren.
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Generalforsamlingen 29. april 2014
En meget dramatisk en af slagsen med
120 tilstedeværende medlemmer
Torben Henriksen blev valgt til dirigent efter
kampvalg med Mark Viltoft Bernquist (69-51)
Torben Klarskov blev valgt til referent. Niels Henrik Jørgensen, David Kendal, Palle Jørgensen og
Klaas Muizelaar blev valgt til stemmetællere:
Forsamlingen mindedes årets døde i 2013 med
et minuts stilhed
• Bent Mortensen
• Henning Vieg
• Helmut Jespersen
• Johannes Jønsson
25 års nålen blev tildelt: Jørgen Jensen (til stede)
og Ole Gade Lorentzen (ikke til stede) 40 års
nålen blev tildelt: Per Petersen (til stede) og
Erik Jørgensen (ikke til stede) Hans Drachmann
modtog fortjenstnålen i guld. Årets leder blev:
Jan Nygaard Jensen fra tennisafdelingen. Årets
B.93`er: Carlo Merolli.
Ad 3) Hovedbestyrelsens beretning:
Formanden Johnny Wetterstein oplæste Hovedbestyrelsens beretning, der fyldte 16 tætskrevne
maskinskrevne sider.

Af indholdet kan nævnes:
Vi har nogenlunde kunne holde vores position som en af Danmarks allerstørste idrætsforeninger med ca. 3000 medlemmer.
–– 1. herresenior er tilbage i 2. division i fodbold
efter nedrykningen til Danmarksserien.
–– Vi kan i tennisafdelingen byde velkommen til
en ny træner: Bo Thaysen, som skal være med til
at bringe B.93 tilbage til tenniseliten.
–– Vores „gamle fodbold- og tennisdrenge“ vinder deres rækker eller får topplaceringer.
–– Vi har på mange måder sikret, at dameprojektet i fodbold mellem B.93, HIK og Skjold stadigvæk er søsat, så der for kvinderne kan spilles
fodbold på et højt plan, og ungdomspigerne i
B.93 dermed har et mål at sigte efter.
–– Fra august i år etablerer vi et skoletilbud – i
første omgang – fra 5. klasse til 8. klasse for unge
mennesker, som vil udvikle deres talent i tennis
og fodbold. Senere hen udbygges skolen fra 0.
klasse til 9. klasse.
Vi har optimeret elitesatsningen, som på sigt betyder, at B.93 igen kommer til at ligge i toppen af
1. division i fodbold, og at vi i tennis placerer os
der, hvor man producerer danmarksmestre. Vi er i
fuld gang med at gøre den fysiske ramme endnu
bedre – til gavn for eliten og bredden.

––

Ad 5) Regnskab.

Årets B.93`er Carlo Merolli
- Foto Torben Klarskov
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Kasserer Hans Bay fremlagde det reviderede
regnskab for 2013 ved hjælp af en power point
demonstration med 12 forskellige slides.
1) Nøgletal for perioden 2002 – 2013
2) Udviklingen i indtægter og udgifter fra
samme periode, der viste, at klubben har produceret overskud på driften fra år til år.
3) Kontingentoversigt der viser at kontingentindtægterne er steget fra 1,9 mill. Kr i 2002 til 3,1
mill. Kr. I 2013.
4) FOS midlerne der toppede i 2008 med ca. 2,6
mill. Kr. i tilskud. I 2013 var det faldet til godt 2 mill.
Kr. og der er fare for at de falder yderligere i 2014.

Hans Drachmann modtog klubbens
fortjenstnål i guld
– Foto Torben Klarskov
5) Medlemsudviklingen siden januar 2004. Lavest i 2004 med 1500 medlemmer, i dag over
2800 medlemmer, men vi har været tæt på de
3000 medlemmer
6) Fodboldafdelingens resultat der viste et un-

derskud på ca. 450.000 kr.
7) Tennisafdelingens resultat med et overskud
på 642.298 kr.
8) Infrastruktur der på grund af en afskrivning
på et overvågningsanlæg til hallen viste et underskud på 151.778 kr.
9) Et samlet resultat for B.93 der viste et underskud på 874,737 væsentligst fordi fodboldklubben har solgt APS til to investorer.
De enkelte afdelinger har dækket underskuddene af deres egne opsparede midler. Således har
fodbold nu 130.288 kr. tilbage af sin opsparing,
Tennis har 1.249,214 kr. på bogen og hovedbestyrelsen har 15.637 kr. som opsparing.
Ad 6) Indkomne Forslag
Jacob Bang havde indsendt et forslag om mistillidsvotum til Hans Bay og Johnny Wetterstein.
Efter en længere debat valgte han at trække
sit forslag.
Ole Helding havde indsendt et forslag om 3 F holdet. Da han havde bemærket, at punktet var besvaret i formandens beretning trak han forslaget.
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Ad 7) Valg:
Kasserer Hans Bay genopstillede. På opfordring af
Mark Viltoft Bernquist ønskede Diana Buck også
at opstille. Diana Buck fik efter afstemning 55
stemmer og Hans Bay fik 54 stemmer. Senere viste
det sig, at Diana Buck ikke havde været medlem af
klubben i mere end seks måneder og derfor ikke
var valgbar – Hun valgte derefter at trække sig.
Fodboldrepræsentant: Jørgen Ritnagel genopstillede. Mark Viltoft Bernquist ønskede ligeledes
at blive valgt og begrundede sin kandidatur.
Drachmann opfordrede forsamlingen til at
genvælge Jørgen Ritnagel. Efter afstemning blev
Jørgen Ritnagel genvalgt med 39 stemmer mens
Bernquist opnåede 6 stemmer.
Som suppleant for fodbold blev Torben Klarskov
genvalgt.
Som suppleant for Tennis valgtes: Preben Keldsen.
Sven-Erik Jensen fra Time Vision blev genvalgt
som revisor.

Johnny Wetterstein takkede dirigenten Torben
Henriksen for ledelsen af et meget vanskelligt
møde. Jørgen Ritnagel sørgede traditionen tro
for det afsluttende B.93 Hurra.
Mødet sluttede kl. 00.10.
/tk

Tom Jensen

Ad 8) Eventuelt
En repræsentant fra tennis, der ikke opgav sit
navn, spurgte om tennisbestyrelsen havde en
formand i dag. Tennisbestyrelsen der nu består
af Andreas Teschl, Nanna Wullf, Torben Ernst,
Sisse Fallinge, Peter Petersen og Roberto
Machuca skal først konstituere sig på det førstkommende tennismøde.

EFTERLYST
Kender nogen denne mand –
Vi mangler oplysning om hans fødselsdag
– kontakt venligst redaktionen

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.
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Seminar lørdag den 8. marts
På kvindernes internationale kampdag,
mødtes en række B.93`ere for at drøfte
klubbens nye brand
Det blev et meget positivt møde, med gode indlæg og en god debat. Michelle Guarini kom med
det første oplæg, hvor han slog til lyd for at foreningerne søgte at tilbageerobre alle de mange tiltag,
som i dag var overtaget af et kommercielt marked.
Eksempelvis kunne klubben tilbyde fitness til en
meget lavere pris, og der ville også være emner
fra den coaching der finder sted, der fint kunne
anvendes af erhvervslivet.
Johnny Wetterstein kom så med en oversigt
over den strategi, der er lagt i fodboldafdelingen,

og Torben Ernst fremlagde de tanker i som tennisafdelingen havde gjort sig, og som ikke adskilte
sig væsentligt fra fodbolden
Der var stor enighed om de muligheder, der
ligger lige for i et konstruktivt samarbejde mellem tennis og fodbold.
Karina Grønvall Lindgren og Johnny Wetterstein informerede herefter deltagerne om B.93`s
kommende skole og idrætsprojekt og deltegerne
fik i grupper mulighed for at komme med forslag
til projektets årshjul.
Mødet sluttede med en let spisning og alle
deltagere gik fra mødet med en masse kreative
og positive tanker i bagagen.
/tk

Seminar lørdag den 8. marts: Billede: bagerst fra venstre: Karina Grønvall Lindgren, Youssef
Mohamed, Yacine Hamouchene, Johnny Wetterstein, Jacob Christensen, Casper Møller, Patrick
Ørngreen, Tommy Møller, Nanna Wulff, Torben Ernst, Michele Guarini, Jesper Nielsen, David Kendall og Steen Müntzberg – Knælende Steen Højlo. – Foto: Torben Klarskov
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Leif Vilhelm Petersen
•
•
•

Født den 10. januar 1938
Indmeldt i B.93: 1948
Fodboldkarriere:
171 kampe for B.93 7 mål. (1956-1964) 4
Y-landskampe (1955-56)

•
•

Uddannet: Maler
Gift med: Margit Sonja siden
9. september 1967, Bonusdatter Gitte.

Store Leif
Medlemsbladet har denne gang været
på besøg hos Leif Petersen
- Der er ryg – nu er der mere ryg og nu er han der
-. Vi tilskuere til B.93`s hjemmekampe i perioden
1960-1964 var aldrig i tvivl om, at det centrale
forsvar blev styret af den store malersvend, Leif
Petersen, der på denne måde gjorde sine foranliggende holdkammerater opmærksom på den
lurende fare. Brølet kunne høres et godt stykke
ovre i Fælledparken.
Leif, der var begyndt i fælledklubben Heimdal,
blev spottet som lilleputspiller. Hans gode ven,
Leif Clemens Pedersen, der var begyndt i B.93
blev af Michael Rohde sendt i byen med besked
på, at bringe Leif Petersen over i B.93. Leif, der

dengang boede alene med sin mor, havde ikke
sådan lige råd til at skifte til B.93, men inden længe
var han udstyret med et legat, der både omfattede støvler, trøje, bukser og strømper og så begyndte en lang fodboldkarriere i samme klub,
B.93. Da der var to spillere af samme navn, blev
de efter ide af H.C. Andersen kaldt for store og lille
Leif. Når man har set dem begge ved man hvorfor.
Vi var sådan et mellemhold, fortæller Leif om sin
ungdomstid i B.93. KB og B.1903 var de stærke
klubber. Det blev dog til kampe på KBU`s udvalgte juniorhold, og fire landskampe på Ynglingelandsholdet, hvor jeg især husker opgøret mod
det engelske Y landshold i Plymouth, hvor vi fik
en lærestreg på hele 9-2.
Leif debuterede på B.93`s førstehold den 26.
august 1956 mod Vanløse i en hjemmekamp, der
blev afviklet på Frederiksberg Stadion - Leif afløste Aage Christensen som venstre back. Pladsen
som centerhalf tilhørte en anden af de store,
Poul Andersen, så Leif måtte pænt vente med
at spille centerhalf indtil Poul Andersen gik på
pension som spiller.
Leif Rønnow var min store mentor i mine første
kampe. Han lærte mig meget, blandt andet lærte
han mig, hvordan jeg kunne få det bedste ud af
mit medfødte temperament. Du må godt skrive,
at jeg er ham meget taknemmelig, fortæller Leif,
der for første gang i lange tider lagde vejen forbi
B.93 anlægget ved den nyligt afholdte jubilæumsfest for oprykningen i 1963.
I oprykningskampen i Næstved i 1958 måtte
Leif vige pladsen for Ole Flemming Hansen, da
spilleudvalget mente, at Leif ville være for nervøs
til denne opgave.
Spørger man Leif om han har haft svære modstandere at spille overfor, nævner han naturligvis
Ole Madsen, som var både hurtig og fysisk stærk
og en spiller, man virkelig slog sig på, men det
største mareridt var nu alligevel Leif Nielsen fra
Frem, kaldet ”Osten” – Inden den vigtige oprykningskamp mod Frem i Vanløse Idrætspark i efteråret 1962, proklamerede Leif frejdigt over for
kammeraterne, at han ville tørre ”Osten” af på
måtten, idet han pegede på sin brystkasse. Det

Ynglingelandsholdet mod England 1956 i Esbjerg (1-2)
Bagerst f.v.: Kaj Hansen (Esbjerg), Bent Nielsen (B1901), Carl Emil Christiansen (Esbjerg), Kaj Rahbek Rasmussen (OB), John Danielsen (B1909) og Eyvind Clausen (KB). Midten f.v.: Orla Henning
Nielsen (AGF), Kaj Højbjerre (AaB), Gert Hansen (KFUM), Keld Christensen (Helsingør) og Ivan
Hattens (B1903). Forrest f.v.: Erik Sparring (KB), Per Funch Jensen (KB), Leif Petersen (B.93) og Leif
Christensen (Lyngby).

kom ikke helt til at holde stik. Frem vandt med 5-3
og ”Osten” blev noteret for tre af gæsternes mål.
Leif måtte stoppe med fodboldspillet i en alder
af bare 26 år. I en træningskamp mod Brønshøj
blev han sparket ned bagfra og knæet røg sig en
tur, og trods flere operative indgreb, er det aldrig
blevet til et rigtigt knæ igen.
Sammen med hustruen Margit hygger Leif sig
i sit kolonihavehus på Amager om sommeren,
men det er ikke sidste gang, at vi får ham at se
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på anlægget. Måske vil det blive attraktivt for
ham at komme over på Østerbro Stadion for at
overvære en førsteholdskamp, måske i selskab
med den gamle kammerat, lille Leif, der som
bekendt bor på St. Croix om vinteren, men er
hjemme i den danske sommer.
Efter samtalen mente Leif Petersen, at klubben
skulle overtage hans samling af udklip fra karrieren, hvilket klubben siger ham mange tak for.
/tk

Ritter atter på de bonede gulve
Jørgen Ritnagel er på ny valgt ind i DBU`s
repræsentantskab
På opstillingsmødet i Middelfart, hvor de kommende repræsentanter til DBU`s repræsentantskab for 2014 bliver valgt, opnåede Jørgen Ritnagel fra B.93 22 ud af 23 mulige stemmer.
Vi der kender ham som en megen beskeden
mand, er naturligvis klar over, at han ikke kunne
nænne at stemme på sig selv.
Jørgens første opgave på DBU`s årsmøde var
at bringe en tak og en gave til de to afgåede DBU
koryfæer, formand Allan Hansen og generalsekretær, Jim Stjerne Hansen.
Ritters beretter endvidere fra årsmødet, at

det er yderst vigtigt for B.93 fremover, at blive
repræsenteret i Divisionsforeningen, der er en
indflydelsesrig organisation.
DBU er i øjeblikket i færd med at strikke en ny
konstruktion for 2. Divisions vedkommende og
B.93 slutter sig til de foreninger, der vil arbejde
for, at 2. Division fremover bliver landsdækkende.
Ritnagel har tidligere haft sæde i repræsentantskabet. Han var medlem fra 2005 – 2009 og igen
i 2012 og nu altså også i 2014.
Tillykke til Jørgen med valget og hold nu øjne
og ører åbne for de beslutninger, der kan få betydning for vores klub og for Dansk Fodbold.
/tk
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2. div. debatterer reduktion til 24 hold
2. division debatterer i disse dage en
omfattende strukturændring. Det går
på, at kun 24 hold fra 2015/16 spilles i
tre puljer af otte hold i efteråret, mens
foråret skal byde på slutspil om op- og
nedrykning.
2. division afvikles i en Øst- og en Vest-række,
der hver består af 16 hold. Men i disse dage
diskuterer klubberne et konkret forslag, der fra
sæsonen 2015/16 vil sænke antallet af hold fra
samlet 32 til 24.

kampe i løbet af en sæson - at der er mere på spil
for flere hold i flere kampe. Og endelig at sikre, at
det vitterligt er de to bedste hold, der rykker op,
og ikke som nu det bedste hold fra Øst-rækken
og det bedste hold fra Vest-rækken.

Grundspil i efteråret, slutspil i foråret

Køreplanen

Kort fortalt skal 2. division i efteråret bestå af
tre puljer a otte hold, der spiller ude og hjemme
en enkelt gang. Det giver 14 kampe til hvert
hold i efteråret.
Foråret byder på to slutspil: Et om oprykning og
et om nedrykning. I det om oprykning kæmper
de fire bedste fra hver pulje – i alt 12 hold - om to
oprykningspladser. I nedrykningsspillet kæmper
de fire nederste fra efterårets tre puljer – også i
alt 12 hold – om at undgå fire nedrykningspladser.
I foråret spiller man også én gang ude og
hjemme mod hvert hold, men man møder ikke
de hold, man allerede har mødt i efteråret. Der
er derfor 16 kampe i foråret. Sæsonen bliver
dermed på i alt 30 kampe. Efter grundspillet
i efteråret får hvert hold overført de point og
den målscore, man opnåede i grundspillets seks
kampe mod de andre tre hold fra sin egen geografiske pulje.
Slutstillingen har dermed 22 kampe som består af
16 kampe i forårets slutspil samt overførte point
og mål fra seks kampe i efterårets grundspil.

Klubberne debatterer i disse dage om forslaget
i en høringsrunde. Den 16. april skal de enkelte
klubber melde tilbage til Divisionsforeningen,
om de er for eller imod.
Divisionsforeningen sender 30. april forslaget
videre til DBU. Her skal bestyrelsen tage endelig
stilling til forslaget. Det sker forventeligt den 21.
Juni. DBUs lokalunioner høres også undervejs.
I Divisionsforeningen er turneringschef Peter
Ebbesen tovholder på processen. Han fortæller
til bold.dk, at der ikke er nogen retningslinjer for,
hvor mange klubber der skal være for forslaget,
for at man går videre med det, men det skal dreje
sig om ’et overvejende flertal’, som eksempelvis
to tredjedele eller tre fjerdedele.

Målet er at hæve niveauet
Forslaget sigter efter tre ting:
Dels efter at hæve niveauet i 2. division, så
det kommer tættere på 1. division.
Dels at sikre, at der kommer flere betydningsfulde
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2014/15 bliver overgangssæson
Bliver forslaget vedtaget, bliver sæsonen 2014/15
– altså den kommende – en overgangssæson,
hvor hele 11 hold rykker ned. Det 11. hold findes
i playoff mellem de to nummer 11 fra Øst- og
Vest-rækken. Normalt rykker kun seks hold ned.
Fra Danmarksserien rykker kun tre hold mod
normalt seks hold op. Dermed rammer man 24
hold fra starten af sæsonen 2015/16.
kristian@bold.dk
Gengivet fra www.bold.dk – med tilladelse af
forfatteren Kristian Anker-Møller

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.

2410

LÆS MERE på kts.dk

U15 til elitestævne i Vejle
Tidligt på eftermiddagen fredag den
28. marts drog 17 topmotiverede U15spillere og deres 2 trænere af sted med
toget mod Jylland for at deltage i KUV
Match i Vejle.
af Morten Olsen
Første kamp blev afviklet samme aften på kunstgræs ved Vejle Boldklubs imponerende anlæg i
VB Parken. Modstanderen var Kolding IF fra den
jyske eliterække. Trods deres status som elitehold
havde de åbenbart stor respekt for B.93, for vi
har endnu aldrig spillet mod et hold, der stod så
lavt og med en så ensidig satsning på omstillinger. Det lykkedes dog af og til at bryde igennem
forsvarsmuren med hurtige kombinationer, og
krydret med en stor arbejdsindsats af alle spillere,
endte det med en fortjent 3-1 sejr.Efter kampen
var der derfor god stemning på busturen til efterskolen i Juelsminde, hvor vi skulle bo og spille
de sidste 3 kampe.

Desværre indbød græsbanen i Juelsminde ikke
til teknisk fodbold, og da spillerne samtidig
så ud til at have fået det forkerte ben ud af
soveposen, blev det til et 5-1 nederlag til Vejle
BK lørdag morgen. Vejle har et stærkt hold,
men de er bestemt ikke 4 mål bedre end os,
hvis vi rammer normalt niveau. De fik dog
nemme arbejdsbetingelser og udnyttede gang
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på gang vores alt for mange boldtab knivskarpt
i omstillinger.
Tilbage på kunstgræs lørdag aften var spillerne
derfor opsatte på at revanchere sig i kampen
mod Vordingborg fra den sjællandske mesterrække. Resultatet blev en sejr på 3-1 efter endnu
en stor arbejdsindsats af alle spillere i en kamp,
der også indeholdt masser af gode tekniske detaljer og flotte mål.
Søndag formiddag ventede så Tromsø fra det allernordligste Norge i den sidste kamp.
Det viste sig, at den tidligere norske landstræner
„Drillo“ ikke har levet forgæves, for det var et
hold, der satsede på lange bolde og hårde tacklinger. Vi formåede dog trods trætte ben at komme
foran 2-0 efter to flotte scoringer, men de sidste
20 minutter lod holdet sig desværre frustrere af
nordmændenes kontante spillestil. Det betød at
vi lavede en del pasningsfejl, og da vi samtidig
slækkede på opdækningen, lykkedes det Tromsø
at vende kampen og vinde 3-2. Alt i alt var det en
god og lærerig tur for spillerne der blev matchet
på højt niveau og fik stiftet bekendtskab med
nogle meget forskellige spillestile.

Drengene klar til første kamp mod Kolding
IF

Der vises VM kampe i restaurationen og grilles på
følgende datoer 17/6-20/6-24/6-1/7
Kokkens Gourmet griller fra kl. 17.30 og indvier det nye
fadøls anlæg under VM.
Vi tilbyder grill til kr. 93,00 samt en gratis 50 cl. fadøl til
alle spisende medlemmer.
Under hele VM vil fadøllen efterfølgende koste kr. 30,00
pr. 50 cl.

Kom ned og sæt VM i gang på slottet og reserver bord på
kok@kokkensgourmet.dk
eller skriv jer på listen i baren.
På glædeligt gensyn.
Giacomo og Anette.
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3. Nostalgifest
for tidligere førsteholdsspillere i B.93
Denne Nostalgifest III var efter samme koncept som i 2012 og 2013, løbende ankomst
16:00 – 18:00, herefter spisning i restaurationen.
Festarrangørerne var de samme som de to første år, nemlig Jens Kolding, Finn ”Ludo” Jensen,
Torben Klarskov og Palle ”Banks” Jørgensen.
Udvalget, kaldet UK (for Udtagelseskomiteen),
valgte at invitere 140.
Tilmeldingerne var på samme niveau som
de to første år. I alt 85 var tilmeldt. Af forskellige årsager kom der afbud fra Peter Bo Hansen,
Tom Andersen, Ole Petersen og Mark Strøm,
således deltagerantallet blev 81.
Af årets 81 deltagere var 10 debutanter, nemlig Ole Andersen (bosat i Schweiz), gæsten Kåre
Magnussen (fra Norge) og en anden gæst Børge
Madsen (fra Frem), Gert Jensen (fra Kulturudvalget) samt Lasse Sigdal, Thomas Madsen, Kasper
Steenbach, Anders Levinsen, Niels Forsingdal og
ikke mindst Leif Petersen (Store Leif).
Af årets 81 deltagere var de 49 med for tredje
gang (hattrick). Stamkunderne er: Arvid Christensen, Bent Jørgensen, Bjarne Eklund, Bo Skovbjerg,
Carsten Jørgensen, Claus Mortensen, Claus Vand-
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borg, Erling Bøje, Find Ilsø, Finn Jacobsen, ”Finn
Ludo” Jensen, Flemming Mathiesen, Flemming
Nielsen, Frank Rasmussen, Hans Drachmann, Jan
Carlsen, Jan Højland, Jan Kreibke, Jan Petersen,
Jean Jensen, Jens Kolding, Johnny W. Hansen,
Keld Kristensen, Kim Rasmussen, Kurt ”Sejerø”
Nielsen, Kurt Olsen, Lars Dalsborg, Lars Højberg,
Leif Bergqvist, Leif Rønnow, Mogens Jørgensen,
Nicolas Nielsen, Ole Flemming Hansen, Ole Rojas, Palle ”Banks” Jørgensen, Palle Mogensen,
Per Holm, Per Jürgensen, Poul Jørgensen, Preben
Kjærsgaard, Søren ”Hattens” Rasmussen, Torben
Rasmussen – alle tidligere førsteholdsspillere –
samt lederne Christian Winther, Hans Bay, Henrik
Lindholm, Jørgen Norsker, Jørgen Ritnagel, Kaj
”Boll” Christensen og Torben Klarskov.
Arrangementet fik også i år stor ros, så vi tager
en tur mere i 2015. UK har besluttet, at vi starter en
time tidligere ved 25 års jubilæet i 2037. Prisen for
deltagelse (tre retters menu, kaffe og kage samt
tre drikkekuponer) var i 2012 på kr. 250,-. I 2013
var prisen kr. 275,-. I 2014 var prisen kr. 300,-. Det
skulle betyde, at prisen ved 25 års jubilæet skulle
blive kr. 850,-. Men lad os nu se.
Palle ”Banks” Jørgensen

Er korsbåndskade smitsom?
Medlemsbladet har mødt et søskendepar, der blev ramt af korsbåndskader
med to måneders mellemrum.
Af Torben Klarskov
Antoine og Ludvig er et talentfuldt søskendepar,
der henholdsvis har optrådt på klubbens U 18
hold for damer, der spiller i eliterækken og på
klubbens U 17 hold, der pt. indtager en fornem
tredjeplads i U 17 1. Division.
Antoine var den første der kom ud for uheldet.
I en divisionskamp i Odense mod OB, satte hun
af for at heade en bold ud af farezone, men hun
faldt så uheldigt ned, at hun straks mærkede en
smerte på bagsiden af knæet. Diagnosen var klar.
Korsbåndet var revet over i det venstre knæ. Til
alt held havde familien en forsikring, der betød
at Antoine hurtigt kunne komme i behandling
på Privathospitalet ved parken. Her er hun nu
i gang med at genoptræne knæet, og hun håber allerede at være klar til at tørne ud for sit
mandskab som defensiv midtbanespiller allerede ved sæsonstarten, men sundhedssektoren
er vildt uenige om, hvornår hun kan være tilbage.

Antonie Scott Poulsen
født den 13.09.1999
Medlem af B.93 2010
Tidligere klub: Skjold
defensiv midt på U 18 Elite

Lægerne siger at en korsbåndskade kan helbredes på seks måneder, mens fysioterapeuterne
siger ni måneder. Antoine er dog optimist. Hun
længes stærkt tilbage til fodboldbanen og samværet med kammeraterne, som hun synes har
været en utrolig stor støtte for hende i den vanskelige tid. Hun retter også en tak til træner Michael ”Pixi” Andersen, for gode råd og vejledning.
Brormand Ludvig ville ikke stå tilbage for sin
søster, så han røg ind i den samme skade to måneder senere i en træningskamp mod Allerød
FK. Her trådte han dog forkert uden at en modstander kunne klandres for den opståede skade.
Ludvig er i gang med samme behandling samme
sted og med den samme tidsfaktor for tilbagevenden til topfodbold. Han regner dog ikke selv
med at være klar før til opstarten i efteråret. Han
sender også en tak til sine holdkammerater, der
har været flittige med opmuntringer på de sociale medier. Også stor ros til trænerne Kristian
Mørch, Sune, Morten og Dragan. Ludvig indtager en plads som offensiv midtbane, og han håber andre kan tage over med de målgivende afleveringer i hans fravær.

Ludvig Scott Poulsen
født den 17.02.1998
medlem af B.93 2008
Tidligere klub Skjold
Offensiv midt på U 17 – Ligaen.
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Det er genialt det der....
Medlemsbladet fik besøg af TV – kommentator, Svend Gehrs
Og så skyder han, nej --- han venter, jaaaaah –
Michael Laudrup. Det er genialt det der
Der var stuvende fuldt i Rønneholtparkens Fælleshus, da kampen mellem Danmark og Uruguay
ved VM i Mexico i 1986 blev TV-transmitteret på
storskærm. Forinden havde vi i det første opgør
lammetævet Skotland med 1-0 (målscorer Preben
Elkjær) og nu stod vi over for et mandskab, der

Svend Gehrs
født den 24. maj 1940
Indmeldt i B.93 april 1954
Sportsjournalist:
1961-1963 Bornholms Tidende

havde sat sit præg på VM Fodbold i mange år, og
som vi nærede en velbegrundet frygt for, Uruguay. Og så viste det sig, at det blev en af de mest
uforglemmelige kampe i dansk fodbolds historie.
Manden med de i indledningen nævnte sproglige udgydelser, da Michael Laudrup scorede
Danmarks tredje mål, var Svend Gehrs. Læsere af
B.93`s medlemsblad nr. 4 - november 2013 har sikkert bemærket, at samme Svend Gehrs var med
på det B.93 juniorhold, der i 1956 vandt KBU`s
Pokalfinale i Idrætsparken over Frem med 4-1.

1963 – 1968 Ekstra Bladet
1968 – 1997 Danmarks Radio
1997 – 1998 Sportskanalen
1998 - ? TV 3.

Billede: Svend Gehrs foran Wall of Fame: Fotograf Torben Klarskov.
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–– Mit største ønske, da jeg i 1954 blev konfirmeret, var at blive medlem af B.93, dels var klubben
tættest på min bolig, og dels havde min far en
hel række hvide skjorter, så klubtrøjen var i hvert
fald på plads. Men vi var også nogle stykker, der
spillede bold på Nyboder Skoles legeplads. Mine
bedste venner var Flemming Nielsen, broderen
Vagn Nielsen og Ole Kramme. Alle blev vi senere
journalister, og Vagn, Ole og jeg havde endda
blandet blod, at vi en dag ville arbejde på samme
avis (Ekstra Bladet)
Det blev til fire gode år i B.93 med Eyvind Berger, Børge Strøyer Christensen og Hans Pedersen,
som inspirerende trænere.
–– Jeg husker især, at de, når vi havde spillet
kamp, den efterfølgende første træningsdag
hængte en seddel op i omklædningsrummet,
hvor der stod hvad hver enkelt spiller havde
gjort godt og skidt, men altid på en konstruktiv
måde, så kunne vi koncentrere os om træningen
og eventuelle myter var skudt i jorden.
–– I 1957 drog så Flemming og senere broderen
Vagn til AB, men jeg havde egentlig mest lyst til at
blive i B. 93. Indtil foråret kom, og jeg opdagede,
at alle andre klubber kunne træne på græs, mens
vores inspektør Johnsen forviste os til at træne i
Fælledparken. Det blev jeg lidt sur over og valgte
at følge med mine kammerater til AB.
Her fik Svend imidlertid også kærligheden at
føle, da træner ”Europa Poul” Petersen sendte
Svend ind for at hente bolde hos klubbens opsynsmand Stehr. „Du får ingen bolde af mig, du
kan vende tilbage til den klub, du kom fra“, lød
det fra inspektøren, der senere indkasserede en
skideballe fra ”Europa Poul”.
Svend skulle aftjene værnepligten på Bornholm, og det blev til en videre karriere som
sergent, der passede glimrende ind i Svends
planer om at blive journalist. Dengang bestod
man uddannelsen ved at tjene de første tre år
på en provinsavis, og han kom i lære på Bornholms Tidende, samtidig blev det til en række
kampe på Rønne IK`s hold, der dengang spillede
i kvalifikationsrækken. Svend blev sendt ud for at
dække DBU`s repræsentantskabsmøde, og næst-

kommanderende Axel Alstrup på Ekstra Bladet
syntes så godt om artiklen, at han tilbød ham et
job på Ekstra Bladet, hvor han så, som det var svoret kom til at arbejde sammen med Ole Kramme
og Vagn Nielsen.
–– De blev godt nok sure på Bornholms Tidende,
da jeg sprang et år før tid fra min lære plads, men
det var jo et ønskejob, som jeg blev tilbudt. For
øvrigt må jeg lige korrigere Palle Banks, der i sin
fødselsdagsartikel om Flemming Nielsen skriver,
at Flemming havde arbejdet på Ekstra Bladet. Det
kan jeg benægte (og Svend afslører derved, at
han er en flittig og omhyggelig læser af klubbens medlemsblad). Flemming var på Politiken
og senere B.T. Som nybagt journalist fik man jo
i første omgang, alt det arbejde som de ældre
journalister ikke gad røre ved. Men jeg var så heldig, at få Kano-og Kajak på et tidspunkt, da Erik
Hansen blev verdensmester. Senere fik jeg også
til opgave at dække brydning, som jeg ikke have
en klap forstand på. Vagn Nielsen trak mig til
side og sagde til mig, at jeg blot skulle sidde og
nyde en kop kaffe indtil skandalen opstod – og
sandelig ikke om han fik ret. Pludselig forlod alle
dommerne stævnet i protest, og jeg havde min
gode artikel.
Svend Gehrs var ansat på Ekstra Bladet fra
1963 til 1968, da John Idorn anbefalede ham at
søge en stilling ved Danmarks Radio, hvor han
kom ind under Gunnar Nu Hansens vinger med
andre navne som Finn Kobberø, Niels-Christian
Niels-Christiansen, Hans Grønfeldt, Palle Holgersen, Carsten Fischer og John Idorn som sports
kommentatorer.
–– Af Gunnar Nu Hansen lærte jeg, hvor vigtigt det var at have sin research i orden inden
kampene, som vi dengang i mange tilfælde efterspeakede fra studiet, da vi ikke måtte sende
live fra kampene.
Fra 68-91 var Svend ansat i Danmarks Radio, hvor
han bedst husker VM i Fodbold i 1970, EM i 1984
i Frankrig, hvor grunden til dansk landsholdsfodbolds succes blev lagt, og så naturligvis VM i Mexico i 1986, som artiklen blev indledt med et citat
fra – et citat der er gået over i historiebøgerne.
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–– Fra 1986 husker jeg især, at sikkerhedsforanstaltningerne var enorme -. Vi fik tildelt et
kvarters studietid efter kampen hverken mere
eller mindre til at efterbehandle opgørene. Så
det var piskende nødvendigt hurtigt at få fat i
et interviewoffer. Jeg husker at jeg sendte Erik
Berth ned i omklædningsrummet og vifte til Elkjær med en pakke Prince for at lokke ham op i
studiet – det lykkedes
Da Preben Elkjær så tog initiativ til at starte en
sportskanal slog Svend Gehrs til, da han her ville
få muligheden for at starte en helt ny sportskanal
op. Men det holdt som bekendt kun et år og den 1.
januar 1998 oplevede han for første gang at være
arbejdsløs. Kort tid efter blev han headhuntet til
TV 3, hvor han så i en årrække kommenterede
Italiensk Fodbold og Champions League.
–– Men det var nu ikke altid lige sjovt, da det
efterhånden kostede en formue, at købe sig
kommentatorbokse til kampene, så mange af
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kampene blev speaket hjemme i studiet, og det
bliver aldrig helt det samme.
På spørgsmålet om Svend i dag også ville
have valgt sportsjournalistikken, er han helt
klar i mælet.
–– Det er alt for stressende, for i dag skal man
multitaske med alle de spørgsmål, der vælter ind
fra seerne og det går ud over koncentration, om
det det primært handler om. Så snakkes der for
meget under kampene – I dag skal man jo både
analysere under og efter kampen, og der er ikke
engang tid til en lille pause, når bolden ryger ud til
indkast. Kvikke bolddrenge får hurtigt sat spillet i
gang igen. Hvis vi havde snakket så meget under
kampene i Gunnar Nu Hansens regeringsperiode,
så var det fyringsgrund, sluttede Svend Gehrs, der
synes det kunne være sjovt, at mødes med de
gamle drenge fra Pokalfinalen i 1956 en dag på
Østerbro Stadion eller på B.93`s anlæg.

Kan du huske:
Juni, juli august
100 år siden
1914: B.93 var endt på andenpladsen i KBU
turnering med samme antal point som Frem,
men på bedre målkvotient gik holdet videre til
finalespillet om DM. Her mødte man først den
jyske mester Vejle Boldklub, som sikkert blev
besejret med 3-0. Målscorere Anton Olsen 2
og Christian Hansen, centerhalfback - en spiller
vi stadig mangler et profilbillede på. I finalen
gjaldt det så mødet med de evige rivaler fra
KB, der nok engang snuppede guldet med
en 4-2 sejr – Anton Olsen scorede naturligvis
begge B.93`s mål i den kamp, der kun blev
overværet af 1.500 tilskuere. Stævnekampe: I
sommermånederne kom de meget populære
engelske og skotske hold på besøg. Den 1.
juni var Queens Park fra Glasgow på besøg. Det
udvalgte danske hold vandt for første gang over
skotterne med 5-1, selv uden deltagelse af nogle
93`ere. 7. og 9.juni spillede Stævnets udvalgte to
kampe mod Heart of Midlothian fra Edinburgh.
Gæsterne vandt begge kampe. Victor Klein var
ene om at repræsentere B.93. B.93 afsluttede
sæsonen med en tur til Stockholm hvor der den

Anton Olsen

10. og 12. juli spilledes mod Djurgårdens IF og
A.I.K. Djurgården vandt over B.93 med 6-2, mens
kampen mod AIK endte 1-1.
75 år siden
1939: Klubbens danske mestre 1938/1939 lagde
stærkt ud i den nye sæson 1939/1940 med at besejre B.1903 med 4-0, AGF med 8-1 og Køge med
3-0. De tre første kampe med en målscore på 15-1
og med en Helmut Nielsen og Kaj Hansen som
målscorere med henholdsvis syv og fire træffere.

Helmut Nielsen

Fodboldlandsholdet: Efter at DBU havde overstået sin jubilæumsturnering, inviterede unionen
det tyske landshold til en kamp i Københavns
Idrætspark – senere blev kampen af idrætshistorikeren Hans Bonde taget til indtægt for at DBU
trods advarsler plejede omgang med det nazistiske Tyskland. I kampen mod tyskerne, som vi i øvrigt tabte med 0-2 var tre B.93`ere i den rød/hvide
landskampdragt, Paul L. Hansen, Helmuth Søbirk
og Kaj Hansen. Klubben i øvrigt: Pavillonen havde
gennemgået en mindre ombygning, bl.a. var der
kommet et nyt – og bedre – opholdsrum. En ombygning af omklædningsrummene var under udførelse. I et tiltag for at få de yngste til at spille
fodbold havde klubben engageret den østrigske
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træner Hr. Baumgartner. Og i øvrigt opfordrede
formanden, Olaf Lindstrøm medlemmerne til at
vise borgersind, idet klubbens økonomi var præget af udgiftsstigninger pga. regulering af priser
på alt i opadgående retning.
50 år siden
1964: I forårsturneringens sidste kamp ude mod
sidste tre sæsoners danske mestre, Esbjerg lyk-

Preben Arentoft

kedes det oprykkerholdet at få uafgjort 2-2. Målscorere Bernhard Deneke og Jørgen Jacobsen.
B.93 oversomrede derefter på en 10. plads med
8 point. Efterårssæsonen indledtes med to rare
sejre 4-2 over B.1901 og 5-2 over Brønshøj – den
kamp, der kok bedst huskes for Preben Arentofts
flotte selvmål – vist utallige gange til diverse sammenkomster i B.93. Det stod i medlemsbladet:
Klubbens ynglingehold nåede frem til semifinalen i KBU`s pokalturnering. I kvartfinalen havde
holdet besejret stærke AB med mange senere
landsholdsspillere. Modstanderen i semifinalen
var Brønshøj, der ude på banerne på Rådvadvej
vandt en knusende sejr på 6-1. Hvepsene blev
senere hen Danmarksmestre. B.93`s ynglinge
endte sæsonen på andenpladsen, men havde
dog den trøst, at holdet i turneringen havde taget tre point fra Brønshøj (1-0 hjemme og 1-1
ude). Fra dette ynglingehold kom siden Mogens
Frederiksen, Tom Andersen, Niels Bihlet og Finn
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Ludo Jensen på klubbens førstehold. Den senere
så kendte olympiske guldvinder i sejlsport, Valdemar Bandelowski opnåede ti kampe på dette
ynglingehold. Klubben i øvrigt: Det var store flyttedag – Det gamle klubhus fra 1901 stod foran
nedrivning – og mange medlemmer af klubben
fik ekstra træning ved at arbejde med at opføre
klubbens nye hjemsted – under stadiontribunen
på Østerbro Stadion.
25 år siden
1989: I 3. Division Øst sluttede holdet foråret af
med at besejre Tårnby med 2-1, Slagelse med
5-2 og uafgjort 2-2 mod topholdet Birkerød.
Efterårssæsonen indledtes med 1-1 mod Albertslund, nederlag på 1-2 til Kastrup, sejr på
klippeøen på 2-0 over Viking Rønne og storsejr
på 4-0 over Fremad Valby. I pokalturneringen besejrede man Dragsholm 3-0 og Køge Boldklub
- der dengang spillede i Danmarksserien - med
2-0, inden holdet måtte overgive sig efter god
modstand mod 1. Divisionsholdet fra AaB 1-3).
Kurt Olsen stiftede 100 mands foreningen, der
i dag 25 år senere hedder Back-Op foreningen.
Fodboldlandsholdet: Danmark tabte venskabskampen ude mod Belgien med 3-0. Brian Rasmussen fra Vejle debuterede i den kamp. Han fik
i alt 3 landskampe alle som indskifter. Det stod
i medlemsbladet: Flot interview med 24-årige
Morten Christensen, fast mand på tennislands-

Morten Christensen

holdet. Han havde spillet hele sit liv i B.93 bortset
fra en enkelt smutter til Lyngby i 1987 – Han kunne
godt ønske sig, at der var bedre forhold for elitetennisspillerne i klubben. På en ekstraordinær generalforsamling blev en ny struktur for klubben
vedtaget: Hovedbestyrelsen på fir mand blev Jørgen Norsker, Henrik Lindholm, Freddie Birtø og
Torben Biilmann. Fodboldbestyrelsen bestod af
Palle Niemann, Stig Christensen, Flemming Bays
Jensen, Tom Jensen (Teamchef) Henry Jørgensen
og Finn Christensen. Tennisbestyrelsen bestod
af Didier Tscherning, Søren Boye Nielsen, Tina
Priø, Anne-Marie Gotil, Klaas Muizelaar og Peter
Young, der som navnet antyder tog sig af arbejdet
med ungdommen.

„B.93'er – det er ikke noget man bliver
– det er noget man er.“
– Poul Zølck

10 år siden
2004: B.93 havde fået licensen tilbage fra Thomas
Olsen og Preben Elkjær den 30. juli. Holdet stod
uden trænere, spillere og sponsorer. Danny Jung
og Dan Lübbers overtog det ansvarsfulde og

Olcay Senoglu

vanskelige trænerjob. Helt sensationelt klarede
holdet 4-4 i den første turneringskamp, mod
Køge Boldklub, der var af bookmakerne var anset
som favorit til oprykningen. Olcay Senoglu var tilbage i klubben efter sit ophold i Farum Boldklub.
Han debuterede med to flotte mål, det ene
efter en indøvet frisparkskombination. Også det
efterfølgende opgør mod Ølstykke 1-1 havde
Olle som målscorer. Det stod i fodboldbladet:
Henrik Engel havde et interview med Bajram
Fetai, der nu tørnede ud for Glasgow Rangers.
/tk
Kilder: Palle ”Banks” Jørgensen: B.93 fodbold
historie og Landsholdet i medgang og modgang
samt historien på www.b93.dk.

23

Debutanter på divisionsholdet
Ved forårspremieren mod Næstved
kunne B.93 præsentere sit trofaste publikum for hele fire debutanter. Lad os se
nærmere på dem…
Af: Christian Winther
Oliver Drost er bare 18 år og pt. truppens yngste.
Han har haft et fint forår og vist sine evner
på venstre kant samt i afslutterens rolle. Med
sine karakteristiske skudfinter har han overløbet
mangt et forsvar og allerede opnået en plads i
publikums hjerter.
Drost peakede med kåringen til kampens spiller mod Nordvest FC den 17. maj. Han er 93’er helt
ind under huden, og han brænder for at avancere
med klubben. Selv betegner han sig som en entertainer på grønsværen – det har han i foråret ’14
levet op til. Hans frække træk og finter efterfulgt

Morten Hauglund

24

af flade skud har været hans kendetegn i foråret.
Morten Hauglund, som kom til B.93 fra Avarta,
har været et forfriskende pust på kanten. Fysisk
stærk angriber som har medvirket til seværdig
fodbold. Allerede i sin anden kamp blev han kåret
til kampens spiller. Hauglunds store force er den
utrættelige energi han lægger for dagen.
Sebastian Czajkowski opnåede to kampe i
foråret. Han er til daglig ynglingespiller men fik
chancen mod Næstved og SC Egedal. Sebastian
har fremtiden foran sig.
Vi glæder os til at se ham udfolde sig på førsteholdet i de kommende sæsoner…
Også Mads Heidelbach (kommet fra Helsingør
IF) opnåede debut i forårspremieren. Han har
udmærket sig i flere kampe og leveret solide
præstationer i forsvaret.

Mads Heidelbach

Foto: Christian Midtgaard.

Fraværende: Anders Simonsen, Chris Sørensen, Christian Andreasen, Emil Dyre Nielsen, Mads Heidelbach, Mikkel Christoffersen og Per Clausen (holdleder).

Bagerst f.v.: Kim Splidsboel (cheftræner), Thomas Høegh, Danny Mirabel, Markus Leding, Omar Roshani, Rògvi Poulsen og Daniel Lindsten.
Midten f.v.: Rene Rasmussen (assistenttræner), Nicolas Nielsen (målmandstræner), Morten Levinsen, Marco Holst, Martin Heisterberg, Victor Johannessen,
Christian ’Krølle’ Nielsen, Jonas Lorentzen og William Splidsboel (holdleder).
Forrest f.v.: Morten Hauglund, Olcay Senoglu, Nico Jørgensen, Ronni Raun, Oliver Drost, Jason Svensson og Jens Kolding (angrebstræner).

På sponsorbesøg
At betale tilbage
Medlemsbladet har mødt apoteker Poul
Nissen.
Nu vil du sikkert spørge mig, om hvad der får
en apoteker til at indgå et sponsorat med B.93?
Det var ganske rigtigt, den første tanke, der slog
mig, da jeg blev opfordret til at lade apoteker
Poul Nissen fra Apoteket Trianglen, Nordre Frihavnsgade nr. 3 på Østerbro være næste offer for
bladets møde med sponsorerne.
Men forklaringen var egentlig ganske ligetil. Da
Anne Grethe og Poul Nissens førstefødte, sønnen
Mikkel var kommet i den alder, hvor fodbold blev
den foretrukne fritidsbeskæftigelse, var valget af
B.93 helt naturligt for en familie, der havde slået
sig ned i H.C. Lumbyes Gade. Mikkel Nissen kom
til at spille på hold med senere kendte navne som
Nicklas Jensen, Mark Mladenovic, og Kasper Steenbach – et ganske overordentligt talentfuldt kuld,
som træner David Christensen fik det optimale
ud af med blandt andet flere ungdomspokaltitler.

Poul Nissen
• født den 05. 07. 1949
• Fodboldkarriere: Ringkøbing IF 1. Senior
(1968-1971 ca. 40 kampe) 1971: B.93 – 1972
B.1903.
• Uddannet: Farmaceut 1975-1978: St. Vibenhus Apotek 1978-1991: DAK Fra 1991:
Apoteker på Apoteket Trianglen, Ndr. Frihavnsgade 3, 2100 Ø.
• Gift med: Anne-Grethe – sammen har de
sønnen Mikkel (41) og datteren Nina (31)
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Det var nogle helt fantastiske år, hvor klubben udførte et stort arbejde med drengene,
og jeg føler det helt naturligt at betale noget
af det tilbage, som var blevet vores søn til del.
Samtidig vil jeg også gerne bakke ledere og
trænere op i det værdifulde arbejde, som de
dagligt udfører for ungdommen.
Det blev i første omgang til 10 års sponsorat efter
overtagelsen af Apoteket i 1991, hvor B.93 miniput spillerne løb rundt med Apotekets logo på
brystet og sikrede flere mesterskaber til klubben.
Mikkel, der stoppede karrieren som junior,
fordi skolegang og fritid ikke længere kunne
hænge sammen, er i dag advokat og spilleragent ligesom sin tidligere holdkammerat,
Nicklas Jensen. Udover at have flere fodboldspillere i sin stald, er Mikkel også agent for en
vis Caroline Wozniacki.
For nylig var jeg så sammen med sønnen over
at se B.93 spille mod Næstved. Det blev til
et herligt nostalgisk gensyn med det gamle
Stadion, og sandelig om vi ikke også mødte
Kasper Steenbach og Danny Jung – I loungen
mødte vi så også Jørgen Bundgaard, og så
havde han ikke så svært ved at overtale mig

til et nyt sponsorat – denne gang som sponsor
for klubbens talentfulde U 15 mandskab.
Poul forlod selv en lovende karriere som fodboldspiller i Ringkøbing IF, da han skulle til København for at læse til farmaceut. Han valgte at spille
for B.93, der desværre ikke dengang havde det
store blik for det nye talent, der var dukket op
til i klubben. Poul valgte at skifte til B.1903, hvor
ambitionen selvfølgelig var at vippe Ole Forsing
af førsteholdet, men da det så også glippede og
familielivet og arbejdslivet kom til at fylde mere
og mere, opgav han karrieren på fodboldbanen.
Poul begyndte som apoteker på St. Vibenhus
Apotek og skiftede senere til et arbejde hos Danmarks Apotekerforenings Kontrollaboratorium
(DAK), hvor han endte med at blive direktør. Han
vendte tilbage til Apotekergerningen i 1991, hvor
han blev Apoteker på Apoteket Trianglen.
Apoteket har i dag 30 ansatte – 3 farmaceuter
og de øvrige er uddannet som Pharmakonomer.
Hvert år tager Apoteket to elever ind.

Vi har meget gode erfaringer med elever, der
er aktive idrætsudøvere. Teamwork, disciplin
og struktur på tilværelsen er også egenskaber
vi har stor brug for i erhvervslivet. Holdsport er
guld værd – Mit job som apoteker kan glimrende
sammenlignes med jobbet som fodboldtræner.
B.93 er Poul Nissen og Apoteket Trianglen taknemmelig for den støtte han har vist og stadig viser klubben, og vi ønsker ham og familien mange
flere glade stunder i selskab med klubben.
Af Torben Klarskov

Redaktionen ønsker alle vore læsere
en herlig sommer.
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En komet på Østerbro
Oliver Drost har gjort sig bemærket på fodboldkortet

Oliver Vugrin Flindt Drost
• født 4.11. 1995
• Elev på Espergærde Gymnasium (2 G)
• Tidligere karriere: Snekkersten, Helsingør, B.93 (U 15) Helsingør, BSV.
• Kontraktspiller i B.93 frem til 2016 –foreløbig 7 kampe (0 mål)
• Bor i Hørsholm sammen med kæresten
Ida.
Foto: Christian Midtgaard

Der var spillet ti minutter af anden halvleg i
Sundby Idrætspark, da Oliver Drost (udtales
Dråst) kom på banen. B.93 var netop kommet
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foran med 2-1, og Oliver bød ind med sin fandenivoldskhed på venstre kanten, dog uden det
store held. Fremad fik udlignet til 2-2 på straffespark i det 76. minut, og man indstillede sig
på at være tilfreds med det ene point, men ikke
Oliver. To minutter senere tog han en dribletur
fra midten af banen, slalomede sig uden om fire
Fremad Amager spillere, indtil han blev bremset af Christian Møller i det kriminelle felt. Olcay
scorede usvigelig sikkert fra pletten og B.93 drog
nok engang fra Sundby med tre point i bagagen.
Vi var nogle stykker der en råkold første februar
spottede Oliver i træningskampen mod Ledøje
Smørum, som B.93 vandt sikkert med 4-1. Her var
et talent lidt ud over det sædvanlige. Vi skal helt
tilbage til Tom Søndergård og Jens Kolding for at
finde noget tilsvarende. Og som Svend Gehrs ville
have sagt det, hvis han havde refereret opgøret.
”Den mand er jo bare 18 år”.
Før træningen den 6. maj møder jeg Oliver i
klubhuset. Over for mig sidder en meget selvsikker gymnasieelev. Man mærker straks den mentale styrke, der lyser ud af ham.
Naturligvis vil jeg gerne videre med mit fodboldspil. Jeg har endnu ikke besluttet mig for,
hvad jeg skal bruge min studentereksamen til.
Jeg vil gerne prøve mig af som fodboldspiller,
og det kunne jo blive interessant, hvis det
kunne blive i udlandet.
Newcastle United er Olivers favorithold i England,
selv om han erkender, at tilværelsen i det nordengelske lige for tiden kan være lidt problematisk.
Men jeg er faldet godt til i B.93. Her er en god
blanding af ungdom og rutine, og jeg er meget begejstret for trænerstaben omkring holdet, der gør en stor indsats for at vi skal føle
os godt tilpas i klubben. Jeg vil meget gerne

udvikle mig som 1. Divisionsspiller med klubben – det bliver nok ikke aktuelt efter denne
sæson, men vi vil satse på, at det bliver en
realitet i sæsonen 14/15.
Oliver er ikke alene om at vise sit talent frem
i familien. Søsteren Olivia er fast inventar på
klubbens U 15 hold og netop indlemmet i U 16
landsholdstruppen. Grandfætrene Alex og Philip
Drost er habile golfspillere. Oliver har også en
fætter, Emil Berggren, der huserer ude på Tingbjerg anlægget.
Selv har Oliver været pål U 19 landsholdet på
træningsturen til La Manga, hvor det blev til to
optrædener i den rød-hvide dragt.
Jeg har endnu til gode, at score mit første mål for
klubben, men det håber jeg snart at kunne levere.
B.93`s medlemsblad ser frem til mange flere oplevelser med Oliver på førsteholdet og ønsker ham
alt mulig held og lykke med karrieren fremover.

Af Torben Klarskov
Foto: Christian Midtgaard
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Et oplæg fra B.93’s Tennisbestyrelse
Med udgangspunkt i klubbens strategiske fundament, som blev udarbejdet i 2012 og som beskrev
strategien fra 2012 og frem til 2015, vil bestyrelsen
gerne igangsætte en debat om klubbens elitesatsning og en debat om videreudviklingen af
klubbens elitemiljø fra 2014 frem til 2018.
Ambitionen er, at B.93 tennis skal prøve kræfter
med klubber på højeste niveau. B.93 skal på baggrund af erfaringer i Elitedivisionen 2014 kunne
vende tilbage til en tidligere position som værende
en af de betydelige medspillere i Dansk Tennis.
Samtidig flyttede bestyrelsen 1. holdet fra at høre under Eliteudvalget til at høre direkte under bestyrelsen.
Dette for at komme i tæt dialog med 1. og 2. holdet,
men samtidig for at understrege overfor spillerne –
den betydning som klubben tillægger dette projekt.
Bestyrelsen har haft indkaldt potentielle 1. og 2.
holdspillere til møde i et forsøg på at kommitte
spillerne, men samtidig også forsøge at afdække,
hvad det er for ønsker og mål, som den enkelte
spiller har, hvis spilleren som mål skulle prøve at
udvikle spillet til højeste niveau.
Et U 12 Hold i top 4 i Danmark i 2015 har tidligere
været målsætningen, men på grund af rekruttering til de yngste aldersgrupper, så er det nok realistisk at ændre denne målsætning til 2016/2017.
Træningsfokus på de 6-12 årige med særlig vægt
på forældrekontakt - kommitment skal intensiveres, og der skal skabes målrettet turneringsaktivitet i trænings- og udviklingsfællesskaber.
Etablering af U-8 og U10 turneringer flere gange
om året. Det vil relativt tidligt føre vore egne
spillere ind i ”pointgivne” turneringer. Det vil samtidig naturligt skabe en øget turneringsinteresse i
klubben og gøre, at B.93 meget tidligt blander sig
højt på grupperingslisterne.
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Dermed skabes der udadtil
en interesse, som kan understøtte både elitearbejde
og breddearbejdet. Det kan
være, at turneringerne må
professionaliseres på grund af
manglende forældrestøtte.
Sørge for, at B.93 Tennis bliver en formaliseret del
af Team Copenhagen og af Gefion Gymnasium, således, at B.93 Tennis kan danne rammen om tennis
i den Team Copenhagen ordning, der er etableret
i et samarbejdet mellem Københavns Kommune,
Team Copenhagen og Gefion Gymnasium. I 2015.
skal B.93 Tennis også være med i tilbuddet til de
unge, der både vil udvikle deres tennistalent og
samtidig tage en studentereksamen i Købehavn.
Der skal etableres turnerings-, trænings- og sociale
fællesskaber for de U14 til U18 – Teamdannelser med
et fælles mål, hvor man hjælper hinanden og samarbejder for at opnå større resultater og fremgang.
Et bredere samarbejde med KTU på specielt Juniorsiden til gavn for både B.93 og KTU og samarbejdet mellem B.93 Tennis og B.93 Skole- og
Idrætsakademi etableres og udbygges.
Tilbagevenden til elitedivisionen indendørs i
2014 og fastholdelse af 1. holdet i Elitedivisionen i 2015 og fastholde - som et minimum, et
3. divisionshold men gerne et 2. divisionshold,
som kan være rekrutteringsgrundlag for spillere
til Elitedivisionsholdet.
Undersøge forudsætningerne for en etablering
og en udvikling af et 1. divisionshold for kvinder
både ude og inde. Et 1. divisionshold der skal
etableres i 2014-2015.
En gennemførelse af et generationsskifte på trænersiden i klubben for eliten i aldersgruppen mellem 12
og 18. Ansættelse af elitetræner som et første skridt
i en organisationsændring, der skal fokusere mere

specifikt på udvikling af en rød tråd, der skal være
det transparente omdrejningspunkt i udviklingen af
talenter fra 6 års alderen frem til ungsenior. Ungseniorer i alderen mellem 18 og 21 år, der naturligt vil
være blandt de bedste i klubben og ideelt set kunne
spille sig direkte ind på klubbens hold i Elitedivisionen indendørs og på lidt længere sig også udendørs.
Interne trænerkurser til uddannelse af trænere, der
skal sikre den røde tråd i udviklingen af spillere fra
6- til 22 årig. Samtidig med dette skal træningen internt være med til at skabe baggrund for udvikling
af særlige spillemæssige egenskaber. Egenskaber,
som vægtes højt, og som på sigt skal kendetegne
B.93 og signere B.93’s udvikling i dansk tennis.
B.93 Tennis skal forsøge, at præge den organisatoriske del af Dansk Tennis ved at være med i udvalg
og styrelser. Dette skal ske både lokalt, regionalt og
landsdækkende. Det vil på sigt både gavne udviklingen i B.93 og formentlig også i Tennis Danmark.

Elitesatsning på mellemlangt og på langt sigt:
Skabe et talentudviklingsmiljø for tennis, der er
af national betydning og som økonomisk kan bidrage til en udvikling af Tennisafdelingen og B.93
generelt. Dette skal ske med fokus på dygtiggørelse og en kvalificering af spillerne i bred forstand.
Sundere trænings- og konkurrencemiljø med
fokus på kost, fysisk træning, mentaltræning og
skadesforebyggelse.
Udvikle spillere til det højest niveau i Danmark
samt, sikre samarbejder med andre talent- og
udviklingsmiljøer i Norden og i Europa.
Sikre, at der er de økonomiske resourser omkring
klubben og spillerne til at sikre klubbens og den
enkeltes udvikling af sit talent.
Sikre et udviklingsmiljø, hvor nogle af nøgleordene
kunne være ”Stolthed, Kammeratskab og Medansvar”.
Torben Ernst/ Tennisbestyrelsen
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Til varmere himmelstrøg
med Olsen Travels
Så blev det endelig tid. D. 13 marts drog 1. Senior på træningslejr til Tyrkiet, nærmere bestemt
Hotel Gold City Complex, der ligger 10 kilometer
uden for feriebyen Alanya.
Som det seriehold, der i sidste sæson nåede
længst i den danske pokalturnering, havde vi optjent en flot bonus hos DBU, der skulle spenderes
på en mindst lige så flot tur for hele holdet. To
måneders hård vintertræning med kolde tæer,
forpustede unge mænd samt flere fine træningskampe kulminerede nu med udsigten til højere
temperaturer, swimmingpools og græs under
fødderne. Kl. 11.30 i terminal 2 mødtes holdet.
Som sædvanlig var enkelte forsinkede, hvilket
den benhårde bødekasseformand, der sjovt nok
var begyndt at dukke op til træning et par uger
inden afrejsen, glædeligt noterede. En linje der
blev holdt hele turen i gennem.
Af sted gik det med fly til Istanbul, hvor vi skulle
mellemlande, for derfra at flyve til den endelige
destination, en god halv times kørsel fra hotellet. Flyveturen forløb uproblematisk, hvis man
spørger alle andre end den legendariske klubmålmand Nicholas Nielsen. Bundrutineret til lands, til
vands - som hans gebærden i poolen på hotellet
bevidnede - men bestemt ikke i luften.Heldigvis
var Københavnerserieklubben Amager FF med
på flyet, og deres gebærden om bord, har uden
tvivl haft en beroligende effekt på den noget
rystede keeper.
Efter en sen ankomst torsdag aften var det tidligt op fredag til buffet og grønne græsplæner.
Banerne, der lå 5 minutter fra hotellet i bus, stod,
om muligt, endnu skarpere end bane 4 på vores
elskede anlæg ved Svanemøllen gør det tidligst
på foråret.Der var med andre ord ikke noget at
klage over. Den tyrkiske forårssol fra en skyfri
himmel, udsigten fra hotellet ud over Middel-
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havet, hotellets goder fra spa og sauna til buffet
og badeferie – og alt hvad der dertil hører - blev
i allerhøjeste grad udnyttet. De rigtige seniorer,
der var med på turen manglede hellere ikke noget. Således var der fri bar i kaffe, ligesom der
om søndagen var arrangeret senior-disco for de
mest letbenede af seniorerne. Om cheftræneren
og hans solbrændte bror var nede at svinge hofterne, er der stadig ingen, der ved med sikkerhed,
men humøret der blev lagt for dagen hentyder
til, at der må være foregået noget, som vi spillere
endnu ikke kender til.
På vores hotel var indlogeret op til flere fodboldhold, der, som os, havde fundet det som et
oplagt mål for en træningslejr. Olsen Travels, repræsenteret i form af holdets tyrkiske topscorer
Olcay Senouglu, var nogle uger forinden nede at
inspicere hotellet for at se, om det kunne leve op
til traditionsklubbens standarder. Og det kunne
det i allerhøjeste grad. De frosne vandhaner på
Den Hvide Dames anlæg blev skiftet ud med Pınar
Yaşam Pınarım - tyrkisk kildevand – i lange baner,
der ventede på os på træningsbanen. Og selvom
man til tider godt kunne savne de altid tilpas
tempererede og velfungerende brusere i 1’eren
i klubhuset på Østerbro, samt de mørke stunder
i badet om vinteren efter træning, når lyset i omklædningsrummet går, er der ikke nogen tvivl om
at holdet var meget glade for Olcays valg af hotel
og de dertil hørende faciliteter.
Til kamp mod tyskerne.
Lørdag var der arrangeret kamp mod FC Mainburg fra Tyskland. Vi havde været på banen
et godt stykke tid, da bussen med det tyske
regional hold kom kørende. De var ikke indlogeret på vores hotel, men havde måttet køre
et stykke i bus for at nå til banerne.Og måske
var netop busturen skyld i den noget ustabile

tyske indsats. Vi satte os fra start på kampen,
og så os ikke tilbage efter føringsmålet, med
undtagelse af Marco Holst, der måske havde
fået medlidenhed med sine tyske forsvarskollegaer, der for resten spillede med sweeper. I
hvert fald endte en tilbagelægning til Ronnie
Raun i en tysk scoring, som vel så også var den
eneste gang, hvor det blev farligt i vores ende.
Kampen endte med en 12-1 sejr, hvor blandt
andet Morten Levinsen og Jason Svensson kom
på tavlen, hvilket måske siger lige så meget om
sejren som selve resultatet.Det er ingen hemmelighed at spillerne på 1. Senior laver andet
end fodbold og har en hverdag, der skal hænge
sammen. Og netop her skal findes endnu en succeshistorie: Holdets rutinerede og bomstærke
kant Emil Dyre havde sin søn Anoir med. Anoir
fandt hurtigt sin rolle på ”holdet” på sidelinjen
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og spillede fodbold med enten holdledere eller
skadede spillere. Anoir er tydeligvis en fremtidig
profil på B93’s 1. Senior. Der går dog lige en snes
år, da Anoir blot er i sine første år i B93 såvel som
på fodboldbanen i det hele taget.
Pegasus
Som led i at det også var en ”ryste-sammen-tur”
og ikke kun med henblik på fodbold, blev der
uddelt en bamse, som var opkaldt efter vores luksuriøse flyselskab Pegasus Airlines. Bamsen, der
var iklædt Pegasus’ stewardesse-tøj, blev givet til
en spiller, der havde gjort sig – ofte uheldigt – bemærket. Er man interesseret i et konkret eksempel brænder tampen nok for alvor, hvis man henvender sig til Daniel Lindsten.Quiz var der også
plads til på turen, der sportsligt som socialt blev
noget af en succes. To rutinerede ræve i form af
Mikkel Christoffersen og Christian ”Krølle” havde
skabt en fantastisk gennemført musikquiz på en

af de sidste aftener i det tyrkiske, der indeholdt alt
fra 80’er-klassikere til sange, der vist kun kendes
af quizmasterne selv. Alt i alt en fornøjelig quiz,
som en gruppe i form af den garvede træner
Rene Puden, den altid velfriserede massør Villads
Knudsen samt et unavngivent tredjehjul vandt i
sidste ende – vist nok ret fortjent.
Ser frem mod sæsonen
I slutningen af denne flotte tur til varmere himmelstrøg og tyrkiske bade kan man vurdere,
hvordan den forløb, samt hvor langt vi er nået
frem mod en spændende forårssæson. En sådan
tur giver mere end man lige kan sætte bogstaver eller tal på. Både på det sociale plan, hvor
truppen er blevet rystet helt sammen og har
fået sjove, glade og/eller sågar sjofle oplevelser
i fællesskab, men selvfølgelig også på det fodboldmæssige område, hvor de smukke baner
og ganske professionelle faciliteter har skabt
endnu mere motivation og fodboldglæde end
før. Det er givet på forhånd at der selvfølgelig
ingen bane i verden findes, der slår bane 4 på
sporsløjfen 10 eller Østerbro Stadions grønne
plæne, men dog burde en sådan tur være selvskrevet ved enhver pre-season.
Undertegnede takker for en pragtfuld tur,
fuld af fysiske anstrengelser og en snært af
badeferie.
Af Simon Carstensen og Marcus Leding
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Danny Mirabel - portrætinterview
Alle i og omkring B.93 kender Danny
Mirabel, vores uovertrufne 8’er. Ofte
har vi været vidne til hans målgivende
afleveringer og gode overblik på banen.
Han debuterede på divisionsholdet i en
alder af bare 16 år. Her ti år efter bærer
han fortsat 93-skjoldet på brystet. Og
drømmen om at prøve sig selv af i udlandet lever fortsat..

dag i dag. Vi havde en klar rollefordeling. Jeg
skulle lægge op og han skulle score. Det var
nogle sjove år, hvor vi blandt andet vandt DM
og blev pokalmestre i samme sæson.
Hvornår og hvordan havner du så i B.93?

Hvordan startede din interesse for fodbold?
Jeg er opvokset på Frederiksberg. Min far tog
altid min bror (Ronnie) og jeg med over på FB’s
baner, da vi var små. Som 6-årig blev jeg så meldt
ind i FB, hvor jeg spillede i to år. Min far var en stor
del af vores fodboldopvækst. Han så alle vores
kampe, kørte os til diverse stævner og bakkede
os i det hele taget hundrede procent op. Når jeg
ikke lige var ovre på FB’s baner, så trillede jeg
med bolden hjemme i boldburet. En af de andre
drenge, som også tilbragte meget tid i boldburet
var Emil Dyre. Vi boede få minutter fra hinanden.
Jeg boede i Solbjerg Have og Dyre boede på
Lauritz Sørensens Vej. Selvom han var et par
år ældre, udviklede vi hurtigt et godt venskab.

Som junior-spiller deltog jeg ved det årlige unions-stævne i Vejle, hvor jeg var udtaget for KB.
Vi havde imidlertid fået ny træner, som desværre
ikke havde helt de samme planer med mig som
min gamle træner. Godt nok var der stor konkurrence i klubben, men da jeg så blev udtaget til at
skulle repræsentere Danmark og tilmed havde et
forrygende stævne - med mål og assist til følge –
så jeg frem til at komme tilbage til KB’s 1. Juniorhold med masser af tro på egne evner. Men jeg
kom aldrig ind i varmen igen og var selvfølgelig
skuffet over KB’s beslutning om min fremtid. Til
mit held havde en interessant person lagt vejen
forbi Vejle-stævnet. Hans navn var Niels Frederiksen og han stod i spidsen for B.93’s juniorhold. Han
foreslog et klubskifte, fordi han mente, at jeg ville
passe godt ind i 93-spillestilen med 4-3-3, meget
boldbesiddelse og mig på den offensive midtbane. Jeg skiftede derfor til B.93 som juniorspiller.

Du skiftede fra FB til KB?

Hvordan var din start i B.93?

Ja, efter to år i FB gik turen så til storebror KB.
Jeg havde fra en ganske ung alder en plan om, at
jeg ville være professionel fodboldspiller. Årsagen til skiftet lå i forlængelse heraf. I KB havde
man en langt mere seriøs tilgang til fodbolden.
Træner Søren Belling var guld værd for mig.
Han havde en fast tro på min fodboldfremtid
og jeg kan takke ham for at udvikle mit spil i
de år. Tilmed blev jeg gjort til anfører i lilleput
og drengetiden. Det gav mig ekstra selvtillid
og jeg kunne mærke, at jeg var på rette vej.
Jeg tror man valgte mig som anfører, fordi jeg
var god til at holde spillet i gang og gøre mine
medspillere gode. En af mine holdkammerater
var Niklas Bendtner og vi er stadig venner den

Vores trænerteam med Niels Frederiksen, hans assistent Søren Belling (min gamle træner fra KB) og
Thomas Frank som ITU-træner var en perfekt konstellation for mig. Fuld af seriøsitet og de havde en
handlingsplan for min udvikling. Uheldigvis kom
B.93 ikke i juniorligaen, så jeg fik desværre ikke en
direkte mulighed for at vise KB, at de havde truffet en forkert beslutning. I den landsdækkende 1.
division for juniorer blev jeg imidlertid fast mand,
i øvrigt sammen med Anders Qvist og Aske Krohn.
B.93 viste mig stor tillid i 2003, hvor jeg blev tilbudt
en tre-årig kontrakt, som jeg stolt skrev under på
og B.93 har været min klub lige siden. Til mødet
var - udover jeg selv og min far – også Niels Frederiksen og daværende ejer Preben Elkjær.

35

fra midterforsvaret til frontangriberne. Spanske
fodboldspillere er nærmest født med et teknisk
talent. Et typisk kendetegn var også, at spillerne
ikke stressede under pres, man spillede sig ud af
situationerne. Efter en uge sagde jeg pænt farvel
til klubben, som lovede, at de ville holde øje med
mig i fremtiden. De er ikke senere vendt tilbage,
men det ændrer ikke på, at oplevelsen var stor og
at spansk fodbold står for mig som noget særligt.
Tilbage i B.93 hvor du debuterede på divisionsholdet i en alder af blot 16 år. Hvordan
husker du debuten?

Danny Mirabel
•
•
•
•

Alder: 26 år
Position: Midtbane (trøje nr. 8)
Antal kampe for B.93: 137
Antal mål: 17

Du kom på prøve i spanske Espanyol?
Ja, for ved efterfølgende Vejle-stævne – hvor
jeg nu repræsenterede B.93 - klappede det hele
til min fordel. Det blev et fantastisk stævne og
resulterede i, at jeg fik tilbud om en uges prøvetræning i Espanyol. Jeg trænede sammen
med Espanyol B, men førsteholdet var på banen
lige ved siden af og flere af spillerne genkendte
jeg straks. Jeg talte godt nok ikke spansk, men
det var der ingen problemer i, da fodbold er et
universelt sprog. På et tidspunkt stod jeg foran
holdets store stjerne Ivan Di La Peña som hilste
høfligt. En speciel oplevelse for en 16-årig knægt.
I det hele taget følte jeg mig utrolig godt tilpas
med den spanske spillestil. Teknisk højt niveau -
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Ja, jeg er vistnok den yngste debutant i nyere
tid. 16 år og syv måneder var jeg ved min debut
mod Køge i sæsonen 2004/05. Faktisk kunne jeg
have debuteret et par måneder tidligere - i næstsidste spillerunde mod Vejle i sæsonen 2003/04.
Jeg var udtaget, men måtte melde fra på grund
af influenza. Men debuten fik jeg altså i sæsonpremieren mod Køges favoritter. En vanvittig
kamp som endte 4-4. Op til sæsonen var der en
del polemik i B.93 hvor ikke mindst økonomien
haltede. Også på trænerfronten var der uro og
med kort varsel var Dan Lübbers og Danny Jung
trådt til som spillende trænerteam. Jeg husker,
at jeg blev sendt på banen, da der manglede ti
minutter. Stillingen var 3-3 og min opgave var at
trække tiden ved at holde på bolden. Fantastisk
nok kom vi på 4-3 ved Christian Brøndum, men
desværre nåede Køge at udligne inden slutfløjtet.
Alt i alt en rigtig god start for vores nye trænerteam og en fin debut for mig. Stemningen i
omklædningsrummet var også rigtig god og jeg
blev meget stolt, da Nicolas Nielsen tog ordet og
stod i spidsen for det traditionelle B.93-hurra til
ære for debutanten. Netop der tænkte jeg, at en
stor drøm var lykkedes nemlig at avancere hele
vejen fra ungdomsrækkerne til første senior.
Du skiftede fra B.93 til Lyngby?
Ja, trods den gode sæsondebut blev sæsonen
2004/05 ikke nogen dans på roser. Vi røg ned i 2.
division og her var niveauet absolut ikke særlig
højt på dette tidspunkt. Det var derfor naturligt

for mig at søge større udfordringer og jeg rettede blikket mod 1. division. Chancen bød sig,
da Lyngby henvendte sig. Lyngbys trænerteam
- med Niels Frederiksen og Kasper Hjulmand i
spidsen - stod for en spillestil, der passede til
mig. Samtidig lå klubben i toppen i 1. division.
Desværre for mig valgte klubben i de år at satse
meget på de lokale Lyngby-talenter. Derudover
var konkurrencen på mine positioner benhård,
så jeg fik aldrig rigtig chancen desværre. Den periode tog hårdt på min selvtillid. For at komme
tilbage på sporet skiftede jeg til Hvidovre og blev
senere udlejet ud til Stenløse.
Men du kom så tilbage til B.93 og har spillet
her siden?
Ja, Erling Bøje og Frank Nielsen hentede mig hjem
til B.93 og siden har jeg været førsteholdets 8’er.
Vi havde et ganske godt hold men formåede ikke
at skabe de nødvendige resultater. Det betød
desværre degradering til Danmarksserien. I bussen hjem fra Svebølle, hvor nedrykningen var en
realitet, besluttede Høegh, Heister, Dyre og jeg
os for at blive i klubben og kæmpe. Vi var enige
om at vende nedrykning til oprykning. Sæsonen
i DS blev faktisk en kanon oplevelse for holdet.
Vi fik blandt andet den længste sejrsstime, jeg
har prøvet og opbygget en vindermentalitet. For
mig personligt var det også en rigtig god sæson.

Jeg blev en af de bærende kræfter og det gav
et boost. At jeg tilmed blev kåret til årets spiller
blandt gutterne satte prikken over i’et.
Hvad er dine sportslige ambitioner?
Mine ambitioner med B.93 er at spille klubben i top-3.
Det er uhyre vanskeligt at rykke op, når der kun er et
enkelt hold der kan avancere. Jeg kan godt forstå, at
der debatteres om, hvorvidt strukturen i 2. division
skal laves om. Hvad angår mine personlige ambitioner, så kunne jeg godt tænke mig at blive prøvet
af i udlandet. Især i en spansk klub, for at opleve et
andet lands fodboldkultur på nærmeste hold. Jeg er
netop blevet en del af et spansk management firma,
så tiden må vise, om det bliver en realitet. Jeg er trods
alt kun 26 år, så drømmen lever…
Hvad er dit favorithold? Kan næsten regne
ud at det er spansk…
Du har ganske ret, Winther. Real Madrid har siden
Laudrup-tiden været mit hold. Skulle jeg fremhæve
personlige favoritter må det være Michael Laudrup.
Elegant fodboldspiller som tilmed er dansk og som
viste, at man kunne gå hele vejen til toppen. Stor
respekt for hans karriere. Zidanes første-berøringer
var også helt fantastiske. Sidst men ikke mindst
vil jeg nævne Pirlos ro og hans evne til at holde
på bolden. Han nærmest svæver hen over banen,
selvom der spilles på allerhøjeste niveau.
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Hvordan oplever du Østerbro Stadion som
hjemmebane?
Jeg har altid ment, at Østerbro Stadion er helt
og aldeles charmerende. En oase midt i byen
og fuld af historik. Jeg vil også gerne sende en
hilsen til vores fans. Selv da vi rykkede ned i DS,
kunne vi mærke opbakningen hos fanklubben.
Jeg har dog tænkt over, hvordan vi kan få flere
tilskuere til vores kampe. Måske kunne man med
fordel tilrettelægge turneringen sådan, at B.93
og FCK spillede hjemme samme dag med to-tre
timers forskydning. Så kunne FCK-billetten give
adgang til Østerbro Stadion, hvor deres publikum
så kunne ”varme op”. Blot en tanke, men hermed
givet videre…
Vi skal da også runde din landsholdskarriere?
Ja det må vi ikke glemme. Jeg nåede at spille
syv kampe på U-18 og U-19 og tre kampe på
U-20 landsholdet ved MILK cup. Min debut i nationaldragten fandt sted i Glasgow, Skotland. En
hverdagsaften i øsende regnvejr. Da jeg kom på
banen efter 70 minutter, kunne jeg mærke suset i
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maven. En fantastisk følelse at repræsentere Danmark. Jeg bemærkede straks det høje niveau. Jeg
husker, at jeg kom frem til feltet og lagde op til
Lasse Qvist, som desværre missede den oplagte
chance. Kampen endte uafgjort. Konkurrencen
omkring landsholdet var virkelig hård. Hvis man
ikke konstant var skarp, stod sidemanden og bankede på. Omvendt var det med til at motivere mig
endnu mere, end jeg var i forvejen.
Hvad laver du ved siden af fodbolden?
Jeg har altid interesseret mig en del for tøj og
mode og arbejder i dag som webshop og PRassistent for Storm. Familie og venner har også
høj prioritet. Min kæreste Saschah og jeg holder
meget af at rejse, så snart muligheden byder sig.
Derudover går vi til en del koncerter. Senest var vi
i Parken og høre Justin Timberlake i maj måned.
Af: Christian Winther

Betaler du over
3,83% p.a. på dit
andelsboliglån?
*

Så ring 4456 3800 og hør mere

* Pr. 3. februar 2014. ÅOP 4,1% v/lån kr. 1 mio. 3 mdr. rentebinding. 30 års annuitetslån og ABF’s standardvedtægter.

Vi samarbejder med:
Østerfælled Torv 40, 1. tv. / 2100 København Ø / tlf. 4456 3800
osterbro@handelsbanke.dk / handelsbanken.dk/osterbro

Slaget om Køge Bugt – 60 år efter
Køge Boldklubs Venner fejrede klubbens første Danmarksmesterskab i Fodbold, og B.93 var inviteret med til festen.
14. maj 1954 var Store Bededag og samtidig datoen for kampen om det danske mesterskab i
fodbold. På Køge Stadion mødtes Køge Boldklub
og B.93. Hjemmeholdet kunne med et uafgjort
resultat blive de første danske mestre fra Provinsen og gæsterne fra B.93 behøvede en sejr for at
undgå degradering til 2. Division, for første gang
i klubbens historie.
13.500 tilskuere var krøbet tæt sammen på det
lille hyggelige stadion. Flere mennesker end der
på det tidspunkt var indbyggere i byen. Omkring
tusind andre snød sig til en gratis plads i de træer,
der omkransede Stadion.
B.93 var forårets hold i 1954. Kun et nederlag i sæsonens næstsidste runde mod KB og det endda takket
være et selvmål af venstre backen Vagn Helstad.
Kampen formede sig da også således, at
B.93`erne var klart dominerende kampen igennem, men i målet havde Køge Henning Elting,
der spillede sit livs kamp, og var helt umulig at
passere. Et par minutter før tid lykkedes det dog
for Jørgen Jacobsen at passere ham på et hovedstød, men bolden prellede af mod overliggeren.
Køge Boldklubs Venner havde i anledningen
af 60 års dagen for begivenheden inviteret Flemming Nielsen og Leif Rønnow med til en let frokost. Palle ”Banks” og redaktøren var med som
chauffører og for at sikre klubben, at det nu også
gik ordentligt til. Fra Køges holdopstilling dengang deltog centerhalfen Rudy Kannegaard, og
anføreren, fløjhalfbacken Povl Sørensen. Kampens helt store helt, målmanden Henning Elting
var oprindelig også inviteret, men han tabte
kampen mod sygdommen og afgik ved døden
den 8. maj. Familien valgte at bisættelsen skulle
finde sted om formiddagen den 14. maj. Netop
på dagen for Henning Eltings store betydningsfulde bedrift.
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Om selve kampen skrev Henning Elting i klubbens jubilæumsskrift fra 1977:
Kampen var uhyre spændende og i perioder
særdeles velspillet, Det skal siges, at vi i store
dele af kampen var stærkt trængt af 93`erne,
der vel nok gennem foråret havde været det
bedst spillende mandskab af alle, men som
på grund af den uafgjorte kamp og Esbjergs
sejr over KB alligevel måtte den tunge vej ned
i 2. Division.
B.1903 der også var i nedrykningsfare besejrede i
en senere kamp i Idrætsparken OB med 3-1 – helt
uhørt at alle kampe ikke blev afviklet på samme
tid, samtidig med at OB noget utilgiveligt stillede
med et svagere mandskab end normalt.
Povl Sørensen husker bedst fra kampen det
hårdhændede håndtryk han modtog af B.93`s
anfører Poul Andersen ved lodtrækningen og
Store Pouls barske bemærkning. ”Husk nu hvor
vigtig denne kamp er” – Poul Andersen havde i
vintermånederne været med som gæst på Køges
fodboldtur til Østen.
B.93`eren Leif Rønnow erindrer bedst, hvor forfærdelig lang hjemturen var, en erindring der 60
år efter også blev Flemming Nielsen til del, da han
og redaktøren sad fast i en trafik prop og var to en
halv time om at køre fra Køge til Allerød Station.
Efter frokosten for VIP`erne havde vennerne
gennem lokalavisen inviteret alle med, der i 1954
havde overværet kampen. Formanden, Joop Vos
havde insisteret på, at de alle sammen skulle tage
opstilling på Stadion på netop det samme sted,
som de havde befundet sig i 1954. men han måtte
opgive den tanke, da det viste sig, at flere af de
træer, som på selve kampdagen havde tjent som
deres opholdsted, i mellemtiden var blevet fjernet.
Til dette efterfølgende åben hus arrangement
mødte flere tidligere Køge spillere op. Blandt
andre Jørgen Kristensen, Egon Rasmussen og
Mogens Johansen.

Køges holdopstilling fra kampen var som følger:
Henning Elting, Børge Bastholm Larsen, Erik Hansen, Povl Sørensen, Rudy Kannegaard, John Kramer, Hilmar Staalgaard, Knud Jørgensen, Werner
Thomsen, Knud V. Petersen og Helge Davidsen.
Træner var ungareren Lajos Szendrödi.
B.93 stillede med følgende elleve:
Leif Sjøberg, Leif Rønnow, Knud Petersen,
Flemming Nielsen, Poul Andersen, Børge Christensen, Henry Salomonsen, Jørgen Jacobsen,
Kai Ove Møller, Henning Bjerregaard og Helge Nitrup. Træneren var også fra Ungarn: Carlos Pinter.
Dommer var Aksel Lund- Sørensen – far til Henning Lund-Sørensen.

Dagen efter skrev den gamle B.93`er Magnus Simonsen i Politiken:
Hjerte hold op at banke, hænder, hold op at
ryste, så jeg i det mindste kan prøve at give en
nogenlunde sammenhængende beskrivelse
af det andet historiske slag ved Køge Bugt,
hvor målmand Henning Elting var Køges Niels
Juel og først og fremmest var manden, der med
uafgjort 0-0 reddede Køge, og veteranen Hilmar Staalgaard Provinsens første Danmarksmesterskab i fodbold. Og sendte mig og andre
B.93`ere ned i anden division, hvor vi aldrig
før har været.

Jørgen Jacobsen header på overliggeren et par minutter før tid. Kaj Ove Møller ser til sammen
med Køges Rudy Kannegaard. Børge Christensen ses i baggrunden. I luftduel med Jørgen
Jacobsen John Kramer og Knud W. Petersen.
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Næste år kan Køge Boldklub fejre 40 året for klubbens andet DM i 1975. B.93 var i det år tilbage i
første division og reddede sig på en 14. plads.

Foto: Torben Klarskov
Af Torben Klarskov

Fra højre Flemming Nielsen, Rudy Kannegaard, Povl Sørensen og Leif Rønnow på Køge
Stadion 60 år efter.
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Øgenavne

Kojak

Ingen havde fundet frem til den rigtige løsning,
så Palle ”Banks” og redaktøren, der med vilje
havde lavet opgaven så svær, deler den udsatte
flaske rødvin.
Løsningen var:
Bageren: Poul Zølck, Bamse: Flemming Jørgensen, Banks: Palle Jørgensen, Bokser: Bjarne
Nielsen, Boston: Svend Nielsen, Cerutten: Ole
Petersen, Cyklonen: Arvid Christensen, Denger:
Helmut Nielsen, Fjulle: Find Juhl Jensen, Fyrværkeren: Flemming Nielsen, Glip: Erik Andersen, Godo: Niels Ole Bihlet, Kojak: Palle Ravn,
Ludo: Finn Jensen, Nobby: Bent Olsen, Puden:
Rene Rasmussen, Pølse: Poul Jensen, Sejerø: Kurt
Nielsen, Smeden: Eugen Pedersen, Støvsugeren:
Bent Jørgensen,
Redaktionen giver nu læserne en tænke- og forberedelsespause, inden vi vender stærkt tilbage
med nye opgaver i næste nummer. Så prøv nu at
snakke fornuftigt med hinanden, når I hænger
ud i klubben.
/tk – pbj.

Godo

Bageren

Pølse
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Runde fødselsdage (juli/september 2014)
Arvid Christensen

Steen Jakobsen

75 år, den 7. juli
Arvid, med Hugo som
mellemnavn, spillede 203
kampe/85 mål for B.93 i
perioden 1960/70. Og der
blev jublet igennem ved
alle 85 mål. Også da mælkemanden fra AaB,
landsholdsmålmanden Kaj Paulsen, sparkede
et målspark lige ud til ham i 1965, og derved
vandt B.93 kampen 1-0. Arvid var en meget pågående forward. En af hans bedste kampe var i
Vanløse Idrætspark (1962), hvor B1901 blev besejret 3-2. Dagen efter kunne man læse i BT, at
Arvid nu hed Cyklonen. Og det hedder han stadig. Da B.93 i 1966 bankede OB med 5-1, også
i Vanløse Idrætspark, den dengang foretrukne
hjemmebane, scorede Arvid tre af målene. To
uger senere vandt B.93 med hele 8-0 i Viborg
(efter fire uger tidligere at have tabt hjemmekampen med 1-4) scorede Cyklonen halvdelen
af målene. Arvid var indendørskonge, hvor han
repræsenterede B.93, Standard Electrics, NO
Trading og De gamles by. Han scorede omkring en million mål, nul assister, han skød på
alt. Da Aalborg Stadion indviede sit lysanlæg,
spillede JBU, som var storfavoritter, mod KBU.
Arvid & Co. vandt 6-0. På dansegulvet var der
ingen der kunne slå Arvid, når han twistede
igennem. Arvids sobre liv fik en brat vending,
da han i december 1990 blev ramt af en hjerneblødning. Men som på banen gik Cyklonen
energisk til genoptræningen (på Hornbæk), og
er i dag yderst velfungerede, bortset fra lammelsen i venstre side. Arvid er fast mand på
anlægget hver tirsdag - og til divisionsholdets
kampe på Østerbro Stadion – og når de ældste
hold tryller på hjemmebane.
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50 år, den 17. juli
Det blev til 46 kampe/2 mål
(1984/86) for bankmanden
fra Saxo Bank, der mange
gange har kloget sig i TV
om valuta- og aktiekurserne. Steen kom som senior fra Ballerup,
for hvem han havde spillet fire U19-landskampe. Steen var en spillende forsvarsspiller, fysisk stærk og lige så hurtig som Peter
Hertz og Knud Lundberg. Det blev en relativ
kort karriere på førsteholdet, idet Jakobsen
rejste til finansverdens mekka i London. Inden da nåede han at blive dagens helt, da
han i 1984 i sidste kamp på Østerbro Stadion
(1.100 tilskuere) mod Kolding (1-0) scorede
kampens eneste mål. Og derved rykkede
B.93 op i 1. division, landets bedste række.
Målet har Kulturudvalget på video. Kopi
kan købes for et par millioner. Steen sad
i perioden 2005/12 fire år i klubbens ApSbestyrelsen. Nu nøjes han med, at spille på
superveteranholdet.

Rene Tarp
50 år, den 7. juli
Tarp er et gyldent navn i
Boldklubben af 1893. Det
skyldes selvfølgelig, at
den elegante forsvarsspiller Fritz Tarp, kaldet Greven, har klubrekord med 44 A-landskampe
(1918/34). Tarp er stadig et kendt navn på

Østerbro. I Ndr. Frihavnsgade har Rene Tarp
tre forretninger med alt indenfor kontorforsyning og bøger. Forretningerne er ejet
i generationer. Og så længe man kan huske
er Tarp Kontorforsyning annoncør på såvel
Østerbro Stadion som Medlemsbladet. Så
næste gang du skal købe hulleforstærkere,
karbonpapir, kontorstol eller fyldepenne er
det hen til Ndr. Frihavnsgade nummer 29,
31 eller 36.

Per Nielsen
75 år, den 3. juli
Per Leif Nielsen er ’amager´‑
rikaner’. Så derfor startede
han som ung i Sundby Boldklub (sammen med Kurt
Krahmer, senere KB).
Som junior fandt Per cyklen frem og meldte
sig i B.93, hvor han kom på både 1. junior
og 1. ynglinge. Efter sigende var Per en
strålende tekniker. Da han blev senior rejste han til Spanien, blev fransk gift, kom
til Privatbanken i København, blev underdirektør i storbankens arbitrageafdeling,
blev direktør for brookerfirmaet Astley &
Pearce (mange seriøse kundemøder med
Palle Banks), blev 50 år - og gik på pension
– slidt ned! Per, som sjældent ses uden sin
pibe i munden, er kasserer i Tipsklubben
TK465, hvor han sammen med Niels Rasmussen, Teddy Tange/Pedersen, Jørgen Arthur
Hansen (lillebror til Lille Kaj) og Palle Banks
udgør den overskudsgivende tipsklub. Alle
fem er medlem af B.93, deraf navnet (5 x 93
= 465). Tipsklubben ydede – ligesom Leif
Clemens Pedersen – et pænt stort bidrag
til DR-projektet i 2012, hvor gamle 93-klip
blev indkøbt.

Kurt Olsen
75 år, den 1. august
Kurt Guttmann Olsen er
en guttermand. Hvor Olsen befinder sig er der liv
og glade dage. Det blev til
141 kamp/10 mål (1958/66).
Han debuterede som ynglingespiller i sæsonens sidste kamp i Næstved. Og hvilken
debut, Kurt scorede til 1-0 på hovedstød,
der var 11.500 tilskuere, B.93 vandt 2-1, og
rykkede op i den bedste række for næsen af
Næstved. Kurt var angriber som ungdomsspiller. Som senior blev han omskolet til
back. Kurt opnåede at spille syv forskellige
pladser i sine ni år på førsteholdet. Højre
back (43 kampe), venstre back (52 kampe),
højre wing (15 kampe), højre innerwing (7
kampe), centerforward (9 kampe), venstre
innerwing (3 kampe) og venstre wing (12
kampe). Kurt spillede altid med optimisme,
godt humør og en god sparketeknik. Kurt
var sammen med Jørgen Finkelstein med
til at puste liv i den årlige five-a-side. Ikke
mindst det år der var topløs servering. Kurt
var også restauratør på det gamle anlæg under stadiontribunen. Kurt var også med til at
rykke op i den bedste række i 1963 (3-0 over
Odense KFUM). Allerede i 1956 vandt han
juniorpokalfinalen over Frem 4-1. Kurt ejede
værtshuset Lincoln i Classensgade, han var
medstifter af ’100 mands klubben’ (nu:
BackUp), han var holdleder for førsteholdet
og så var han en underholdende opråber
til Bankospillet, hvor han charmerede alle
de ældre damer.
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Redaktørens bøffer

Nels Conrad Sigaard

Undskyld til de billedløse fødselarer i
sidste nummer
Der findes næsten ikke noget værre i denne
verden end at blive uvenner med Palle ”Banks”
Jørgensen. Han formelig skummede af raseri, da
han i sidste nummer opdagede, at hans bidrag
om runde fødselsdage i perioden ikke var ledsaget af et profilbillede af en del af fødselarerne.
Årsagen var naturligvis pladsmangel – men den
købte Palle ikke. Han mente at bladet blot kunne
udvides med et par sider.

Kaj ’’Boll’’ Christensen

Her følger så en uforbeholden undskyldning
fra redaktøren med billeder af:
Benny Gerneke, Bent Ole Lind, Michael Stangerup,
Kaj ”Boll” Christensen og Nels Conrad Sigaard.
Men endnu værre var det, at der heller ikke blev
bragt et billede af målmanden Tom Jensen, som
klubhistorikeren ikke har fødselsdatoen på. Så efterlysningen gentages her og vi håber at nogen
fra bornholmerens omgangskreds vil hjælpe os
med at få udbedret denne mangel.
I det skjulte hygger redaktøren sig dog lidt, for
jo flere fejl der i næste nummer skal berigtiges - jo
færre artikler skal han jo selv bidrage med.
Billede af Tom Jensen

Michael Stangerup

Af Torben Klarskov

Benny Gerneke
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Bent Ole Lind

Bestyrelser i B.93
Hovedbestyrelsen:
Johnny Wetterstein Hansen (formand)
wetterstein@gmail.com
Andreas Teschl (Tennisformand)
ateschl@hotmail.com
Jørgen Ritnagel (fodbold)
ritnagel@mail.tele.dk
Torben Klarskov (suppleant fodbold)
klarskov@b93.dk

Steen Müntzberg(fodboldformand)
SEM@da.dk
Hans Bay (Kasserer)
hansbay@gmail.com
Ivo Skolmen (Tennis)
ias@dk.ibm.com
Preben Keldsen (suppleant tennis)
pk@bodyfeedback.dk

Aps-bestyrelsen:

Bestyrelsen Østerbro Idrætspark (ØI):

Bestyrelsesformand Jørgen Wenshøj
jw@pj.dk
Michele Guarini
mg@hucama.com
Steen Müntzberg
SEM@da.dk

Torben Henriksen
adv@t-henriksen.dk
Jens Agerbak
Emilie.casey2privat.dk
Niels Kjærulff
niels-kathleen@mail.dk
Tennisbestyrelsen:

Fodbold bestyrelsen:
Steen Müntzberg (formand)
SEM@da.dk
Bjarne Salomonsen (Kvindefodbold)
bjarnesalomonsen1@me.com
Tommy Møller (seniorafd.)
tommy@kongelunden.nu
Berit Johannsen (Børn og unge)
berit@navigent.dk
David Kendal
davken@um.dk
Per Petersen (logistik & materialer)
pepi@mail.dk
Thomas Riley (Senior)
thomasfrolundriley@gmail.com
Hans Drachmann (konsulent)
dra@b93.dk

Andreas Teschl
ateschl@hotmail.dk
Nanna Wulff
nannawulff@gmail.com
Peter Gram Petersen
peter.petersen214@gmail.com
Torben Ernst
willy@willyernst.dk
Roberto Machuca
rma@clirecon.com
Sisse Fallinge
Sisse@fallinge.dk
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Prøv en bank, der
er med dig i hverdagen
Hvis du vil have et bud på, hvordan du får mere
ud af din økonomi i hverdagen, så kontakt Jacob
- du risikerer ikke andet end at få et godt tilbud.
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Vi ses i
Spar Nord København
Rådhuspladsen 75
1550 København V

tættere på

