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B.93 - MERE END EN KLUB

I Barcelona siger man, at den lokale 
stolthed er mere end en klub. Så-
dan er det også på Østerbro i  
København, hvor B.93 er mere end 
en almindelig idrætsforening. Klub-
ben er en del af dansk kulturhistorie 
og et af de få steder i samfundet, 
hvor medlemmer i alderen fra 0 til 
97 år alle er en del af det samme 
fællesskab.

Den 19. maj fyldte klubben 122 år. B.93 er 
dermed godt oppe i årene, men klubben er 
og skal også være en moderne klub, der hele 
tiden bestræber sig på at være et attraktivt 
sted for moderne mennesker i alle aldre. Det 
har vi et vist held med. Det vidner det samlede 
medlemstal på omkring 3.000, som gør os til 
en af Danmarks største idrætsforeninger, om.

Vi har et godt anlæg med en af de bedste 
placeringer, man kan forestille sig. Tennisbe-
styrelsen og fodboldbestyrelsen arbejder hele 
tiden på at skabe idrætstilbud, der følger med 
tiden. Seneste landvinding er B.93's skole og 
idrætsakademi, som åbnede i august sidste år, 
og som i disse uger oplever en stor søgning 
til de nye klasser, som skal begynde efter 
sommerferien.

Det understreger, at B.93 er mere end en klub. 
B.93 er i dag en lille koncern. Vi har et datter-
selskab - Østerbros Idrætspark - som driver 
tennishallen. Vi er medejere af B.93 Kontrakt-
fodbold Aps, som driver 1. holdet i fodbold. Og 
vi har nu også skolen, som er organiseret som 
en selvejende institution.

Midt i koncernen har vi hovedbestyrelsen, 
som på generalforsamlingen i april fik valgt 
nye medlemmer ind, så der er sikret både 
fornyelse og kontinuitet. Dens opgave er at 

samle trådene og skabe de bedst mulige ram-
mer for at de sportslige aktiviteter. Det er et 
arbejde, der kræver kløgt, hårdt arbejde og 
ikke mindst godt samarbejde i klubben. Det 
er alle i hovedbestyrelsen opsat på. På det 
første møde efter generalforsamlingen blev 
hovedbestyrelsen konstitueret med Preben 
Kjeldsen som næstformand. Vi nedsatte en 
række udvalg, som I kan finde på hjemmesi-
den, og vi udpegede fire prioriterede opgaver 
for det kommende års arbejde:

• Vi skal gennemgå klubbens fælles drift med 
henblik på at optimere indtægter og minimere 
udgifter. 
• Vi skal se på, hvordan vi kan styrke den dag-
lige drift i klubben. 
• Vi skal arbejde på at forbedre anlægget. 
Området mellem tennishallen skal gøres til et 
børne- og familieidrætsområde med blandt an-
det minitennis og minifodbold, og vi arbejder 
hårdt sammen med Østerbros Lokaludvalg, 
skøjteklubberne og andre foreninger på Øster-
bro på at få skabt mere plads til idræt - og til 
B.93 - på den ubebyggede del af gasværk-
grunden, som kommunen skal udarbejde en 
helhedsplan for i de kommende måneder.
• Og endelig skal vi sikre, at der etableres et 
godt samarbejde mellem klubben og den nye 
skole, så vi sikrer, at samarbejdet hele tiden er 
til fordel for alle.

Hovedbestyrelsen vil løbende informere om 
arbejdet på hjemmesiden og i Medlemsbladet.

Vi ses i klubben.

Venlig hilsen
Hans Drachmann
Hovedformand
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GENERALFORSAMLING 2015

70 medlemmer var mødt frem 
denne gang.
Tekst og foto: Torben Klarskov

Referat af mødet og hovedbestyrelsens  
beretning kan læses på klubbens hjemmeside, 
så her nævnes blot kort de vigtigste begiven-
heder fra den 28. april
På dirigentposten var der nyvalg til Ole 
Petersen, mens klubmesteren i dirigent-
opgaver, Torben Henriksen blev valgt til re-
ferent. Den konstituerede formand, Jørgen  
Ritnagel indledte med at opfordre forsam-
lingen til at mindes årets afdøde medlemmer.

† Børge Christensen og Irene Petersen

Der blev uddelt nåle til følgende  
medlemmer:
Leif Rønnow (70 år)
Arvid Christensen, Nels Siggaard og  
Flemming Mathiesen (alle 60 år)
Michael Stangerup, Erik Norsker,  
Gert Troensegaard - Petersen og  
Ole Petersen (alle 50 år)

FORTJENSTNÅLEN I GULD BLEV TILDELT RE-
FERENTEN, TORBEN HENRIKSEN

ÅRETS LEDERPOKAL BLEV TILDELT PALLE 
”BANKS” JØRGENSEN

ÅRETS 93`ER: PER PETERSEN. 

Jørgen Ritnagel aflagde beretning på Hoved-
bestyrelsens vegne, og der var enkelte kom-
mentarer til beretningen, som forsamlingen 
senere godkendte. 

Kassereren Hans Bay fremlagde ved hjælp af 
en PowerPoint præsentation årets regnskab, 
som ligeledes fremgår af det referat, der er 
lagt frem på hjemmesiden. Regnskabet ligger  
i øvrigt også til gennemsyn på klubbens kontor. 
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Som følge af skolereformen er B.93 ligesom 
andre foreninger blevet hårdt ramt af den nye 
skolereform, der har betydet faldende antal 
ungdomsmedlemmer.

Der var indkommet to forslag. Klaas Muizelaar 
foreslog, at alle nye gebyrer skulle godkendes 
af generalforsamlingen. Da kun en stemte for 
forslaget, kunne det ikke vedtages.

Torben Ernst havde stillet forslag om forplig-
telse for hovedbestyrelsen til at sørge for ud-
videlse over mod Gasværkgrunden med ny 
tennishal mv. Han trak forslaget efter en kort 
debat.

Ifølge indkaldelsen havde hovedbestyrelsen 
foreslået Jørgen Ritnagel, den konstituerede 
formand som hovedformand.

Fodboldformand Steen Müntzberg foreslog 
Hans Drachmann. Efter at begge havde haft 
lejlighed til at tale for deres kandidatur blev 
Hans Drachmann efter skriftlig afstemning 
valgt til ny hovedformand. Jørgen Ritnagel 
vender tilbage til sin gamle plads som fodbold-
afdelingens repræsentant, Preben Keldsen 
blev valgt som tennisafdelingens repræsen-
tant og David Kendal blev valgt som arbejd-
ende suppleant for fodbold. Som arbejdende 
suppleant for tennis valgtes Klaas Muizelaar. 
Time Vision ved Sven-Erik Jensen valgtes på 
ny som revisor

Ritnagel takkede dirigenten for god og myn-
dig mødeledelse og traditionen tro afsluttedes 
generalforsamlingen ved et rungende B.93 
hurra. Generalforsamlingen blev afviklet på 
en time og tre kvarter. ■

http://www.abadeh.dk
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NY MAND I HOVEDBESTYRELSEN

David Kendal har afløst den gamle redacteur. 
Tekst og foto: Torben Klarskov

På klubbens generalforsamling den 28. april 
blev David Kendal fra fodboldbestyrelsen valgt 
som arbejdende suppleant i klubbens hoved-
bestyrelse.
 
En uge efter mødte den gamle redacteur så 
det nyvalgte medlem for at give en nærmere 
præsentation.

David Kendal er 45 år gammel – Gift med 
Stine med hvem han har tre børn. Jonas på 
15, der er aktiv på klubbens U 15 A mandskab, 
Caroline på 13 der spiller tennis på klubbens 
U 14 hold og yngste mand, Marcus, der spiller 
både tennis og fodbold på U 11 B.

David Kendal

David er uddannet jurist og er ansat i Uden-
rigsministeriet, for hvem han har udført ar-
bejde som udsendt i Wien og i Washington. 
Han indledte sin fodboldkarriere i Søllerød 
Boldklub, skiftede i gymnasietiden til HIK, 
hvor han indstillede en lovende karriere på 

fodboldbanen for at koncentrere sig om sin 
uddannelse og andre væsentlige ting i livet. 

Da David og Stine overtog Davids forældres 
hus i Weysegade kom lysten til at spille fodbold 
igen op i ham. Han meldte sig ind i B.93, og 
spillede 7-mands bold sammen med nogel 
andre fædre, blandt andet Steen Müntzberg, 
Peter Fatum og Max Riis Christensen. Efter 
kampen blev der ikke blot snakket fodbold, 
men også snakket om, hvordan de aktivt 
kunne tage del i klubbens udvikling fremover. 
I dag sidder alle fire i klubbens fodboldbesty-
relse. Et generationsskifte var godt på vej. 
7-mandsholdet blev desværre nedlagt, og  
David skiftede til B.93s 11-mands veteranhold, 
hvor han i dag hygger sig gevaldigt.
» Vi har det sjovt og hyggeligt på holdet, som 
nok på grund af mine holdkammerater, er et af 
de bedre i landet. Vi var blandt andet i DBU 
pokalfinalen sidste år, hvor vi på Østerbro 
Stadion i overværelse af 25 tilskuere desværre 
måtte strække våben over for et mandskab 
fra Horsens. 

» Arbejdet i klubben er en mulighed for at 
kombinere to af de vigtigste ting i Davids 
liv. Fodbold og familie. Og samtidig også 
tumle med nogle problemstillinger, der er lidt  
mere konkrete og anvendelige for lokalmiljøet 
 end udenrigspolitikens juridiske kringelkroge. 
Selv synes jeg det er herligt at kunne kombi-
nerefamilielivet med selv at være aktiv. Det 
er noget af det, vi skal satse på fremover  
i klubben. At kunne være et trygt og hyggeligt 
miljø for hele familien. Det er derfor, vi arbejder 
på at gøre klubben til at være det samlings-
sted, hvor hele familien kan mødes. Vi håber 
snart at kunne færdiggøre anlægget foran  
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tennishallen, der skal blive til et aktivt sted for 
både fodbold og tennismedlemmer – således 
at vi kan blande os med hinanden, som det 
før har været tilfældet i B.93. Måske skal vi 
tænke i nye former for aktiviteter, der i højere 
grad kan samle hele familien. Jeg ønsker at 
medvirke til, at der bliver en bedre infrastruk-
tur, at skabe faciliteter, der gør klubben mere 
indbydende. Vi er sådan set gået i gang med 
at udvikle klubben nedefra. Sammen med  
Morten Hemmingsen har vi fået renoveret 
kælderen og sat helt nye vaskemaskiner og  
tørretumblere op. Gasværksgrunden er et 
andet arbejdsområde, som jeg er vældig op 
taget af. B.93 har med sin beliggenhed og sit 
brand alle muligheder for at kunne udvikle sig 
til at blive en aktiv medspiller i hele det kom-
mende idrætsområde. Også det kommende 
nybyggeri på Nordhavnen vil være oplagt, at 
klubben sætter fokus på - eventuelt i part-
nerskab med den kommende internationale 
skole, der kommer til at blive placeret der. Vi 
skal hele tiden være opmærksom på, hvor-
dan vi kan være aktive medspillere på det 
idrætspolitiske område. Det er nogle af den 
slags ting, jeg ser frem til at drøfte i Hoved-
bestyrelsen. 

David og Morten har allerede ved opførslen af 
pavillonen og kiosken ude på banerne været 
stærkt medvirkende til at gøre det mere attrak-
tivt at komme på anlægget.

» Kiosken ser ud til at have fået en fornem 
start. Vi satser ikke på at skabe noget over-
skud, men er tilfredse, hvis kiosken løber rundt 
og virker efter hensigten

Endelig ser David det også som en meget 
væsentlig opgave at skabe større åbenhed  
i klubben og at holde medlemmerne så meget 
informeret om, hvad der sker. 

» Vidensdeling er med til at skabe større en-
gagement hos medlemmerne. Det er i fælles 
interesse åbenlyst at dele informationer om 
klubbens planer med så mange som muligt, 
slutter David Kendal.

For nogle år siden var vi nogle ældre medlem-
mer, der på klubbens anlæg talte om, hvorvidt 
vi var de allersidste idealister i klubben, der 
påtog os frivilligt arbejde. Ovenstående inter-
view med David Kendal er et godt bevis på, 
at vi gamle tog grundigt fejl. Held og lykke til 
med alle de spændende projekter. ■

http://www.mejlshede.dk/Forside/Hjem.aspx
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FODBOLDENS UNGDOMSFORMAND 
OM KOMMENDE PLANER
En bedre organisering af ungdomsafdelingen giver glad ere trænere, med 
mere tid til fodbold. Og det er netop en forudsætning for glade børn der  
bliver dygtigere til fodbold!
Tekst: Torben Klarskov

For at fastholde positionen, som den klub, der 
både kan fostre talenter og som kan skabe 
en dygtig bredde, står fodboldungdomsaf-
delingen i den kommende tid over for store 
udfordringer. Max Riis Christensen er atter på 
posten som formand for Ungdomsafdelingen 
og han har gjort sig nogle tanker om, hvorledes 
man kan tackle fremtiden.

„I vores klub har trænerne været meget alene 
og i nogle tilfælde stået for både sponsor-
arbejde, løst sociale problemer på holdet, 
planlagt ture og været på banen 3-4 gange 
i ugen.“ Fortæller Max Riis Christensen. Han 

fortsætter „Det er svært nok at fastholde dyg-
tige trænere og hvis de står helt alene med 
alle opgaver, er der en stor risiko for at de 
brænder ud“. Derfor er der nogle ting vi skal 
blive dygtigere til fortæller han i en samtale 
med medlemsbladets redaktør.

» Vi skal i højere grad aktivere spillernes 
forældre. Vi har i dag allerede etableret foræl-
drerepræsentanter på de fleste af vore ung-
domshold. Gennem dette netværk håber vi 
at kunne drage nytte af de ressourcestærke 
forældre, der kan indgå i det frivillige arbejde 
som trænere og ledere, samtidig med at vi kan 
få nyttige input, som kan være med til at gøre 
vores ungdomsarbejde endnu bedre.

Vi vil gerne aktivere forældrene der hvor de har 
deres kompetencer og i et omfang der er over-
skueligt. Det må ikke blive en sur pligt. Vi arbej-
der blandt andet på at få etableret et egentligt 
rejsebureau i klubben. En gruppe af forældre 
der der sætter sig sammen og hjælper hol-
dene til at vælge de rigtige stævner og turne-
ringer, sikrer rejseudgiften minimeres og koor-
dinere ture på tværs af årgange og niveauer, 
så vi ikke rejser i hver sin retning uden grund. 
 
Vi skal hele tiden blive dygtigere til at  
rekruttere de rigtige trænere til vores hold 
samt uddanne dem vi har. Dygtige trænere er 
forudsætningen for at indfri vores ambitioner.

Vi må også lære at skelne mellem elite og 
bredde. De af vore elitespillere, der sammen 

Max Riis Christiansen
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med deres forældre kræver mere træning og 
de ypperste trænere, må også bidrage med 
noget mere. Det er ikke rimeligt, at en spiller, 
der kun træner to gange om ugen skal betale 
det samme, som de spillere, der træner fire 
gange om ugen. Hvis man sætter sig ned og 
regner timeprisen ud, så vil alle nå frem til det 
resultat, at det fortsat er langt billigere at spille 
fodbold på eliteplan sammenlignet med andre 
elite sports grene. Det er aldrig sjovt at skulle 
sætte kontingentet op, men det er desværre 
i dag blevet en nødvendighed. 

Afslutningsvist fortæller Max om ambitionen 
med at vi vil træne de 50 bedste i hver årgang 
på et højt niveau. Historisk har 1. holdet i hver 
årgang altid været forkælet – og det skal det 
fortsat være – men vi vil gerne forkæle nogle 
flere, der har lyst og energi til at træne 3-4 
gange om ugen. Udover flere børn bliver dyg-
tige spillere, så er det en forudsætning, hvis 
vi gerne vil have 2 stærke hold når en årgang 
når U17 og U19. ■

Født den 9. januar 1969 
Gift med Ingrid Riis Carlsen 
Tre drenge: Tobias (U 16), Magnus (U 15) og 
Sofus (U6) 
Fodboldkarrieren indledt i Holstebro – Old Boys 
spiller i B.93 
Selvstændig erhvervsdrivende 
Træner for U 8 – U 14 mest som hjælpetræner. 

MAX RIIS  
CHRISTENSEN 
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TENNIS ER MIT PUSTERUM
Sofie Vogel Bjerringgaard er en meget bestemt, ung dame med sine  
meningers mod. Selv om hun først fylder 16 år til august, er hun klubbens 
bedste damespiller og hører til blandt landets juniorelite.
Tekst: Andrea Balogh. Foto: Provatfoto

Sofie har spillet i rigtig mange klubber. Hendes 
første møde med tennis skete for 10 år siden 
i KFUM, hvor hendes storesøster spillede. Så 
gik turen til Lyngby, Birkerød, KB, HRT og retur 
til KFUM, inden hun nu endelig har fundet sig 
til i rette.

» Jeg kom til B.93 på grund af Bo Thaysen. 
Jeg har kendt ham i fem år, og han er som en 
anden far for mig. Jeg har det også fint med 
at være alene i B.93, for jeg ville blive træt 
af at skulle træne med og spille mod mine 
konkurrenter hver dag. 

Samarbejdet med Bo Thaysen bærer da også 
frugt. Tidligere på året kom Sofie på junio-
rernes verdensrangliste med 10 point, da 
hun i februar vandt sin kamp i første runde  

under ”Copenhagen Winter Cup”, der er en 
ITF Grade 4 juniorturnering. 
Undervejs mod verdensranglisten har Sofie  
næsten vundet alt, der vindes kan i sine re-
spektive aldersklasser. Hendes rigtige far, 
Klaus Bjerringgaard, tog altid med til turne-
ringerne, også til de internationale, hvis der 
ikke var en træner med. Mens Sofie var U12- 
og U14-spiller vandt hun flere gange EM for 
hold, EM individuelt og NM. I det hjemlige har 
Sofie været i fem UM-finaler, hvoraf hun har 
vundet de tre.

» Jeg elsker at spille kampe. Jeg elsker fø-
lelsen af at vinde en bold. Jeg har en ret så 
god forhånd, der kan være så farlig, så folk 
bliver helt bange. Jeg er også god til at spille 
kampe, fordi jeg aldrig giver op. Hver gang 
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en kamp ender, har jeg bare lyst til at spille 
endnu en kamp, men der er desværre ikke så 
mange U16-turneringer.

For tiden er der heller ikke tid til at tage til 
internationale turneringer, selv om Sofie gerne 
vil. Hun går i 9. klasse med alle de eksamener, 
det indebærer. Dagene kan blive lange, når 
Sofie kommer direkte fra skolen og laver fysisk 
træning to-tre gange om ugen, træner selv og 
træner de små.

Tennis er mit pusterum. Jeg vil hellere være 
her end bare dase derhjemme, selv om jeg 
har dage, hvor jeg først er hjemme kl. 19. Jeg 
træner halvanden time fire gange om ugen. 
De andre træner det dobbelte, men det har 
jeg ikke brug for, fordi jeg koncentrerer mig 
100 procent og giver den fuld skrue, når jeg 
er i gang.

Det gør Sofie også, når hun træner fysisk 
sammen med Hooman Samimi, der presser 
hende og evner at få hende op i det røde felt.

» Det er ikke nok bare at spille tennis. Styr-
ketræning og god fysisk form er vigtig for at 
undgå skader, selv om det kan være så hårdt, 

så jeg bliver hidsig og får lyst til at skrige 
eller græde. Men jeg må holde ud og tage 
mig sammen, hvis jeg vil have stærke arme 
og stærk ryg. Og bagefter har jeg det godt 
med mig selv.

Lige nu handler Sofies liv om skole og tennis. 
Vennerne og festerne skal da også passes, 
men Sofie understreger, at hun prioriterer sin 
tennis højest.

» Jeg har rigtig mange venner og en kæmpe 
vennekreds udenfor tennis. Mange af mine 
veninder har en kæreste, men det har endnu 
ikke min interesse. Det ville også være stres-
sende at komme sammen med mig, fordi jeg 
har så travlt med så meget andet.

Hvad fremtiden ellers skal bringe, ligger ikke 
helt fast. P.t. omfatter tennisambitionerne et 
scholarship i USA om fire år, når Sofie har 
afsluttet gymnasiet. På kort sigt er der hold-
kampe og de kommende undgdomsmester-
skaber hos Skovbakken i begyndelsen af juli 
for Sofie at se frem til.

» Jeg glæder mig helt vildt til UM i Århus, 
også fordi min storesøster bor der. ■

Filmklipudvalget bestående af Torben Klarskov, Christian Winther og Palle Banks, har fået 
mulighed for, at købe nogle gamle filmklip med divisionsholdet. 

Det drejer sig om 25 klip for perioden 1964 til 1998. Som eksempel kan nævnes kampene 1964 
Hvidovre-B93 (2-2), 1973 B93-B1909 (1-2) og den historiske kamp 1985 B93-AGF 1-1 (som efterføl-
gende blev ændret til et 0-2 nederlag).

Det eneste problem er, at vi skal skaffe 15.000 kroner. Det er her du kommer ind i billedet. Dit 
eventuelle sponsorat kan indbetales på konto 3121 4589374487. Hvis indsamlingen ikke lykkedes, 
får du pengene ubeskåret retur.
Det er planen, at klippene bliver gjort tilgængelig for sponsorerne. 

Palle ‚Banks‘ Jørgensen
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APROPOS TALENTUDVIKLING

Fem år senere
Tekst: Torben Klarskov. Foto: Christian Midtgaard

B.93 Fodbold nr. 35 november 2010 indeholdt 
en artikel med overskriften: ”Hvordan bliver 
man et talent?”

Medlemsbladet sendte spørgsmålet videre til 
daværende talentchef, Frank Nielsen og vi var 
ondskabsfulde nok til at bede ham om at give 
sit bud på, hvordan klubbens første hold anno 
2015 ville komme til at se ud. 

Han foreslog følgende mandskab efter 4-3-3 
systemet: Målmand: Valbon Idrizi. Forsvar: 
Wissam Nielsen, Mads Nielsen, Ibrahim 
Mansarey og Nicklas Jensen. Midtbane:  
Defensiv: Jannik Zimling. Offensiv: Mourad El 
Bariaki, Soheib Dhaflaoui. Angribere: Bassel 
Jradi, Omar Roshani og Sadulla Elezi. 

Ingen af de nævnte spillere er i dag at finde 
på klubbens førstehold, men nogen har opnået 
at få debut på førsteholdet. Kun målmanden 
Valbon Idrizi og den offensive midtbanespiller 
Soheib Dhaflaoui har ikke optrådt på klubbens 
førstehold. Valbon vogter i dag målet for Liria 
der spiller i den sjællandske serie 1, Souheib 
er i dag i FC Nordsjællands førsteholdstrup. 

Ibrahim Mansarey er den B.93`er der har 
opnået kortest spilletid på førsteholdet. Den 
30. oktober 2010 fik han fem minutter på banen  
i kampen mod BGA (1-1), Ibrahim har senere 
optrådt i Brønshøj og er i dag at finde hos 
Cardiff City i den næstbedste engelske række.
 
Nicklas Jensen, der i dag hedder Mouritsen 
til efternavn opnåede 12 kampe på første-
holdet. Han debuterede i foråret 2012 mod 
Avarta. I dag indgår han i FC Nordsjællands 
superligatrup. 

Nicklas Mouritsen

Omar Roshani har spillet 30 kampe for B.93 
og scoret 6 mål. Debut i pokalkampen mod 
Frem efteråret 2011 (1-3 efter omkamp). Da 
B.93 røg ned i Danmarksserien skiftede han 
til Birkerød – senere spillede han i Vanløse.  
I sidste sæson tilbage i B.93 men forlod klub-
ben til fordel for Hvidovre i 2015. 

Bassel Jradi 33 kampe og 8 mål for B.93. 
Debut 30. april 2011 mod LFA (2-4), Skiftede 
til AB i 2012 – senere i FC Nordsjælland.  
I dag aktiv i Drammen klubben Strømsgodset.

Jannik Zimling 39 kampe og 3 mål. Debut 16. 
oktober 2010 Stenløse (3-1) Skiftede 2012/13 
til B. 1908. I Helsingør 2013/2015 og optræder 
nu for Næstved i 2. Division Vest. 

Wissam Nielsen 44 kampe og et enkelt 
mål. Debut 20. oktober 2007 mod BSV (1-2).  
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Da B.93 røg ned i Danmarksserien skiftede 
han til Birkerød sammen med Mads Nielsen, 
Omar Roshani og Mourad El Bariaki. Ukendt 
spillested i 2015.

Mads Nielsen 56 kampe og 5 mål. Debut 1. 
maj 2010 i lokalopgøret mod Skjold (5-0) – 
Skiftede til Birkerød 2012 – senere optrådt i 
Brønshøj - vendte en kort overgang tilbage til 
B.93, men optræder i dag i Boldklubben Frem. 

Mads Nielsen

Mourad El Bariaki Et af de største talenter 
klubben har fostret. Har opnået i alt 41 Ung-
domslandskampe for Danmark og blev den 
første spiller af anden etnisk herkomst, der 
blev anfører på et dansk ungdomslandshold. 
Debut 1. april 2010 mod HIK (1-1) Skiftede til 
Birkerød 2012/13 – ukendt spillested i dag. 

Sadulla Elezi Det talent, der har optrådt flest 
gange for B.93. Det er blevet til 70 førsteholds-
kampe og 8 mål. Han debuterede den 14. april 
2010 mod BSV (3-2) Skiftede efter klubbens 
nedrykning til danmarksserien til netop BSV 

– I dag spiller han sammen med Valbon Idrizi  
i serieklubben Liria, hvor for øvrigt Baskim 
Zibiri er spillende træner. 

Sadulla Elezi

Det var en svær opgave, vi stillede Frank  
Nielsen. Men at hele ni spillere kom på klub-
bens førstehold var meget godt spottet. Den 
konklusion, vi så kan drage af denne lille un-
dersøgelse er, at vi er vanvittig dygtige til at 
fostre talenter, men knap så gode til at fast-
holde dem i klubben. ■

Kontigentet 
er noget 
vi giver til 
hindanden
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MEDLEMSBLADET HAR FÅET ENDNU 
EN ANNONCEKONSULENT
Tennisspilleren Patrick Ørngren har 
påtaget sig opgaven
Tekst og foto: Torben Klarskov

Redaktionen af klubbens medlemsblad har 
siden starten i 2002 haft den opfattelse at 
bladet ikke må være en ekstra udgift for klub-
ben. Som Palle ”Banks” meget rammende har 
fastslået det – „så må medlemsbladet ikke 
koste klubben så meget som en bøjet femøre“. 
Den økonomiske krise har desværre medført 
et fald i annonceindtægterne, således at det 
kan blive svært fremover at leve op til denne 
målsætning. Derfor opruster redaktionen nu 
med hele to annoncekonsulenter, idet unge 
Patrick Ørngreen træder ind i korpset, hvortil 
Jørgen Bundgaard med sin mangeårige erfa-
ring stadig er tilknyttet.

Klubbens højst rangerede tennisspiller og 
næstformand i tennisbestyrelsen. Patrick  
Ørngreen er 26 år gammel og ansat som råd-
giver i Den Danske Bank. 

Medlemsbladet opfordrer alle til at tage godt 
imod Patrick og støtte ham i hans bestræbel-
ser for at sikre bladets økonomi fremover. ■ Patrick Ørngreen

20 43 18 91
Jørgen bundgaard

23 83 10 26
Patrick Ørngreen

Vil du eller dit firma annoncere 
i et af Danmarks bedste 
medlemsblade?
Oplag 700 eksemplarer - Langt 
flere læser bladet på b93.dk

Priser i 2015 (4 numre):
1 side:     4000 kr.
1/2 side:    2000 kr.
1/4 side    1000 kr.
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Sommer buffet
Forret:

Skaldyrs salat i citrus marinade på bund af sprøde 
salater
Sesam bagt norsk laks med cous cous salat
Vitello tonato ala siciciliano, af tyndtskåret kalvekød 
med tun creme 

Hovedret:

Stegt Perlehøne bryst med oliventapenade og persille
Helstegt kalvesteg med cremet flødekartofler og
ærtesaute
Romainesalat med unghane, sprød stegt parmaskinke 
og cæsar dressing

Hjemmebagt brød og smør 

Pr. kuvert ved egen afhentning kr.180,00

10% rabat fratrækkes prisen ved B93 medlemsskab 
minimum 15 kuv.

Kokkens Gourmet - 3955 1322 - 2444 7919
kok@kokkensgourmet.dk
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B.93`S SKOLE – OG IDRÆTSAKADEMI 
– ÅR 1.
Skoleleder Johnny Wetterstein for-
tæller her om akademiets fødsel og 
om det første skoleår.
Tekst: Torben Klarskov

» Allerede i 2004 begyndte de første tan-
ker om at skabe et elitemiljø i B.93 at melde 
sig. Klubben skulle på det tidspunkt nærmest 
starte forfra efter perioden med Thomas Olsen 
og Preben Elkjær ved roret. Nye kræfter var 
kommet til i Hovedbestyrelsen, og vi havde fo-
kus på at fastholde de mange fodboldtalenter, 
vi også dengang var i stand til at producere.

Sådan begyndte samtalen med skoleleder 
Johnny Wetterstein en dejlig solskinsdag på 
klubbens terrasse i begyndelsen af maj må-
ned. Der er snart gået et år, siden B.93`s 
Skole- og Idrætsakademi slog dørene op for 
93 elever.

» I første omgang mente vi, at et samarbejde 
med en folkeskole eller en anden privatskole 
var et bedre udgangspunkt, fortæller Wetter-
stein videre. Vi afsøgte derfor området og prø-
vede at finde egnede samarbejdspartnere. Vi 
mødte overvejende stor forståelse for vores 
projekt og valgte at gå videre i forhandlinger 
med Københavns Kommune. Jens Kamp-
mann og jeg mødtes bl.a. med daværende 
Børne- og Ungdomsborgmester, Anne Vang, 
der var meget positiv over for os, hvilket ud-
møntede sig i, at hun bad embedsmændene 
fremme sagen. 

Vi pegede på, at et samarbejde med  
Vibenhus skole kunne blive det helt rigtige 
for dem og for os. Skolelederen på Viben-
hus skole var utrolig positiv over for tan-
ken, og skolen ligger i umiddelbar nærhed 

af klubbens træningsanlæg. Der gik imid-
lertid en rum tid, inden vi hørte nærmere.  

Da kommunen atter kontaktede os, var det for 
at meddele, at de godt kunne tænke sig, at vi 
gik sammen med dem om at udvikle en idræts-
linje på den daværende Klostervængets Skole 
– senere Nørre Fælled Skole. Vi var positive 
over for dette samarbejde, men forbeholdt 
os ret til at være med til at udvælge de talen-
terne. Derved strandede spørgsmålet i første 
omgang, og kommunen ville ikke indgå i et 
samarbejde mellem Vibenshus Skole og B.93, 
måske fordi, man var bange for, at projektet 
med Idrætslinjen på Nørre Fælled Skole ikke 
ville opnå det forventede resultat. En række 
møder med privatskolen Ingrid Jespersen 
førte heller ikke til et resultat. Privatskolen 
ønskede ikke at betale for at leje sig ind i vore 
lokaler, og vi traf derfor den beslutning, at vi 
ville gøre forsøget alene.

I november 2013 holdt vi så de første infor-
mationsmøder, der var velbesøgte, men ► 

Johnny Wetterstein

http://www.b93akademiet.dk/
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http://www.b93akademiet.dk/
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mange forældre havde naturligvis en række 
betænkeligheder med at flytte deres børn fra 
en anden folke- eller privatskole til et noget 
ukendt Skole- og Idrætsakademi. Imidlertid 
kom den nye Folkeskolereform os til hjælp, 
bl.a. fordi mange forældre godt kunne se pro-
blemet med, at det større timetal i folkeskolen 
ville kollidere med deres børns fritidsliv, og 
da vi netop tilbød en sammenhæng mellem 
skolegang og fritidsliv, kom tilmeldingerne om 
optagelse til skolen i en lind strøm.

Den 1. juli 2014 var vi overbeviste om, at skolen 
kunne etableres, da vi havde fået 93 tilmeldin-
ger. Men nu løb vi ind i et andet problem. Der 
var relativ kort tid til at skolen skulle starte, 
men der skulle iværksættes store forandringer 
på anlægget for at der kunne blive plads til 
skolen. Medarbejderne blev ansat, og sam-
men knoklede vi for at få projektet færdiggjort.

Den store åbningsdag er fuldt ud beskrevet 
både i medlemsbladet og på klubbens hjem-
meside, og skolen har været et godt aktiv både 
for elever, forældre, ansatte og ikke mindst 

B.93 Fodbold og tennisafdeling. Fra næste 
skoleår udvides skolen med ca. 40 nye elever 
til skolens nye 4. og 5. klasse, og de første 
afgangselever sendes ud fra skolen med ek-
samensbevis ultimo juni 2016. 

» Vi har overvejende mødt tilfredshed med 
skolen, og vi har kunnet se på de enkelte ele-
vers udvikling, at de har haft gavn af at gå på 
B.93 Akademiet. Der er på skolen en tilgang 
med høj faglighed og stor aktivitet. Eksem-
pelvis var skolen i begyndelse af maj måned 
på besøg hos vores venskabsklub, OB, hvor 
vi vandt fodboldkampe over hold fra OKS og 
OB. Vi havde også lejlighed til at lære byen 
nærmere at kende og løse faglige opgaver  
i byens seværdigheder. Vi tager på lejrskole 
hvert år, skiftevis ind- og udlands. Det er der 
ikke ret mange skoler, der kan gøre os efter. 

Johnny Wetterstein slutter af med at oplyse, 
at skolen fra næste skoleår vil have behov for 
at ansætte tre nye lærere. ■

Billede fra lejerskolen i Odense
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VELKOMMEN I KLUBBEN I
B.93 medlemsblad har haft en samtale med Bjarke Møller – 
formand for BK Ryparken om det kommende arbejde med 
elitefodbold for piger i B.93 regi.
Tekst: Torben Klarskov. Foto: Bjarke Møller

BK Ryparken blev stiftet i februar 2014, som 
en efterfølger til den lukkede kvindefodbold-
afdeling i Boldklubben Skjold, og tanken var, 
at klubben skulle overtage administrationen  
i det gamle pigesamarbejde mellem B.93, HIK 
og Skjold. Klubben havde store ambitioner 

om at blive Københavns førende elitefodbold-
klub for piger, og holdene stillede op som  
FA København. Men i sensommeren 2014 
var klubben ved at gå i opløsning, den 
gamle bestyrelse forlod arbejdet og for-
manden for samarbejdsudvalget, HIK´s ► 
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Lone Falsig,  besluttede på egen hånd at trække 
3F-liga holdet, der havde tabt stort i de første  
turneringskampe. 

Men i oktober 2014 blev en gruppe på seks 
forældre, herunder Bjarke Møller, valgt ind  
i BK Ryparkens bestyrelse ved en ekstraordi-
nær generalforsamling, og her fortæller han 
om den vanskelige opgave med at redde pi-
gefodbolden:

» Vi var nogle forældre, der ønskede at rydde 
op efter den dårlige økonomi, der var opstået 
efter kollapsen af fusionen mellem B.93, HIK 
og Boldklubben Skjold. Vi stod med meget 
talentfulde pigehold og nogle særdeles kom-
petente trænere. Det ville vi gerne forsøge at 
videreudvikle, men vi blev tidligt klar over, at 
vi ikke var i stand til at løse opgaven alene. 
Vi havde brug for en større fødekæde af 
nye spillere, og en stærkere organisatorisk 
ramme. Derfor så vi os straks om efter nogle 
samarbejdspartnere, fortæller Bjarke Møller. 
I første omgang kontaktede vi Skjold, der dog 
hurtigt meldte hus forbi. Senere drøftede vi 
et eventuelt samarbejde med både HIK og 
Østerbro IF, men begge klubber tøvede med 
at slå til. I januar 2015 kontaktede vi så Steen 
Müntzberg, fodboldformanden i B.93 og her 
viste det sig, at B.93 havde gjort sig mange 
af de samme tanker om at drive elitefodbold 

for piger. I BK Ryparkens bestyrelse har 
vi haft en rigtig god blanding af iværksæt-
tere, forældre med forskellige kompetencer.  
FA København var tænkt som pigefodboldens 
svar på FCK, men vi savnede en bredde-
tilgang, der kunne supplere op på vores hold, 
når det blev nødvendigt. 

Vi kom ret hurtigt i en fornuftig dialog med B.93 
og fik udarbejdet en samarbejdsaftale, som 
begge klubber kunne tilslutte sig. Herefter var 
det blot et spørgsmål om at få løst de juridiske 
aspekter omkring licens med DBU, som også 
udviste stor forståelse for vores fælles projekt. 
Alle ungdomsspillerne i FA København har 
sagt ja tak til at flytte over til B.93, og det 
tegner meget lovende.

Vi drømmer om at kunne give pigerne et  
ligeværdigt tilbud om at dyrke elitefodbold, 
præcis som drengene også kan i dag. 
B.93 har de faciliteter, vi savnede, såsom  
klubhus, banefaciliteter, mødelokaler, adgang 
til styrketræning og et Skole- og Idræts-
akademi, som kan blive et godt aktiv for de 
af vore piger, der ønsker at træne endnu mere.  

Vi har set at pigefodbolden er inde i en rivende 
udvikling. I disse år er der megen fokus på 
pigeidræt, og se blot på Caroline Wozniacki 
og den enorme interesse for damehåndbold. 

Født den 22. januar 1966 
Direktør for tænketanken Europa 
Gift med Ana Maria Munar 
Tre børn: Kristian (20 har spillet på 2. senior i B.93), Anton 
(17) og Karen (12 spiller fodbold for FA København). Fod-
boldkarriere i Hedensted, Løsning, Vejle Boldklub –  og nu 
superveteran spiller i B93. 
Tidligere Chefredaktør for Ugebrevet Mandag Morgen,og 
ansat i DR.

BJARKE 
MØLLER
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Bliv medlem og få del i de mange fordele, 
som billigere entré, deltagelse i konkurrencer, 

spændende arrangementer og meget 
mere...

Pigefodbold er en af de hurtigst voksende 
idrætsgrene internationalt, og vi tror, at  
pigefodbolden i de kommende år vil få samme 
store interesse, som man har set det i andre 
idrætsgrene.

Der er selvfølgelig masser af udfordringer  
i det nye samarbejde, vi nu har taget hul på. 
Men vi laver nu et pigeudvalg med gode 
og engagerede folk fra både B.93´s og BK  
Ryparkens bestyrelse, og så skal vi nok få 
skabt et stærkt fundament i B.93 for udvikling 
af både bredde- og elitefodbold for pigerne. 
B.93 har en unik beliggenhed og med det 
kommende byggeri på Nordhavnen kan klub-
ben vil blive et kraftcenter for områdets fri-
tidsaktiviteter. I FA København har vi allerede 
mærket, at vi er i stand til at trække spillere til 
klubben også fra Nordsjælland, og i de nye 
rammer på B.93´s Svanemølleanlæg tror jeg, 
at vi kan nå meget langt. Vi vil gerne udvikle 
de enkelte spillere, så nogle af dem kan nå 
det allerhøjeste eliteniveau, og vi har en dygtig 
trænerstab og sammen med B.93`s trænere 
af samme kaliber kan vi nå langt. Vi vil gerne  

matche de bedste klubber i Storkøbenhavn 
som Brøndby og BSF med udvikling af ung-
domslandsholdsspillere og skabe et frem-
ragende talentudviklingsmiljø for piger.

Vi har flere landsholdspillere på U17 holdet, 
og holdet vandt en fornem sølvmedalje ved 
den internationale Future Cup i Gøteborg her 
i påsken. Vores U 17 og U 13 piger blev 
nummer to ved DGI´s landsmesterskaber  
i indendørsfodbold og U 17 holdet har vundet 
sølvmedalje ved DBU`s DM i Futsal. Og U 13 
holdet blev Sjællandsmestre i efteråret.

Vi ser frem til at blive en integreret del af B.93 
og vi er åbne for ethvert samarbejde med klub-
bens trænere og ledere, slutter Bjarke Møller.

Da B.93 har de samme forventninger til det 
kommende samarbejde, er der blot tilbage at 
ønske BK Ryparken rigtig hjerteligt velkom-
men i klubben. Medlemsbladet ser frem til at 
berette meget mere om det vellykkede sam-
arbejde i de kommende numre af bladet. ■

http://www.b.93fanklub.dk
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VELKOMMEN I KLUBBEN II
En appelsin er faldet ned i klubbens turban
Tekst og foto: Torben Klarskov

For et års tid siden søgte redaktøren forgæves 
at få et interview med Keld Juhl, der netop med 
det fusionerede U 17 pige mandskab havde 
vundet Pokalturneringen under KBU.

På et tidspunkt havde B.93 trukket sig ud af 
samarbejdet med HIK og Boldklubben Skjold, 
og i den uklare situation, der var opstået øn-
skede Keld Juhl - forståeligt nok ikke at med-
virke til et interview, når fremtiden syntes så 
uvis.

Da BK Ryparken her i vintersæsonen ønskede 
at indgå i et samarbejde omkring pigefodbol-
den med B.93 var vejen pludselig banet for et 
fornyet ønske om en nærmere samtale med 
den træner, der havde skabt så store resul-
tater med nogle af de mest talentfulde spillere 
i Danmark.

Keld Juhl er 47 år. Han er uddannet HD  
i Regnskab og arbejder som finansiel manager 
for firmaet Amrop. Gift med Lene, som han 
mødte på fodboldbanerne i Allerød, hvor de 
begge fungerede som trænere for henholdsvis 
drenge- og pigeungdom. Sammen har de to 
børn. Magnus, der er dansk og europæisk 
mester i Pokemon TCG og Nikoline, der spiller 
fodbold i Allerød FK. Keld har selv spillet bold  
i Helsinge og Græsted, men en knæskade 
satte en stopper for hans fodboldkarriere, hvil-
ket førte ham ind i de mange trænergerninger 
for både piger og drenge. Han er indehaver 
af en A licens, som han gennemførte i 1999. 
Han har virket som træner for U 14 i Lyngby, 
Træner for DBU Bornholms bedste U 14 - 
15 piger. Han har været assistent træner for  
Søren Berg i Allerød FK, da klubben over-
levede en enkelt sæson i 2. Division Øst. Fra 
2014 har han virket som talentudviklingschef 

og træner for U 17 DM i FA København – og fra 
2015 har han samme status i B.93. Holdet er 
pt. placeret midt i rækken på en syvendeplads 
efter sejre over Kolding Q (4-0), OB (4-2) og 
Brøndby (3-2). Uafgjort mod Fortuna Hjørring 
(2-2) og et nederlag til rækkens urørlige top-
hold Viborg (0-3).

» Alle piger har været positivt indstillet 
overfor skiftet til B.93. Før i tiden mødte pi-
gerne omklædte hjemmefra, når vi trænede 
i Ryparken. Nu har vi eget omklædnings-
rum, adgang til styrketræningsfaciliteter og 
mulighed for at mødes før og efter kampen. 
Det er virkelig noget. vi alle har set frem til.  

Vi har fornemmelsen af, at B.93 vil det samme 
som os. Vi vil skabe de bedste betingelser 
for udviklingen af elitefodbold på pigesiden, 
men vi har brug for en bredde i næste geled, 
som kan udvikle sig til elitespillere med tiden.  
Det vigtigste formål for os er ikke at vinde 
fodboldkampe. Vi er nok det hold i rækken, der 
scorer flest mål 3,3 i snit i de første 17 kampe, 
for vi vil spille underholdende angrebsfod-
bold. Til gengæld lukker vi nok for mange mål 
ind også 3,3 i snit. Men vi arbejder hele tiden 
målrettet med at udvikle den enkelt spiller. 
Lige for tiden har vi tre spillere, der er udta-
get til DBUs U 16 landshold. Sofie Svava og  
Olivia Drost – søster til Oliver på klubbens 
førstehold i herrefodbold. Derudover er  
Sara Jankovska også i landsholdstruppen. 
Sara er makedoner, og kan først optræde på 
landsholdet, når hun er i besiddelse af dansk 
statsborgerskab, hvilket vi forventer, at hun 
snarest vil opnå. 

I påsken vandt vi sølvmedaljer ved en stor 
international fodboldturnering i Gøteborg for 
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U 18 hold. I finalen tabte vi til Brommapoj-
kerna – (for de svenskkyndige kan vi oplyse, 
at Brommapojkerna også råder over et Brom-
maflickor hold)

Vi byder alle pigerne fra BK Ryparken vel-
kommen i klubben og håber, at de vil befinde 
sig rigtig godt i klubben. Vi er mange, der ser 
frem til at følge alle disse piger i den i mange 
år fremover. ■

Keld Juhl
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U17 PIGERNE
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Stående fra venstre: Olivia Drost, Sarah Jankovska, Sofie Svava, Mie Gørtz, Marie Klingelhöfer, 
Thea Roque-Krag, Christine Zöega, Maria Gylling og Freja Bonde.
Forrest fra venstre: Laura Løndam, Julie Falkebo, Sophie Stæhr, Maria Jacobsen og Emma 
Holmskov
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VELKOMMEN I KLUBBEN III

3 nye U 16 landsholdsspillere fra FA København om deres møde med B.93
Tekst og foto: Torben Klarskov

På FA Københavns talentfulde U 17 pige hold 
er der tre spillere, der allerede har været ud-
taget til det danske U 16 landshold i fodbold. 
Holdet der trænes af den tidligere B.93`er, 
Danny Jung deltog i februar måned i en UEFA 
turnering i Dublin, som holdet trods nederlag til 
Østrig i den første kamp (0-4) gik hen og vandt 
med sejre over Tjekkiet (3-0) og værtsnationen 
Irland (2-0).

Her følger en kort præsentation af de tre piger.

Sarah Jankovska: er født den 13. august 
1999. Hun kommer fra BK Skjold, hvor hun 

har spillet siden hun var 6 år. Hun går i ni-
ende klasse på Bellahøj Skole, hvor hun følger 
idrætslinjen, der samarbejder med idrætslin-
jen på Nørre Fælled Skole. Hun bærer det for-
pligtende rygnummer 10. Sarah er fra Make-
donien og venter at få dansk statsborgerskab 
til sommer. Hun er derfor kun med i truppen, 
men må ikke optræde på holdet før statsbor-
gerskabet er en kendsgerning

Olivia Drost: er født den 15. marts 2000. 
Som navnet antyder, er hun lillesøster til Oli-
ver Drost på klubbens divisionshold. Hun be-
gyndte at spille fodbold i Helsingør IF, flyttede 

Pigerne fra venstre: Sofie Svava, Sarah Jankovska og Olivia Drost. 



27

senere til Snekkersten, hvorfra hun siden tog 
til FA København. Hun går i ottende klasse på 
idrætslinjen i Helsingør. Positionen på holdet 
er venstre back. Hun har ligesom sin bror 
ambitioner om at spille fodbold professionelt 
i udlandet – gerne Tyskland. 

Sofie Svava: er født 11. august 2000. Be-
gyndte fodboldkarrieren i Hørsholm. Flyttede 
derpå til Brøndby, videre til samarbejdet B.93/
HIK/Skjold. Da det samarbejdet blev ophævet 
var hun aktiv i FA København. Hun spiller 
venstre kant og går til daglig på Idrætslinjen 
på Nørre Fælled Skole. 

Pigerne træner fire gange om ugen. Alle er 
de meget glade for at blive medlem af B.93, 
hvor de ser frem til den mere professionelle 
form for træning, som de nu bliver tilbudt. De 
har fået deres eget omklædningsrum. De ser 
frem til et bedre klubmiljø med mulighed for 
at mødes før og efter træningen. Der er sør-
get for transport til udekampene. De er med  
i klubbens vaskeordning, og fra den 1. juli, hvor 

holdet optræder under B.93`s navn, vil holdet 
optræde fuld ekviperet fra top til tå. Overgan-
gen til B.93 markeres med en fest i klubben 
før sommerferien. Foreløbig har pigerne klaret 
sig fint i turneringen. Der er blevet til et enkelt 
nederlag mod Viborg – uafgjort mod Fortuna 
Hjørring og sejre over Kolding Q, OB, Brøndby 
og Vildbjerg. ■

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

GLARMESTER
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KOMMANDOCENTRALEN
Samtidig med at Steen Højlo skulle på barsel sidste år, ledte han med lys og 
lygte efter en, der kunne varetage hans funktioner som sportschef imens. 
Ikke en nem opgave, men pludselig poppede en mail op, som nu har  
resulteret i et perfekt samarbejde. Mailen var fra Hooman Samimi.
Tekst og foto: Andrea Balogh

Den ene er lys, den anden er mørk. Den ene er 
født på det daværende Glostrup Sygehus, den 
anden i nærheden af Teheran. Den ene er 46 
år og har tre børn, den anden er 34 år og har 
barn nummer to på vej. For dem begge gælder, 
at de til daglig styrer tennisafdelingen fra kom-
mandocentralen på første sal i tennishallen.

Indtil for knap et år siden var der ellers in-
tet tegn i sol og måne på, at Steen Højlo 
og Hooman Samimis veje nogensinde skulle 
krydses. 

Steen var en rigtig 80‘er dreng med en bræn-
dende udlængsel, der bragte ham på en flere 
års rejse til alskens eksotiske steder i Østen 
og i Sydamerika. Til at begynde med var må-
let ellers bare den transsibiriske jernbane og 
Vietnam. Steen er uddannet medieøkonom, 
men han har også kørt taxa og haft sit eget 
web-firma. 

Hooman var i mange år en succesfuld musik-
producer for bl.a. R. Kelly og Joey Moe, der 
er to ikoniske R&B-musikere på henholdsvis 
den amerikanske og den danske musikscene. 
Hooman har lagt stemme til og været producer 
på tegnefilm, har arbejdet i kommunikations-
branchen i 12 år og har spillet klassisk klaver 
i otte år.

Steen var i knap fire år assisterende chef-
træner i Hørsholm, før han kom til B.93.  
Næsten samtidig besluttede Hooman sig for at 
droppe musikken og satse på tennis, da han 
ikke kunne eller ville forene et liv i den noget  
specielle musikbranche med at blive far.

Steen er Akademi-træner, som er den hø-
jeste træneruddannelse i dansk idræt. Man 
kan først blive Akademi-træner, når man har 
fuldført Diplomtræneruddannelsen i eget for-
bunds regi. Hooman stiler mod måske samme 
højder. Til august skal han i gang med Ten-
niscoach-uddannelsen, så han med tiden 
også kan blive Diplomtræner.

Ellers er de fælles om at styre tennisafdelin-
gen. Og det gør de godt. Andre tennisklubber 
af B.93‘s størrelse har fire-fem ansatte til at 
styre administrationen og den daglige drift. 
Men arbejdsdagene kan også blive lange, når 
de skal kombinere kontorarbejdet med træner-
gerningen. For slet ikke at tale om holdkampe 
og diverse turneringer i weekenderne.

Især ved den nylige sæsonstart var der tryk 
på. Ifølge Steen plejer sæsonstarten at tage 
tre uger at komme igennem, før man atter 
kunne vende tilbage til en nogenlunde normal 
hverdag. Sammen med Hooman kunne de 
i år nøjes med en uges tid, før tilstandene 
normaliseredes.

De har gensidig respekt for hinanden og ar-
bejder godt sammen i glasburet på første sal. 
Især virker det godt, at de ikke har en kniv-
skarp opdeling af opgaverne. Brækker den 
ene benet, kender den anden alle områderne 
og kan tage over. Dog har de hver deres faste 
områder og ansvar.

Steen kæmper en brav kamp for at få bør-
nene tilbage efter skolereformen, som hos  
klubberne i gennemsnit har resulteret i en 25 
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procents nedgang i antallet af juniormedlem-
mer. Tennisbestyrelsen fik ham til at sende 
breve ud til skolerne, og der har været god 
tilbagemelding fra begejstrede lærere. For-
stås. Mens jeg interviewede Hooman, havde 
Steen gang i 43 børn nede på banerne i hal-
len. Det kræver sin mand at bryde igennem 
det inferno af larm! Mandagen forinden havde 
han 130 børn.

Mens Steen også har været ude på skolerne, 
har Hooman løst endnu flere opgaver på 
kontoret: Alt fra at besvare masser af mails, 
servicere medlemmerne og planlægge nye 
seniorhold til at planlægge fysisk træning for 
juniorerne, træne sammen med Bo Thaysen 
og sørge for udstyr til anlæggene. Yderligere 
har han også udviklet et digitalt afkrydsnings-
system til trænerne, og sammen med Klaas 
Muizelaar står han bag den nye hjemmeside.
Hooman er fysisk og banetræner og fast træ-
ner for 2. holdet, mens Steen træner de små 
up-and-coming U8-, U10- og U12-spillere og 
har kontakten til deres forældre, der også skal 
inddrages og modnes, for at ungerne udvikler 
sig i den rigtige retning.

Sammen sætter de også mange nye tiltag  
i gang. Ideerne kan være deres egne, wten-
nisbestyrelsens eller medlemmernes. Især 

Poul Aarøe fremhæver Steen som en, der er 
rigtig god til at komme med ideer og input. 
Det er oprindelig PoulAarøes fortjeneste, at 
flest mulige seniorer bliver aktiveret via faste 
træningspas. I år er der udbudt 90 pladser, 
og medio maj var der kun 5-6 pladser tilbage. 

» Vi er rimelig godt med på juniorsiden og 
har lige haft den bedste UM i 20 år. Men vi 
skal have fat i flere seniorer. Tennis har ikke 
et rekrutteringsproblem, men vi kan ikke holde 
på dem. Tidligere havde vi et breddeudvalg, 
der var rigtig god til at finde på aktiviteter, siger 
Steen Højlo og betegner Lørdags Open, som 
også er Poul Aarøes fortjeneste, som ‚guds 
gave til tennis‘.

I øvrigt er Steen også ved at planlægge Tennis 
Camp for cirka 180-190 børn. Som den eneste 
tennisklub holder B.93 nemlig Tennis Camp  
i hele sommerferiens alle seks uger - fra uge 
27 t.o.m. uge 32.

Så alt i alt er der rimelig godt gang i den oppe 
i kommandocentralen - og dermed nede blandt 
medlemmerne på tennisbanerne. ■

Kommandocentralen: Steen Højlo til venstre, Hoomann Samimi til højre
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NOSTALGIFEST FOR TIDLIGERE  
FØRSTEHOLDSSPILLERE I B.93

Tekst: Palle ”Banks” Jørgensen. 

Foto: Torben Klarskov

Fredag den 24. april 2015 blev der for fjerde 
gang afholdt en fest i klubben for udvalgte 
tidligere førsteholdsspillere. 

Denne Nostalgifest IV var efter samme kon-
cept som i 2012, 2013 og 2014, løbende an-
komst 16:00 – 18:00, herefter treretters menu 
i restaurationen. Festudvalget var det samme 
som de tre første år, nemlig Jens Kolding, 
Finn ’Ludo’ Jensen, Torben Klarskov og Palle 
’Banks’ Jørgensen. Udvalget, kaldet UK (for 
Udtagelseskomiteen), inviterede 135 perso-
ner. Prisen var uændret 300 kroner

Tilmeldingerne var på samme niveau som 
de tidligere år. Deltagerantallet blev 87 ef-
ter nogle få sidste-øjebliks-afbud (Bent Due,  
Leif Kronholm og Hans Bay). Deltagertallet har 

herefter været 88, 82, 81 og altså denne gang 
87. Ret stabilt må vi konkludere.

Af årets 87 deltagere var de otte debutanter, 
nemlig de tidligere spillere, Kenneth Christian-
sen (nu: Heiner-Møller), Henrik Juul, Michael 
Olesen, Peter ’Tysker’ Krøyer samt de tidligere 
kasserere Bjarne Kolding og Hans Christian 
Boserup og FCN-træneren John Bredal, der 
har en fortid som træner i klubben. Den sidste 
debutant var Stig Hansen, der via trykkeriet 
Herrmann og Fischer, sørger for trykningen 
af medlemsbladet.

Herefter præsenteredes deltagerne bord for 
bord. Efter hovedretten gav Bent Andersen 
nogle numre på sin guitar. Og stemningen 
steg et par grader. Herefter trådte de to fyn-
boer Poul Verner Hansen og Poul Jørgensen  
i karakter med nogle gode fynske vittigheder. ■  

Nostalgifesten 2015. 
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FODBOLD ER ET KULSVIERSPIL
Ole Flemming Hansen var både aktiv som cricketspiller og fodboldspiller.
Tekst: Torben Klarskov

Der blev sparket livligt til bolden i frikvarte-
rerne på Christianshavns Gymnasium, hvor 
Ole Flemming Hansen gik i folkeskole. En af 
de lidt større drenge hed Flemming Nielsen og 
han syntes, at Ole Flemming skulle blive meldt 
ind i B.93, hvor han selv spillede.

16. september 1949 blev Ole så meldt ind  
i B.93 – I år har han således været medlem 
af klubben i 66 år og dermed indtager han en 
flot tiendeplads på listen over de medlemmer 
med længst medlemskab. 

Ole er i dag bosat på Amager, hvor han også så 
dagens lys for første gang den 2. marts 1936. 
Senere flyttede familien over broen. Først  
til Holbergsgade og senere til Upsalagade.  
I B.93 kunne man dengang både dyrke cricket 
og fodbold og klubbens tidligere formand og 
æresmedlem Ove Bech Jensen mødte tit op 
til drengenes træning for at hverve spillere til 
klubbens ungdomshold i cricket – i øvrigt med 
stor succes.

Cricket var et spil for aristokrater. Det var fra 
England, at spillet havde kulturen med sig. 
Det var ikke alle, der syntes, at fodboldspil-
lere skulle spille cricket. Blandt dem var Ole 
Flemming Hansens fodboldtræner, slagteren 
Halvor Larsen, der satte Ole af ynglingehol-
det, da Ole havde foretrukket at møde op til 
en cricketkamp i stedet for til fodbold. Andre 
havde en anden mening. John Jønsson, der 
var med på det cricket hold, der i 1950 blev 
Danmarksmestre, kom med følgende be-
mærkning til den unge Ole Flemming Hansen

Fodbold er et kulsvierspil

Men Ole – og andre fodbolddrenge - havde 
talent for cricketspillet. „Vi havde virkelig 

gode trænere“, fortæller han, og allerede 
som 16 årig kom han på klubbens første-
hold og blev tillige udtaget til KBU`s junior-
hold. Med på førsteholdet var bl.a. des-
uden juniorerne Erling Henriksen, Otto  
Jacobsen og Eigil Crone. Flemming Nielsen 
spillede også cricket og var især en habil  
kaster.

» I 1955 var den mest berømte cricketklub 
på det tidspunkt – MCC - Marylebone Cricket 
Club fra London på besøg i Danmark. Med 
på holdet var en af de mest kendte cricket-
spillere i verden nogensinde Colin Cowdrey 
(1932-2000). Jeg var så heldig at være ud-
taget til kampe mod dem flere gange, men 
jeg måtte desvære takke nej hver gang af 
private årsager. Det ærgrer mig den dag  
i dag! I en A række kamp mod AB i 1956, 
fortæller han, idet han peger på udklippet  
i sin scrapbog, kunne jeg som kaster notere 
mig for dobbelt hat-trick – tre gærder på tre 
på hinanden følgende bolde – altså 6 gærder 
i alt. Der udover er det også lykkes for mig at 
score det eftertragtede century (100 points 
og derover i samme halvleg). Min score var 

Ole Flemming Hansen. Foto: Torben Klarskov
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124 points not out

I 1959 besluttede klubben at lukke cricketaf-
delingen midlertidigt og trods ihærdige forsøg, 
er det her i 2015 ikke lykkes at få genstartet 
cricketklubben.

Det blev derfor fodbolden, der nu fik Oles 
opmærksomhed og her var han bestemt heller 
ikke ueffen.

Som ungdomstrænere havde han Michael 
Rohde, Carl ”Skomager” Hansen, Børge 
”Strøyer” Christensen, Poul Jensen og  
Halvor Larsen. 
» Fra min ungdomstid i klubben husker jeg 

især de dejlige ture til Gudhjem, der blev 
arrangeret af Halvor Larsen i samarbejde 
med Poul Flemming Jørgensen, der også 
har spillet i B.93, men som nu drev en stor 
manufakturforretning i Gudhjem. Et kombine-
ret ynglinge- og ungseniorhold spillede mod 
Bornholms udvalgte hold. Som ynglingespil-
ler sørgede klubbens daværende førsteholds-
træner Carlos Pintér for, at vi i 1954 kom på 
besøg og deltog i en turnering i Bellinzona  
i Schweitz. Jeg opnåede endvidere den ære, 
at blive udtaget til KBU`s ynglingehold.

Ole debuterede på klubbens førstehold den 
7. november 1954 på udebane mod Næstved 
(3-2) og spillede på holdet indtil midt i 1955.► 

2 Division Øst vindere i cricket: Bagerst fra venstre: Tony Ford, Per Buhelt, John Jønsson, Palle Bloch Jørgensen,  

Otto Jacobsen, Erling Henriksen og Ole Flemming Hansen. Forrest fra venstre: Hans Rasmussen, Ove Bech Jensen,  

Ole Thomsen og Eigil Crone. Privat foto
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Derefter skulle jeg passe min handelsskole og 
aftjene værnepligt, og som førsteholdspiller 
var jeg først tilbage i efteråret 1956, hvorefter 
jeg optrådte regelmæssigt på holdet frem til 
august 1957, hvor jeg rejste til Bremen for 
at gå på Købmandsskolens kursus der. Her 
spillede jeg på Werder Bremens amatørhold  
i ½ år, indtil jeg blev kaldt hjem til Danmark, 
da min mor skulle igennem en svær operation.  
Fra Poul Andersen fik jeg tilbuddet om at spille 
for FC Luzern i Schweitz som amatør. Vi havde 
en aftale, men jeg måtte droppe det på grund af 
min mors sygdom, og så blev det aldrig til no-
get. Hjemme igen spillede jeg på førsteholdet 
fra marts 1958 til november og kom på KBU`s 
U 23 hold, hvortil også Tommy Andersen,  
Leif Petersen og Leif ”Sløjfe” Poulsen var ud-
taget.

Efter hjemkomsten fra Bremen blev 
Ole ansat på Rustfri Stålmontage, hvor  
Ove Bech Jensen var direktør, og hvis medar-
bejdere blandt andre talte Theil Drengsgaard 
og Kaj Carlsson begge Skovshoved og gamle 
Poul R. Hansen fra B.93. (25 landskampe)

I november 1958 var Ole Flemming Hansen 
med i den berømte kamp på Næstved Sta-
dion, hvor B.93 med en sejr på 2-1 sikrede 
sig tilbagevenden til 1. Division. Herefter blev 
konkurrence-støvlerne lagt på hylden og Ole 
koncentrerede sig om studierne på Handels-
højskolen og nøjedes med kampe på klub-
bens andet hold. Det blev til et sensationelt 
come-back den 11. april 1968 i udekampen 
mod Randers Freja (2-4), og Ole er derfor 
den spiller i klubben, der har haft næstlængst 
tid mellem to kampe – 9 år, 4 måneder og 11 
dage – kun overgået af Flemming Nielsen, der 
har slået ham med et par måneder. 

Ole har altid været glad for sportslige udfor-
dringer. Med en vis stolthed fortæller han, 
at han er den eneste dansker, der har gen-
nemført både den svenske klassiker og den 
danske klassiker (som kun blev arrangeret én 
gang - 1980)

» I 1979 gennemførte jeg den svenske, der 
består af Lidingöloppet (30 km i terræn), 
Vättern rundt på cykel 315 km, Wasaloppet 

Ynglingeholdet før afrejsen til Schweitz: Bagest fra venstre: Halvor Larsen, Werner?, Bjarne Andersen, Erik Jepsen, 

Jørgen Hansen, John Krause, Finn Jørgensen, Ejnar Sølyst, Jørgen Stengel Hansen, Anders Møller. 

Privat foto
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på ski 90 km og Vansbro simningen 3 km  
i iskolde elve i Dalarna. Den danske bestod 
af Copenhagen Marathon, Sjælland rundt på 
cykel (300 km), 3 km svømning i svømmehal 
og 50 km kapgang fra København til Helsingør 
og retur. Det blev dog ikke den store succes. 
Kapgangen skulle være erstattet med roning 
på Gudenåen (Tour de Gudenå). Så havde 
det været en dansk klassiker! Det er også 
blevet til 14 maratonløb (halvdelen uden for  
Danmark), Broløb over Storebælt og Øresund, 
samt et hav af halvmaratonløb (sidst ved VM  
i København i marts 2014, hvor tusindvis af 
motionister deltog), 28 Eremitageløb - og 
langrendsløb i Mellemeuropa og Norden. 
Senere har jeg trappet ned med lidt roning  
i kajakklubben Pilen i Dragør - og spillet tennis, 
slutter Ole. 

Ole har også været aktiv på lederfronten, hvor 
han en overgang dannede parløb med sin 
kammerat tilbage fra ungdomsårene Jørgen 
Sundquist. Sammen var de med til at forøge 
antallet af seniorhold, blandt andet så det så-
kaldte lukkede 7. hold for første gang dagens 
lys i 1970`erne. Samtidig var de initiativtagere 
til ændring af klubbens love, primært ny struk-
tur for spilleudvalgene. 

Den erhvervsmæssige karriere sluttede med 
26 år hos DJØF.

Ole har været gift to gange. Første gang 
med fru Hanne, med hvem han har sønnen  
Thomas, der er vild med motorsport. I 1992 
blev han gift med Lisbeth Heitmann. Sammen 
bor de i det hyggelige Dragør, som de begge 
er meget stolte af. ■ 

 Ynglinge i Schweitz: Bagerst fra venstre: Jørgen Sundquist, Jørgen Hansen, Fritz Carlsson, Erik Jepsen, Einar Sølyst, 

Forrest fra venstre: Ole Flemming Hansen, John Krause, Finn Jørgensen, Jørgen Jørgensen, Allan Bredahl, 

Helge Sivertsen. Privat foto
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LILLEPUTTERNES AFSLUTNING 1964
Medlemsbladet har modtaget denne sang fra Lilleputternes Afslutning 1964 
fra Flemming ”Bays” Jensen, der efterlyser forfatteren til teksten.  
Redaktøren foreslår enten Gunnar Rohde Jepsen eller Uffe Josephsen, der 
var 40`ernes og 50`erne huspoeter

(Mel.: Den er fin med Kompasset)

Lyt til ungdommens stemmer
For her man fornemmer
den ånd, man en fremtid kan opbygge på.
Mod det mål vil vi stævne
Af yderste evne
for tre- og halvfems vil til sagen vi gå,
Tra, la, la o.s.v.
Vi vil træne og slide,
For det kan vi lide,
Hvem tvivler så på, at vi målet vil nå?

Gennem boldspillets glæder
Vi stræber mod hæder,
Men gør det i leg og i idrættens ånd.
Og hvad der end hænder,
forbliver vi venner,
for det er nu vigtigst – kom ræk mig din hånd.
Tra, la, la o.s.v.
Vi vil tabe og vinde,
Men klubben vil binde
Os altid til sig med ubrydeligt bånd.

Det for os er en ære,
Vi sammen skal bær
Vor klubs traditioner i fremtiden ind,
Men ingen her svigter,
For alle er mødt med det rigtige sind.
Tra, la, la o.s.v.
Her skal spilles og leges
Problemer skal fejes
Til side af ungdommens hvirvlende vind.

Med fanfarer, der gjalder,
på VILJEN vi kalder,
vi ønsker at se, at hver enkelt gør NOK.
Og den ånd skal sig brede
Og danne en kæde
Til hele vor klub er en fasttømret blok.
Tra, la, la o.s.v.
Hvad end fremtiden byder,
vi mottoet lyder:
For tre- og halvfems vil vi løfte i flok.
 

Flemming "Bays" Jensen. 
Foto: Torben Klarskov
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UNGDOM PÅ FARTEN
Påsken var fuld af rejseaktivitet
Tekst: Torben Klarskov

Mange af klubbens ungdomshold benyttede 
påskeferien til at tage ud i den store verden. 
Medlemsbladet bringer her et udpluk af de 
mange rejser, der også indebar store sports-
lige resultater.

U 17:

Deltog i Easter Open i Holland, hvor holdet 
efter mange spændende kampe løb af med 
sejr og en kæmpe stor pokal. Holdet var un-
der ledelse af cheftræner Sune Jensen og 
assistenterne Morten Mathiesen og Dragan 
Sabov. Holdet vandt alle deres kampe i tur-
neringen og kun i de to sidste kampe mod 
akademihold fra England, var der en overgang 
tvivl om udfaldet. 

U 15:

Deltog i en stor turnering i Prag – Golden 
City Cup. Der var 20 hold med i turneringen 
men også her kunne holdet løfte trofæet som 
vinder af turneringen. Holdet var i pulje med 

to tyske hold og et hold fra Italien, der måtte 
sande, at spillerne fra det høje nord var dem 
overlegne. Turneringen var ramt af et voldsomt 
snefald – Prag har som bekendt tempereret 
fastlandsklima og det giver store vejrmæssige 
udsving. De første kampe blev derfor afviklet 
på kunstgræs, mens finalen blev spillet på 
græs. 

» Holdet havde virkelig stor gavn af turnerin-
gen -fortæller træner Yacine Hamouchene. 
» Holdet blev rystet godt sammen. Prag var 
en oplevelse for hele holdet. Vi havde ellers 
planlagt en tur til Hamborg, men vore tyske 
værter snød os desværre og kun takket være 
et tilskud fra Back-Op foreningen lykkedes det 
os at komme af sted. Stor tak til foreningen 
for hjælpen. 

Hyggerne:

Tekst: Jane Møller Hansen

Med støtte fra Back-up foreningen drog ”Hyg-
gerne” til Hørsholm/Usserød lørdag morgen 
den 11. april for at deltage i Danmark Sjoveste 
Pige Fodbold Trænings Lejr.

Da vi var ankommet og indlogeret i vores helt 
eget klasselokale skulle vi mødes med alle de 
andre hold i aulaen hvor 2 piger fra landsholdet 
fortalte om, at spille fodbold på landsholdet.

Det var meget interessant efterfølgende kunne 
man stille spørgsmål og få autografer.

Vi skulle spille 2 træningskampe og lørdagen 
og det gik godt, vi spillede uafgjort i begge.

Efter kampene lørdag kunne vi nyde froko-
sten ude. Vi var rigtig heldige med vejret. ► 

Sune Jensen. Foto: Torben Klarskov
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Vi kunne nu gøre næsten lige, hvad vi havde 
lyst til, så vi fik rigtig hygget sammen på væ-
relset, spillede ost og lavede sjov. Vi var også 
nogle stykker,der gik ud og spillede bold sam-
men. 

Efter aftensmaden lørdag var der diskotek.  
Vi var flere på diskotek og hørte god musik. 
Men vi endte med at sidde på skolen i sofa-
erne med vores træner og hygge. Lars, vores 
træner, havde købt godt med guf og sodavand 
til os, så det nød vi i stor stil.

Søndag morgen var vi tidligt oppe – vi skulle 
være klar til vores første kamp mod Gørløse, 
men havde aftalt, at vi ville spare på vores 
kræfter så vi kunne give den max gas i sidste 
kamp som var mod Brøndby – dem ville vi 
rigtig gerne vinde over :)

Den første kamp mod Gørløse vandt vi 5-0.  
Vi havde næsten en time til vi skulle spille 
kampen mod Brøndby og kunne godt mærke 
lidt sommerfugle i maven. Vi fik spist lidt fro-
kost og talt med vores træner Lars om kampen 
mod Brøndby. Han havde set deres kampe og 

hvor godt de spillede, så han opfordrede os 
til at gøre vores bedste og ikke blive kede af 
det, hvis vi ville tabe kampen.

Endelig blev det tid til at møde pigerne fra 
Brøndby – vi synes godt nok de var store nogle 
af dem og de var meget fysiske. 

Men ”Hyggerne” spillede drømmefodbold og 
spillede så god en kamp, at det var en fornø-
jelse at se. 

Hyggerne vandt kampen 1-0 og selv om det 
kun var en træningskamp, var det meget stort. 
Selv træneren fra Brøndby roste os og ville me-
get gerne møde dem igen til træningskampe.

Flere af pigerne siger, at netop kampen mod 
Brøndby var højdepunktet på weekenden. 

Denne weekend har været en rigtig god, sjov 
og hyggelig oplevelse – pigerne er om muligt 
rystet endnu mere sammen og de håber, at 
der fremover bliver mulighed for at komme af 
sted igen med overnatning. ■

U 15 i Prag. Privatfoto
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• Kallermann Revision A/S • Torben Henriksen
ADVOKAT

Møderet for højesteret

  JURIDISK RÅDGIVNING VEDR.:

Køb/salg af ejendomme, ejerlejligheder,
 

grunde, sommerhuse.
Køb/salg af forretninger/restaurationer.
Testamenter, ægtepagter, dødsboer.
Seperation/skilsmisse/bodeling.
Kontrakter.
Aktie- og anpartsselskaber.
Retssager/tvangsauktioner.

39 29 65 66
ØSTERBROGADE 103, 2100 KØBENHAVN

Holdbillede af Hyggerne. Foto: Jane Møller Hansen

http://kallermann.dk
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DEBUTANTERNES SÆSON

B.93 har benyttet sig af hele 11 debutanter i indeværende sæson. Flere af 
dem har dog forladt klubben igen i vinterpausen. Men lad os se nærmere 
på nogle af de unge debutanter som har lyst op her i foråret.
Tekst: Christian Winther. Foto: Christian Midtgaard

ANDERS KORNING MATHIESEN
Anders Korning Mathiesen opnåede sin debut 
i efterårets sidste kamp mod Holbæk. Hjemme 
på Østerbro Stadion blev Anders skiftet ind 
17 minutter før tid i en kamp som B.93 tabte 
0-1. Det var der 185 publikummer der kunne 
bevidne. 

Anders kom til B.93 i starten af 2014 fra Lyngby 
Boldklub. Han spiller primært højre kant og 
spidsangriber, men kan også spille venstre 
kant og offensiv midt. 

ANDREAS KALTOFT

To spillerunder forinden havde den blot 
16-årige Andreas Kaltoft opnået sin debut 
på divisionsholdet. Det skete i hjemmekam-
pen mod Nykøbing FC. En herlig kamp som 
B.93 vandt 3-2. Andreas blev skiftet ind efter 
74 minutter og slog dermed Danny Mirabels  

rekord som yngste debutant siden anden ver-
denskrig. Udover debuten til den unge gut vil 
kampen også blive husket for Olcay Senoglus 
100-kamp jubilæum. 

Andreas blev i midten af efteråret 2014 rykket 
permanent op til U19-truppen, på trods af at 
han havde alderen til at spille U17. I januar 2015 
blev han udtaget til U17-landsholdet. Andreas 
kan både spille central forsvar, defensiv midt 
og central midt. Er meget rolig med bolden, 
pasningssikker, god til at erobre bolde og ny-
deligt hovedspil. 

FREDERIK BÜLOW

En anden fin debut stod 19-årige Frederik 
Bülow for. Hans debutkamp fandt sted i Ny-
mosen hvor B.93 delte point i 1-1 kampen 
mod GVI. Han kom på banen allerede i 1. 
halvleg da Mads Heidelbach Hansen måtte 
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udgå med en mindre hjernerystelse. Selvom 
hans position var venstre back viste han også 
gode offensive takter.

Frederik har tilbragt sine ungdomsår i B.93. 
Som U19-spiller blev han fravalgt til A-truppen. 
Han skiftede derfor til Birkerød, hvor han fik 
debut for 1. holdet. I efteråret 2014 vendte 
han tilbage til B.93, hvor han kom med i før-
steholdstruppen.

ILIR MEMETI

21-årige Ilir Memeti fik debut i den svære ude-
kamp mod topholdet Helsingør. Hjemmehol-
det vandt 4-0 men for Ilir var det en barnedrøm 
der gik i opfyldelse, da han blev skiftet ind 10 
minutter før tid.
Ungdomstiden i B.93 blev i 2012 afløst af kar-
rieren som seniorspiller. I starten kom han 
med i førsteholdstruppen men gled senere ud. 
Han skiftede derfor i 2013 til den sjællandske 
klub Liria FK, som blev trænet af den tidligere 
93’er, Bashkim Ziberi.I januar ’15 vendte han 
tilbage til B.93.

Ilir er en energisk midtbanespiller som tilmed 
har spillet flere kampe for Albaniens U21 
landshold. Knap 900 publikummer var vidne 

til Ilirs B.93-debut i Helsingør, hvilket gør ham 
til den debutant i sæsonen med flest vidner 
på lægterne.

NICOLAI OLSEN

19-årige Nicolai Olsen kom til B.93 fra Brøndby 
i sommeren ’13. I efteråret ’14 debuterede han 
i pokalkampen mod Jægersborg.
Den dengang 18-årige bornholmer blev ind-
kaldt til pokalkampen i sidste øjeblik, idet der 
var indløbet afbud fra Oliver Drost. Han kom 
på banen i 70. minut, og nåede at give et godt 
og uimponeret indtryk. 

Nicolai spiller primært venstre kant, men kan 
også spille 9’er og højre kant. I foråret ’15 har 
Nicolai været i aktion i de fleste opgør. ■

EFTER DEADLINE:

Som den første fodboldspiller med en 
fortid som B.93`er deltog Jores Okore  
iden engelske F.A. Cup Finale 2015. 
Det blev til et nederlag på 0-4 til
Arsenal og blot en "loosers" medalje. 
Alligevel tillykke.
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HENRIK FRICKE ER DØD,  
HAN BLEV 49 ÅR
Henrik Fricke, der var født 30. juli 
1965 (Thisted), døde den 17. marts 
2015 (Viby). Henrik blev således 
bare 49 år.
Tekst: Palle "Banks" Jørgensen

Henrik havde hele sin ungdomstid i Viby,  
Jylland, hvor han bl.a. spillede sammen med 
den senere landsholdslegende Flemming 
Povlsen. Sammen blev de jyske mestre som 
ynglinge i 1983.

Henrik Fricke kom til København, da han skulle 
starte på politiskolen. Han meldte sig i Frem. 
Her blev det kun til en enkelt førsteholdskamp, 
en totokamp mod Siófoki Bányársz fra Ungarn 
(1-4). Henrik Fricke var anfører på valbyklub-
bens DS-hold, der i 1990 og 1991 vandt DM. 

I januar 1992 kom Fricke til B.93 sammen med 
klubkammeraten Peter Bo Hansen. Det var 
lidt af et scoop. Frem må have sovet i timen.  
Henrik Fricke debuterede i sæsonens før-
ste kamp, en udekamp i 2. division/øst mod  
Roskilde (4-0). Og højst usædvanligt var debu-
terende Henrik Fricke holdets anfører. 

Holdet var: René Heitmann (debut) – Torben 
Rasmussen, Henrik Fricke (debut), Thomas 
Raaschou, Jan Jacobsen – Jan Carlsen 
(debut), Mads Øland (debut), Tom Sander –  
Michael Nielsen, Kim Hansen (debut) og  
Flemming Jørgensen. På bænken: Danny 
Jung og Mark Mladenovic (debut). Træner: 
Erling Bøje.

Fricke var en stærk midterforsvarer, der var 
særdeles god til at placere sig. Derved kom-
penserede han for sin manglende hurtighed. 
Fricke var stærk i hovedspillet, og scorede ofte 

når han luskede sig op i modstanderens felt 
ved hjørnespark. 

I næste kamp mod Hvidovre (1-0) var  
Peter Bo Hansen også med, og derved var 
der seks spillere med en fortid i Frem. Udover 
Fricke og Peter Bo var det René Heitmann, 
Thomas Raaschou, Flemming Jørgensen og 
Danny Jung.

Henrik Fricke spillede fire år i B.93, hvor det 
blev til 125 kampe/10 mål. Han blev turnerings-
vinder i 1992 (foråret/2. division), 1992 (efter-
året/2. division), 1993 (efteråret/2. division) og 
1994 (foråret/1. division). Umiddelbart ser det 
forkert ud, men det er det ikke. Turnerings-
formen i perioden 1991 til 1995 var kun for 
folk med realeksamen. Den blev afviklet med 
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halvårsturneringer, nogen gange med kun  
oprykning, andre gange med kun nedrykning. 

I de fire år Fricke var i klubben spillede di-
visionsholdet 131 kampe. Fricke var med  
i 125 af disse. Og han var anfører i samtlige 
kampe (bortset fra de tre kampe han star-
tede på bænken, efter overstået småskader). 
Det er en rekord, der nok aldrig bliver slået. 

Henrik Fricke kunne derfor i 1996 med sam-
vittigheden i orden, rejse hjem til Aarhus 
med ægtefællen Pernille og deres to børn, 
Anna (årgang 1991) og Nikolaj (årgang 1994).  
Henrik skulle gøre tjeneste i Østjyllands Politi. 

Henrik Fricke var ualmindelig vellidt i B.93. 
Han var en fremragende anfører. Da klub-
ben i 2012 indførte Nostalgifest for tidligere 
førsteholdsspillere, blev Fricke naturligvis in-
viteret. Han meldte fra, idet han sloges med 
helbredsmæssige problemer. Han var med  
i 2013, hvor han var i fin form. Han havde gen-
optaget sit fodboldspil i barndomsklubben Viby.  

Henrik var ikke med i 2014, han skulle holde 
sønnens 20 års fødselsdag.

Æret være Henrik Frickes minde.
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RUNDE FØDSELSDAGE 
(3 KVARTAL 2015)
Tekst: Palle ’Banks’ Jørgensen

GERT JENSEN, 70 ÅR, DEN 18. AUGUST

Gert er primært 1903’er og sekundært 93’er. 
Da de to klubbers ældste hold slog pjalterne 
sammen for snart mange år siden, indgik Gert 
i handlen. De sidste mange år har Gert og  
Kaj Boll været holdleder for SGOM (+65) og 
GVM (+70). Og det giver ofte store udfordrin-
ger. Ikke mindst efter DBU har indført elektro-
niske holdkort. Gert var en lovende venstre 
wing i B1903, hvor det dog ikke blev til divisi-
onskampe. Så i stedet blev han holdleder for 
divisionsholdet. Gerts far Tage Jensen var en 
berømt mand. Han passede nemlig resultat-
tavlen i Idrætsparken (på Hockeybanen) med 
de 12 tipskampe samt seks øvrige kampe.  
Når der var halvleg (og fuldtid) kom Tage ud på 
broen med sine talskilte, og så mistede tilsku-
erne fokus på kampen. Da KB førte 10-2 over 
Frem kunne Erik Dyreborg reducere til 10-3, 
fordi KB-målmanden Tykke-Nils (Jensen) var 
optaget af resultattavlen med ryggen til spillet. 

Gert, der er ivrig piberyger, er faldet så godt til 
i B.93, at han er en del af Kulturudvalget, hvor 
han er kunstspecialisten. Han sidder også  
i den velpolstrede fond i B1903, som blev født 
da B1903 og KB blev til FCK.

KENNETH CARSTENSEN, 60 ÅR, 
DEN 5. SEPTEMBER

Kenneths karriere i B.93 startede først da han 
i 2000 skulle følge sin søn, lille 7-årige Simon, 
til fodbold. Kenneth benyttede lejligheden til 
at spille på superveteranholdet, hvor han 
viste sig at være en løbestærk højre back. 
Hans løbestil får nok ingen skønhedspriser.  
Kenneth sad i fodboldbestyrelsen 2002/05, 
hvor holdet bl.a. bestod af Johnny W. Hansen, 
Hans Drachmann, Jørgen Norsker, Jørgen  
Ritnagel og den aktuelle superligatræner 
Niels Frederiksen (Esbjerg). Og hvordan gik 
det så med lille Simon. Han er blevet stor og 
er en del af divisionsholdet, hvor det forelø-
big er blevet til 14 kampe (pr. 14-05-2015).  
Og Kenneth kan nu rykke fra supermasters til 
grand old masters. 
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PER PETERSEN, 50 ÅR, DEN 6. SEPTEMBER

På årets generalforsamling fik Per P. overrakt 
pokalen som ’Årets 93’er’. Og det var ikke 
fordi han blev 50. Gennem snart mange år har  
Per P. været den der holdt styr på klubbens 
materialekøb. Et stort, et besværligt og et sær-
deles vigtigt job. Per Agerup Petersen blev 
meldt ind som 8-årig i 1974, og har således 
været medlem i over 40 år. Som ungdomsspil-
ler, hvor han bl.a. havde Torben Klarskov og 
Finn ’Ludo’ Jensen som træner, var han for 
det meste på det bedste hold. Favoritpladsen 
var defensiv midtbanespiller. Som senior top-
pede han med 11 kampe på 2. holdet. Han 
var en halv meter for lille til at indgå i træner  
Erik Dennungs planer.

ERIK BAAGØE, 75 ÅR, DEN 21. SEPTEMBER

Erik Baagøe har været medlem af klubben  
i små 60 år. Den gamle bankmand, først  
i Finansbanken (Brask Thomsen) og senere 
på Grønland, har tidligere udført et stort  
lederarbejde både i bestyrelsen og på kon-
toret. Baagøe var også holdleder for 2. hol-
det, der med Peter Grahn som træner vandt 
DS i 1997. Baagøe, der bor i Rungsted, er 
fast abonnent på Medlemsbladet med over-
frankering som speciale. Sådan holder han sig 
ajour med sin gamle klub, som han sjældent 
besøger.

ROBERT FUGGER, 75 ÅR, 
DEN 26. SEPTEMBER

Onsdag den 4. april 1951 blev 10-årige  
Robert Johan Fugger medlem af klubben. 
Det har han så været siden, altså i over 64 
år. Fugger var en fremragende teknisk spiller, 
der var stor modstander af begrebet tacklin-
ger (begge veje). Som 22-årig fik Fugger sin 
debut på 1. holdet ude mod Horsens. Det var 
et hold med: Støvsugeren – Rønnow, Sejerø 
– Eklund, Store Leif, Jacob – Mygger, Fugger, 
Arvid, Kurt O. og Tom Søndergaard. Det blev 
ingen lang karriere, 12 kampe/2 mål i løbet af 
de næste seks år. Dette til trods for, at han  
i 1965 i Idrætsparken mod Esbjerg (3-1)   
spillede sit livs kamp. En årsag til den ►  
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beskedne karriere var Fuggers ambitioner. Og 
så havde han officiel klubrekord i fiberspræng-
ninger. Og så fik Fugger ovenikøbet foræret 
en kamp, min favorithistorie kommer her. Til 
udekampen mod B1901 søndag eftermiddag, 
var Fugger med som reserve. Han var træt 
og - iført solbriller – havde han placeret sig 
på tilskuerpladserne, mens holdet var i gang 
med opvarmningen. Men så lød det fra høj-
taleren ”Robert Fugger” til omklædningsrum-
met’. Det viste sig, at Stive Svend (Petersen, 
red.) uheldigvis var blevet skadet (bob-bob) 
under opvarmningen. Fugger og Stive Svend 
havde været i byen lørdag aften. Fugger har 
for længst tilgivet ’Den Stive’. 

JØRGEN BUNDGAARD, 80 ÅR, 
DEN 29. SEPTEMBER

Øverst på Bundgaards ønskeseddel står, et 
karton smøger, en ramme cola og genindfø-
relse af de gamle rygeregler. Bundgaard, der 
ingen forstand har på fodbold, blev for 20 år 
siden hevet ind i klubben af Henrik Lindholm 
(deres respektive fruer er kusiner). Bundgaard 
blev en del af et nyoprettet erhvervsudvalg. 
Sidenhen har Bundgaard været klubbens fø-
rende sælger. Da fodboldbladet blev etableret 

i 2002, var det Bundgaard, der sørgede for salg 
af annoncer, så bladet kunne udkomme uden 
udgifter for klubben. Bortset fra fodboldbladet 
nu er blevet til et medlemsblad, er det stadig-
væk Bundgaard der har sørget for annonce-
salget. Bundgaard har en fortid som sælger af 
zippo-lightere. Han kan sælge sand i Sahara 
og zippo-lightere i foreningen mod rygning.

OLE HELDING, 60 ÅR, DEN 29. SEPTEMBER

Ole var ikke klubbens største talent, derfor 
blev han i en tidlig alder ungdomstræner. Han 
var også aktiv i støtteforeningen ’B.93s ven-
ner’ og var med til, at lave kampprogrammer  
i starten af 70’erne. Senere holdt skolelæreren 
en lang pause fra klubben, idet han slog sig på 
politik, sad i byrådet i Københavns Kommune 
og senere Høje Taastrup (for SF). Da Torben 
Klarskov i 2002 blev redaktør for medlemsbla-
det, blev hans gamle ven Ole Helding sam-
tidig tilknyttet som stjernerapporter. Tilbage 
til 1976/83 var Ole også tilknyttet medlems-
bladet, også dengang var Klarskov redaktør, 
nemlig Ole Klarskov, far til Torben. ■
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HOVEDBESTYRELSEN:

APS-BESTYRELSEN
Bestyrelsesformand Jørgen Wenshøj
jw@pj.dk

Michele Guarini
mg@hucama.com

Steen Müntzberg (formand)
SEM98@dme.dk

FODBOLD BESTYRELSEN
Steen Müntzberg
SEM98@me.com

Morten Hemmingsen
mhe@ejendomskontoret.com

Tommy Møller (seniorafd.)
tommy@kongelunden.nu

Max Riis Christensen
max@makesyoulocal.dk

David Kendal
davken@um.dk

Peter Fatum (suppleant)
pfatum@live.dk

Bjarke Møller (pigefodbold)
bjarkemoller@hotmail.com

BESTYRELSEN ØSTERBRO IDRÆTSPARK (ØI)
Torben Henriksen
adv@t-henriksen.dk

Jens Agerbak
Emilie.casey@privat.dk

Niels Kjærulff
niels-kathleen@mail.dk

TENNISBESTYRELSEN
Christian Lunøe (formand)
lunoe_c@yahoo.dk

Patrick Ørngreen (næstformand)
patrick.oerngreen@hotmail.com

Violetta Jaramaz (sekretær)
jaramazhn@gmail.com

Torben Ernst
willy@willyernst.dk

Nanna Wulff
nannawullff@gmail .com

Nils-Henrik Jørgensen
nihej@oncable.dk

Hans Drachmann (formand)
dra@b93.dk

Steen Müntzberg (fodboldformand)
SEM98@me.com

Christian Lunøe (Tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk

Hans Bay (Kasserer)
hansbaydk@gmail.com

Jørgen Ritnagel (fodbold)
ritnagel@mail.tele.dk

Preben Keldsen (Tennis – Næstformand))
pk@bodyfeedback.dk

David Kendal (suppleant fodbold)
davken@um.dk

Klaas Muizelaar (suppleant tennis)
kmuizelaar@hotmail.com
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Brug for sparring 
om andelsbolig?
Få indblik i, om du er i – eller skal ind i – en sund andelsboligforening, 

eller om du står med et godt køb i forhold til dine behov og din 

økonomi. Hos os får du en meget konkurrencedygtig finansiering 

og et fleksibelt andelsboliglån, hvor du kan vælge variabel eller fast 

rente, og løbetiden kan justeres helt efter dine ønsker.

Kom forbi og få et gratis eksemplar af ”Værd at vide om køb af 

andelsbolig” – vores bog, der i et forståeligt sprog giver indsigt 

i alt, der vedrører finansiering af andelsboligen.

Hør os, hvordan du kigger bag andelsboligfacaden.

Østerfælled Torv 40, 1. tv. / 2100 København Ø / tlf. 4456 3800
osterbro@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/osterbro

Bjarne Albrechtsen
Direktør
Ring 4456 3812

Mikkel Møller
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3813

Mette Grunnet Nouri
Stedfortrædende direktør
Ring 4456 3819

Camilla Skytte Højegaard
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3811

Tine Bosarp Hansen
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3820

Martin Wibskov
Erhvervskunderådgiver
Ring 4456 3814

http://handelsbanken.dk/osterbro

