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LEICESTER CITY – DET GODE EKSEMPEL.

Af Torben Klarskov

Mod alle odds, bortset fra en enkelt fra Lol-
land, som det ikke kom bag på, vandt de  
undertippede Leicester City for første gang 
i klubbens historie det engelske mesterskab, 
og det endda med en ret stor margin til de 
efterfølgende hold.

Med nød og næppe undgik man degradering 
til The Championship sidste år. Inden sæso-
nen var der lidt uro i klubben. Manager Nigel 
Pearsons søn og to andre varyler var kommet 
i uføre, og ud røg farmand Nigel så også.

Ind med Claudio Ranieri, slagtersønnen fra 
Rom, der ikke havde det helt store CV at prale 
med, selvom han har optrådt for flere store 
klubber (Chelsea, Inter, Roma, Juventus, Parma, 
Valencia og Athlético Madrid) Den tidligere  
engelske landsholdsspiller, Gary Lineker, der 
har fået sin fodboldopdragelse i Leicester, 
mente det var et valg, der kun kunne falde skidt 
ud.

Men hvad var det egentlig, at denne Ranieri 
satte i værk i Leicester. Han scoutede såmænd 
et par spillere fra de lavere rækker i England og 
Europa. Jamie Vardy fra Fleetwood i den tred-
jebedste række, N´Golo Cante fra den franske 
anden divisionsklub Caen, Riyad Mahrez fra Le 
Havre og Wes Morgan fra Nottingham Forest. 
Men fælles for alle dem, der optrådte på Le-
icester holdet var at de var dedikerede hold-
spillere. De var alle krigere på en fodboldbane. 
De vidste, at hårdt arbejde slår talent. Sammen- 
holdet, viljestyrken, kampinstinktet og så  
naturligvis også den omstændighed, at de slap 
for opslidende kampe i de europæiske turne-
ringer og i de engelske pokalturneringer, som 
ikke havde den store interesse for klubben.

Men han gjorde noget mere. Han respekte-
rede klubbens fans, og gav sig tid til at lytte til 
dem. Han gik ud i medierne med en sjældent 
set ydmyghed. Han indgød spillerne tro på de-
res evner og han forstod at lægge taktik efter 
de spidskompetencer, som spillerne besad. 

Danmarkshistorien er fyldt med beretninger 
om, hvad fællesskab kan føre til. Andelsbe-
vægelsen, Fagbevægelsen, De samvirkende 
Brugsforeninger – er blot nogle eksempler på, 
at Fællesskabet har ført til velfærd. 

Er denne opskrift så meget forskellig, for det 
koncept, som vi ser i dag i klubben efter de 
nye anpartshavere er trådt til? Nej netop 
ikke. Tillykke til Leicester City med mester-
skabet. Vi er mange, der har fulgt jer med 
beundring og vi glæder os til at følge en til-
svarende udvikling her på Østerbro.
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Generalforsamling 2016

LIVLIG DEBAT OG KNUBBEDE ORD
80 MEDLEMMER HAVDE VALGT  
AT DELTAGE PÅ KLUBBENS STORE  
DEMOKRATISKE AFTEN

Af Torben Klarskov.

„Demokrati er den værste styreform, måske 
lige bortset fra alle de andre“ sagt af Winston 
Churchill en dag, det gik hedt for sig i det en-
gelske parlament.

Knap så voldsomt gik det måske til, da klub-
ben afholdt sin årlige generalforsamling, men 
der var da emner nok, der trængte til en mere 
dybdeborende debat.

Ole Petersen svang dirigentstokken og traditio-
nen tro blev mødet indledt med, at man mindes 
de B.93`ere, der siden sidste generalforsamling 
var afgået ved døden med et minuts stilhed:

Erik Holm Larsen, Fritz Juhl Jensen, Christian 
Bandak, Thomas Wiinstedt, Ingemann  
Petersen, Lars Grunth, Jørgen Norsker, Leif 
Bergquist og Johnny „Horn“ Mathiassen.

Lidt mere festligt var det, da årets nåle skulle 
uddeles, især da formanden ikke helt havde 
styr på, hvad meningen var med de en, to og 
tre bolde, der var placeret over klubbens logo 
på emblemet.

En bold – 25 år: Poul Fenger, Erik Petersen, Niels 
Molander, Torben L. Rasmussen, Ninette Troen-
segaard Petersen og Bent Ole Lind. Ingen var til 
stede, så enten venter de på bold nr. 2 – eller 
også lægger de vejen forbi klubbens kontor.

To bolde – 40 år: Lone Vandborg, Steen og 
Torben Biilmann, Jon Bremerskov – alle var 
til stede – Jørgen Jensen fra tennis, skal også 
en tur forbi kontoret.

Tre bolde – 50 år: Peter Andersen, Ryan 
Svensson, Jens Carl Rasmussen med brormand 
Søren Rasmussen og Torben Henriksen – alle 
fik yderligere et håndtryk af formanden.

ÅRETS LEDER OG ÅRETS B93`ER

Cathrine Ørbeck-Riis blev kåret til årets leder 
– se præsentation andetsteds i bladet. Max 
Riis Christensen blev kåret til årets B.93`er. 
Han blev senest portrætteret i bladet i forbin-
delse med hans ledelse af klubbens fodbold-
camp, som han også står i spidsen for i år. 

FORTJENSTNÅL OG  
ÆRESMEDLEMSSKAB

Tre mangeårige ledere og trænere blev hyl-
det med klapsalver af forsamlingen. Igennem 
de sidste 50 år har man ikke kunnet undgå at 
ramle ind i de tre personer. Torben Klarskov 
fik fortjenstnålen og Jørgen Ritnagel og Erling 
Bøje blev henholdsvis æresmedlem nr. 21 og 
22. Palle „Banks“ Jørgensen har andetsteds  
i bladet begået et par miniportrætter.

Formand Drachmann aflagde sin første be-
retning som formand, og navnlig to områ-
der fik megen plads. Forholdet til det tidli-
gere ApS og til afskeden med B.93 Skole- og 
Idrætsakademi. Det sidste beklagede alle, 
men ingen løsning viste sig at være mulig, så 
klubben arbejder nu videre med en anden 
model for et samarbejde mellem skole og 
fritid. Drachmanns udførlige beretning har 
længe ligget til skue på klubbens hjemme-
side, og referenten har bestræbt sig for at få 
langt de fleste spørgsmål og kommentarer 
med. 
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Glædeligt var det endnu engang at konstatere, 
at når trusler nærmer sig, så har vores klub sta-
dig en vis enestående evne til at rykke sammen 
og finde nye veje.

Kasserer Hans Bay fremlagde årets økonomi-
ske resultat, der som følge af ApS store un-
derskud kom ud med røde tal på bundlinjen. 
Regnskabet har i lang tid ligget fremme på 
klubbens kontor for alle de, der kan tåle et 
godt gys. 

Kontingentet for passive, der har været fre-
det i mange år, fik en stigning på 10%.

Af de tre forslag der var indkommet, var der 
kun tilslutning til det forslag som tennisfor-
manden Christian Lunøe havde indgivet om 
oprettelsen af en ny klub, B.93 Triatlon. Det 
skal blive spændende at følge udviklingen af 
denne pt. meget populære idrætsgren, som 
især har godt tag i ungdommen.

Adam Mollerup fra tennis blev valgt til ny 
kasserer, og dermed er der balance mellem 
tennis og fodbold i hovedbestyrelsen, selv 
om afstemninger her er noget fanden har 

skabt. Øvrige valg gav genvalg til Jørgen  
Ritnagel som repræsentant for fodbold og 
de to suppleanter Klaas Muizelaar (Tennis) 
og David Kendal (Fodbold).

Mødet trak ud til kl. 22.45 og mundede ud i 
det traditionsrige 93 hurra og færdig. Det er 
tid til at komme videre.

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

GLARMESTER

Klubbens tidligere formand  
Jon Bremerskov medlem i 40 år.



6

NAVNLIG NAVNE
NY KASSERER I B.93

Fodboldbestyrelsen og tennisbestyrelsen havde 
i enighed indstillet Adam Mollerup til valget 
som ny kasserer, da der tirsdag den 19. april 
blev holdt ordinær generalforsamling i B.93. 
 
Adam Mollerup er 38 år 
og har spillet tennis i 
klubben, siden han var 
12 år. Adam er uddan-
net i offentlig admini-
stration og arbejder til 
daglig med økonomisty-
ring og effektiviseringer, 
og han har derfor en so-
lid baggrund for at gå ind 
i arbejdet med at sikre 
en effektiv drift af B.93. 
 
Adam Mollerup afløser Hans Bay, der på ge-
neralforsamlingen valgte ikke at genopstille 
efter 12 år som kasserer. Medlemmerne og 
hovedbestyrelsen takkede Hans Bay for ind-
satsen gennem de mange år.

Det fremgik af beretningen til hovedbestyrel-
sen, at klubben både sportsligt og organisa-
torisk er inde i en god udvikling. Klubben har 
3.000 medlemmer, mange frivillige, en vok-
sende stab af fastansatte og et dygtigt talent- 
arbejde i både tennis- og fodboldafdelingen.

To vanskelige sager, der var indbyrdes for-
bundne, har dog også præget hovedbestyr 
elsens arbejde i det seneste år.

ÅRETS LEDER –  
CATHRINE ØRBECK-RIIS

Cathrine, født 08-03-1966, fra tennisafde-
lingen blev tildelt prisen som årets leder, 
der giver hvert år til en person, der har 

gjort en særlig indsats for klubben. Cathrine 
har på meget fin vis repræsenteret B.93 i  
Københavns Tennis 
Union. Hun har 
været særdeles ak-
tiv med at skaffe 
turneringer til klub-
ben, og har samtidig 
deltaget i selve af-
viklingen af turne-
ringerne. Cathrine, 
netop fyldt 50 år, 
fik tidligere i år  
Københavns Tennis 
Unions ungdoms-
lederpris.

ÅRETS B.93`ER –  
MAX RIIS CHRISTENSEN

Max Riis Christensen, født 09-01-1969, blev 
på generalforsamlingen 19-04-2016 valgt til 
Årets B.93‘er. Prisen uddeles hvert år til en per-
son, der har gjort en særlig indsats i fodbold-
afdelingen. Max har 
i en årrække været 
en nøgleperson i 
ungdomsafdelin-
gen, hvor han har 
været både træner 
og leder og i dag 
sidder i fodboldbe-
styrelsen som ung-
domsformand. Max 
er tillige klubbens 
bestyrelsesrepræ-
sentant i selskabet 
bag betalt fodbold.

Adam Mollerup 
(Privatfoto)

Cathrine Ørbeck-Riis 
(Privatfoto)

Max Riis Christensen 
(Foto Torben Klarskov)
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BØJE, RITTER OG KLARSKOV

Af Palle 'Banks' Jørgensen

På klubbens generalforsamling den 19. april 
2016 blev der udnævnt to nye æresmedlem-
mer, nemlig Erling Bøje (70 år) og Jørgen 
Ritnagel (69 år). Herefter har klubben haft  
i alt 22 æresmedlemmer, udnævnt i perio-
den 1901 — 2016. 

På samme generalforsamling blev der også 
uddelt en guldnål (også kaldet fortjenst- 
nålen). Nålen blev tildelt en god bekendt 
af medlemsbladet, nemlig redaktør Torben 
Klarskov (68 år). Guldnålen blev indført i 2005 
og er nu uddelt 13 gange.

På hjemmesidens historieafsnit, under punkt 
10, kan du læse mere og disse to typer  
hædersbevisninger. Nedenfor kan du læse om 
de tre modtagere.

Erling Bøje: Fynboen fra Middelfart kom til 
hovedstaden som 22-årig. Da han skulle læse 
i København, skulle han finde sig en ny klub, 
og valget faldt mere eller mindre tilfældigt på 
B.93. Han ville godt spille på hold med Tom 
Søndergaard. Det lykkedes dog ikke, idet Søn-
dergaard, efter en fornem landsholdssæson 
1967, blev solgt til Rapid Wien. 
 
Erling etablerede sig straks som fast mand 
på 1. holdet. Han var en slidstærk midt- 
banespiller med en god teknik, et godt spark 
og et fremragende hovedspil. Han var anfører  
i mange år, bl.a. for det unikke 1972-hold med 
Henrik Juhl, Leif Kronholm, Hans Paulander, 
Bernhard Deneke, Finn Ilsø, Finn Ludo, Jan 
Højland, Jens Kolding, Bent Andersen, Vagn 
Müller, Stive Svend, Ejgil Roland og Kenn Han-
sen. I alt blev det til 184 kampe/21 mål for 
Bøje, der også optrådte i midterforsvaret med 
Finn Ludo som fejekost.

Efter karrierens afslutning startede den stille 
fynbo, til manges overraskelse, en trænerkar-
riere. Det kom især B.93 til at nyde godt af. 
Han var træner for B.93 første gang i 1979 
(efter John Sindings fyring) og igen i 1992/94, 
hvor han sluttede af med 29 kampe i træk som 
ubesejret (klubrekord). Erling vendte tilbage 
i januar 1998, hvor han afløste Johnny Peter-
sen og gjorde hans arbejde færdig med en 
historisk oprykning til Superligaen (4-2 i Hvid-
ovre) til følge. Da divisionsholdet var helt på 
spanden i 2005 vendte Erling tilbage, nu som 
sportschef, og reddede stumperne. Det sam-
men gentog sig i sommeren 2015, nu med 
Frank Nielsen som en del af den sportslige 
ledelse. Og igen vendte pilen opad for B.93. 

Erling Bøje er, efter Erik Dennung den, der har 
været træner for B.93 i flest kampe. Han er di-
plomtræner (højeste daværende rang) og har 
også været træner i Greve, Roskilde, Glostrup 
IC, Ølstykke og Herlev, hvor han især har høstet 
hæder og ære i Roskilde og Ølstykke.

Erling Bøje
(Foto: Hans Drachmaan)
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Erling blev optaget i klubbens Wall of Fame 
(som er sportslig betinget) i 2009. Han mod-
tog klubbens guldnål i 2011. Og nu er han 
altså også æresmedlem. Pladen er fuld. 

Jørgen Ritnagel: Hvis der fandtes en forening 
af trofaste 93’ere ville Ritter sidde i bestyrel-
sen. Han blev meldt ind i B.93 som 14-årig. 
Der gik ikke lang tid før hans træner, legenden 
Poul Zølck, havde spottet hans fodboldtalent, 
og kaldte Ritter i samråd. Du skal være ung-
domstræner sagde Zølck. Og sådan blev det.  

Sideløbende med at være ungdomstræner 
startede Ritter en lang karriere som leder 
i klubben. Han har været ungdomsformand 
(1993/97), fodboldformand (2003/10), for-
mand for oldboys-afdelingen (1997/09) og 
formand for Ungdomsfonden. Han har siddet 
i fodboldbestyrelsen i 19 år (1990/2001 og 
2002/10), og har været medlem af hovedbe-
styrelsen i tre perioder (indtil nu 16 år). Han 
var konstitueret klubformand i 2014/15 i 
forbindelse med Johnny Wetterstein Hansen 
abdicerede, da han blev inspektør på den ny-
startede skole. 

Jørgen Ritnagel har også i flere perioder 
(1998/01 og 2010/13) siddet i bestyrelsen 
for det professionelle selskab bag divisions-
holdet i fodbold. Ritter har repræsenteret 
B.93 i DBU’s repræsentantskab i en årrække, 
og har tidligere modtaget både DBU’s og DBU 
Københavns sølvnål. Ritter erhvervede klub-
bens guldnål i 2006.

Og Ritters egen fodboldkarriere blev som 
spottet af Poul Zølck ikke noget at skrive 
hjem om. Han er sådan set en udmærket 
fodboldspiller med et godt venstre ben. Til 
gengæld skal han ikke beskyldes for at løbe 
solen sort. For nylig har han fået sin debut 
på klubbens ældste hold Grand Veteran Ma-
sters (70+). Hans filosofi er den samme. 

Ritter fyldte 70 år den 23. maj. Generalfor-
samlingen sørgede for han fik sit største øn-
ske opfyldt.

Torben Klarskov: Som nævnt modtog blad- 
ets dynamiske redaktør klubbens guld-
nål ved den nylig overståede generalfor-
samling. Det mente den pensionerede  
skolelærer, kaldet Klarmose, ikke skulle optage 
plads i medlemsbladet. Sådan blev det ikke. 

Jørgen Ritnagel: Foto: Privatfoto

Jørgen Ritnagel: Foto: Privatfoto
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Torben Klarskov, der er årgang 47 (19hund-
rede) har været medlem af klubben i 58 (år). 
På listen over længst medlemskab finder vi 
ham på en 25. plads, kilet ind mellem Bent 
Olsen og Erik Baagøe. Totallisten findes på 
historiesiderne, punkt 10. 

I gamle dage var Torben træner og leder  
i en årrække. Han startede i 70’erne støt-
teforeningen ’B.93’s venner’ sammen med 
bl.a. Kargaard-dynastiet. Foreningen tjente 
en del penge, bl.a. på arrangementer med 
Dirch Passer i Idrætshuset. En kortere peri- 
ode var Torben ansat som sponsorsælger  
i klubben. Senere havde han et noget til-
svarende job i Farum Boldklub (Brixtofte).

Da Torben gik på pension som skolelærer  
i 2010 gjorde han et forrygende comeback 
i sin gamle klub. For det første overtog han 
jobbet som redaktør af fodboldbladet fra 
Freddie Birtø, som netop havde trukket sig. 
I tidernes morgen (1989) havde Birtø i øvrigt 
overtaget redaktørposten fra Torbens far, Ole 
Klarskov. Det var Torben der i 2012 fik ændret 
fodboldbladet tilbage til et medlemsblad for 
hele klubben, og dermed bidrog til at styrke 
fællesskabet i klubben. 

Når man læser det i øvrigt meget anmel-
derroste medlemsblad, er man ikke i tvivl om, 
at redaktøren ikke bare sidder på sin flade og 
udstikker ordre. Torben er en meget kreativ 
og energisk redaktør. Han er guld(nål) værd. 

Udover medlemsbladet er Torben formand 
for Back Op-foreningen som tidligere hed 
‛100 mands klubben’. Støtteforeningen mod-
tager stadig meget gerne flere nye medlem-
mer. Og så har han siddet i Hovedbestyrelsen 
1972/73 og igen 2004/15.

Torbens egen karriere toppede som højre 
back på 1. ynglinge. Som senior blev det til 
to kampe på 2. holdet (1968+70), og det var 
som målmand. Torben må have talt med Poul 
Zølck, for kort tid efter blev han træner.

Da Torben var dreng blev der typisk spillet 
to kampe i Idrætsparken om søndagen. Sam-
men med et par kammerater samlede Torben 
på kampprogrammer fra BT. Det blev starten 
på hobbyvirksomheden ’Soccershopen’ som 
stadig eksisterer. Du kan finde den på nettet. 
En børsnotering er ikke nært forestående. 
Og i øvrigt er Torben tilknyttet Frederiksborg 
Amtsavis, hvor han skriver om lokale kampe 

Bliv medlem og få del i de mange fordele, 
som gratis entré, deltagelse i konkurrencer, 

spændende arrangementer og meget mere...
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FESTAFTENEN DEN 17. MAJ

Ettusindefirehundrede og ti tilskuere på 
Østerbro Stadion

Af Torben Klarskov

Det blev en rigtig festaften på Østerbro Sta-
dion, da B.93 mødte Avarta den 17. maj. Det 
er længe siden, at vi har oplevet, at stadi-
ontribunen var fuld af mennesker og stem-
ningen var helt i top.
Før kampen mødtes æresmedlemmer, for-
henværende B.93 koryfæer, sponsorer, frivil-
lige ledere, der havde gjort en særlig indsats 
for arrangementet, anpartshavere og tidligere 
B.93`ere, der nu optræder i andre klubber.

Ole Ringheim, aftenens chef de mission, 
bød velkommen og takkede alle, der havde 
været med til at gøre denne kamp så festlig. 
Derefter gav han ordet til cheftræner Morten  
Rutkjær, der tegnede et billede af, hvad vi 
kunne forvente af aftenens kamp og hvad 
vi kan forvente fra førsteholdet i den kom-
mende tid. Alt imens at B.93 sejrende U19 
mandskab fra den netop overståede Karel 
Stegelmanns Cup i Holland entrede banen 
med højt hævet vinderpokal.

Gæsterne fra Avarta var også i gavehumør. 
De burde nok have vundet kampen med det 
overtag, de havde det meste af opgøret. En 
flot scoring af Mohammad Ali efter 15 minut-
ters spil var ikke nok til at sikre B.93 alle tre 
point. En enkelt blunder i forsvaret i begyn-
delsen af anden halvleg gjorde, at Avartas 
Jesper Larsen kunne skaffe gæsterne det uaf-
gjorte resultat.

Æresloge 2: William Kvist, Patrick Mtiliga, Bashkim Kadrii,  

Daniel Jensen, Christian Poulsen, Flemming Nielsen,  

Per Krøldrup og Freddie Birtø (Fotos: Torben Klarskov.) 

Æresloge 1: Fra venstre Flemming Nielsen, Per 
Krøldrup, Freddie Birtø, Ole Petersen, Henrik Lind-
holm, Leif Rønnow, Ole Flemming Hansen, Robert 

Fugger. I forgrunden B.93`s grand old man Erik  
Brenting 98 år og medlem af B.93 i 88 år. 
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Kvalitet • Koncentration • Kreativitet med blik for detaljerne

...derfor matcher EMIL FARVER Herrmann & Fischer A/S

NÅR DU SKAL BRUGE DESIGN, PRINT & TRYK:

HERRMANN & FISCHER • Fjeldhammervej 9 • 2610 Rødovre
44 84 36 66 • www.hogf.dk

Foto: Christian Midtgaard
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LUDO – DET LEGENDE MENNESKE

I anledning af sin snarlige 70 års fødsels-
dag fortæller Finn 'Ludo' Jensen her om 
sit B.93 liv.

Af Torben Klarskov

Det var jo helt bevidst, at jeg først blev 
gift i en sen alder. Jeg var så optaget af 
mit arbejde og min trænergerning i B.93, 
at jeg da ikke kunne byde nogen kvinde 
en sådan tilværelse.

Finn „Ludo“ Jensen har altid været en besked- 
en mand, og vist hensyn til sine omgivelser. 
Helt anderledes kunne man følge ham på en 
fodboldbane, hvor han var en kreativ person-
lighed, der elskede omgangen med bolden, 
og hvor det morede ham at udføre en tunnel 
på en modspiller, selv om træneren ude på 
sidelinjen kunne rive sig fortvivlet i håret, når 
han spillede fodbold på den måde.

Legen med bolden har altid fascineret mig, 
lige fra jeg første gang spillede fodbold 
med mine kammerater fra Frederik den 
VII`s gade på Nørrebro. 

At lege hedder på latin ludo, men det var nu 
nok ikke derfor, at hans gode ven igennem 
mange fodboldår, Palle „Banks“ udstyrede ham 
med dette tilnavn.

Nej Palle kender ikke noget til latin, men 
i mange år måtte jeg til min fødselsdag 
lide under, at han altid mødte op med 
et spil Ludo som gave. Jeg tror, jeg har 
været den lykkelige ejer af de første 20 
Ludo spil.

Men legen spillede en væsentlig rolle for Finn. 
For ham var det vigtigste udover at vinde, at 
man havde det sjovt og så kunne det godt nogle 
gange blive lidt hasarderet som sidste mand.

Og Finn gjorde det så godt, at da Flemming 
Nielsen, den kendte sportsjournalist i novem-
ber 1972 fik til opgave med to millioner i hån-
den at købe et professionelt dansk fodbold-
hold, da var Finn et sikkert valg på posten 
som sweeper.

Det var en stor opmuntring for mig, da 
vi noget forinden var vendt tilbage til 
2. Division efter fire år i 3. Division Øst, 
og hvor vi i selv samme år havde lidt den 
store skuffelse at tabe pokalsemifinalen 
til Fremad Amager. Men det var taknem-
meligt for mig at spille sweeper på det 
hold – jeg turde spille frækt som bagerste 
mand, fordi jeg havde to solide backer  
i Hans Paulander og Leif Kronholm og 
som halfbacks Bernhard Deneke og Erling 
Bøje. De kunne altid komme mig til hjælp, 
hvis jeg kom for langt ud på dybt vand. 

Finn blev medlem af B.93 i 1958 og at det 
netop blev B.93 skyldtes de mange skolekam-
merater fra Sjællandsgade Skole, der allerede 
spillede i B.93. Han kunne lige så godt være 
blevet medlem af AB, hvor hans to år ældre 
bror, Jørgen blev meldt ind. Jørgen stod på 

Finn Jensen (Foto: Torben Klarskov)
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mål for akademikerne i ungdomstiden og nå-
ede pokalfinalen for juniorer samme år, som 
B.93 drenge hold med Finn på holdet som 
venstre wing, desværre tabte semifinalen til 
KB.

Det var en stor skuffelse, at jeg ikke kunne 
opnå samme værdighed som min bror og 
spille pokalfinale i den samme Idrætspark. 
Vi tabte til KB med 4-1 et hold, som vi 
begge gange havde besejret i turnerin-
gen. I 1964 var jeg også med ynglinge-
holdet i semifinalen mod Brønshøj, som 
vi tabte med 1-6. Det hold der blev Dan-
marksmestre samme år, men som vi lige-
ledes havde krammet på i turneringen. Vi 
sluttede på andenpladsen i turneringen 
efter at have vundet 1-0 over Brønshøj i 
foråret og spillet uafgjort 1-1 i efteråret. 

Som ungdomsspiller blev Finn udtaget til træ-
ningssamling på KBU`s juniorhold sammen 
med Bent „Nobby“ Olsen. Mens Bent kom på 
holdet blev Finn siet fra, og da han i 1964var 
tæt på at blive udtaget til KBU`s ynglingehold, 
måtte han melde fra med en ankelskade. 

Finn debuterede på klubbens førstehold mod 
OB den 28. august 1966 (1-1) som venstre 
wing. Næste skuffelse kom året efter, hvor 
B.93 med en sejr over Silkeborg kunne have 
været rykket op i 1. Division.

Men både Tom Søndergaard og Bernhard 
Deneke var slemt skadede og burde al-
drig have spillet. Klubbens daværende 
formand, Knud Rasmussen gav imidler-
tidtræner Bent Annemann ordre til, at de 
skulle spille. Silkeborg kom foran 1-0 på 
mål af Herluf Bang, men jeg fik udlignet 
tyve minutter før tid. Uafgjort ville imid-
lertid ikke have været nok. Tom Sønder-
gaard måtte udgå med en beskadiget an-
kel, og samme vej måtte jeg, da jeg blev 
sparket i hovedet og i bevidstløs tilstand 
båret fra banen. Silkeborg fik sejrsmålet 
på straffespark ved Arne Sørensen. Sæson- 
en efter røg vi ud af 2. Division og ned  
i 3. Division Øst. 

1972 holdet opfatter han som det bedste B.93 
hold han har optrådt på. Holdet der vendte 
tilbage til 2. Division var Henrik Juul, Leif  

72 holdet: Bagerst fra venstre, Vagn Müller, Hans 
Paulander, Henrik Juul, Finn Jensen og Bent Andersen – 
Forrest fra venstre: Jens Kolding, Svend Petersen, Finn 
Ilsøe, Ove Bech Jensen (formand), Jan Højland (skjult), 

Erling Boye, Leif Kronholm og Bernhard Deneke. 
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Kronholm, Hans Paulander, Bernhard Deneke, 
Finn Jensen og Erling Bøje, Jan Højland, Finn 
Ilsøe, Bent Andersen, Jens Kolding og Kenn 
Hansen. Vagn Müller og Svend „Stive“ Pe-
tersen var også i truppen, som satte en helt 
enestående rekord i dansk fodbold med en 
målscore på 73-16. 

28 år gammel indstillede Finn karrieren på 
førsteholdet efter 170 kampe for klubben og 
15 mål. 

Jeg var begyndt på træneruddannelsen 
og det blev jeg grebet af, så da jeg fik op-
fordringen til at træne vores juniorhold, 
betænkte jeg mig ikke på at takke ja til 
tilbuddet. På det hold var blandt andet 
Jørgen Hansen (senere ejer af Combi Fragt 
og sponsor i klubben) min anfører. De føl-
gende år fik jeg ansvaret for 1. drenge med 
navne som Ivar Blegvad, Lars Højberg, Jan  
Pedersen, Henrik Moes, John Bredal, Mi-
chael Christiansen, Per Holm, Peter Krøyer, 
Kristian Duckert og Michael 'Bomber' 
Ruhwald. Jeg fortsatte med dette hold 
som juniortræner, hvor vi blandt andet 
rejste på tur til Bulgarien. Jette og Finn 
Pedersen var uvurderlige holdledere for 
mig. Som juniortræner i 1983 deltog vi i et 
integrationsprojekt sammen med Prespa, 

og her fik vi en del spillere, der stammede 
fra Balkanområdet. Det vakte så stor op-
sigt, at jeg blev interviewet i Københavns 
Radio. På holdet lagde man blandt andet 
mærke til spillere som Pece Pivkovski,  
Mukremin Jasar, Kemal Nasufovski og 
Kenan Sainoski. Fra 75-85 virkede jeg som 
ungdomstræner med et meget stærkt 
junior/ynglingehold med spillere som 
Johnny Wetterstein, Torben Rasmussen,  
Mukremin Jasar og Bo Nielsen, alle se-
nere førsteholdspillere, hvorefter fik jeg 
til opgave at træne klubbens Danmarks-
seriehold fra 86-88, inden jeg vendte til-
bage som ynglinge træner i perioden 
89-91. Den sidste periode havde jeg vel 
nok det bedste kuld ynglingespillere, 
klubben har haft med spillere som blandt 
andre Dan Lübbers, Kasper Steenbach, 
Michael Nielsen, Thomas Christiansen, 
og Niclas Jensen. I 1990 tabte vi til OB  
i finalekampen om DM for ynglinge. Som 
markant hjælpe havde vi Tiano Mazzoni 
(far til Michael), der var som en far for 
holdet og som arrangerede træningslejre 
til Verona. 

Finn husker også en træningslejr i Hamborg. 
I al hemmelighed havde han kontaktet det 
tyske fodboldforbund og opnået at skaffe bil-
letter til EM kvalifikationskampen Tyskland – 
Irland i Køln. Holdet fik om aftenen besked på 
at gøre klar til en hemmelig bustur. På vejen 
blev bussens rude smadret af en sten, og Finn 
var indstillet på, at billetterne var købt forgæ-
ves, da det heldigvis viste sig, at ruden hurtigt 
blev fikset, så man nåede frem til landskam-
pen i god tid. 

Finn arbejdede i 46 år i Landmandsbanken 
– senere Den Danske Bank. I 2009 valgte han 
 at gå på pension. Han er hyppig gæst i vin-
terhalvåret i klubben. Den lyse tid nydes 
for det meste sammen med hustruen, Kitty 
i sommerhuset på Enø. 

Sidste kamp mod Næstved: B.93 Finn Jensen og 
Leif Kronholm i kamp med Næstveds Børge Nielsen 

(Pressefoto). 
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DET SKAL KUNNE BETALE SIG AT VÆRE SPONSOR I B.93

Medlemsbladet tegner her et portræt 
af ApS`s nye kommercielle direktør. 

Af Torben Klarskov. 

Det kan være svært at få en aftale om et inter-
view i stand med den nye kommercielle direk-
tør for ApS, Jonas Klausen. Han er en meget 
travl mand, men det lykkes lige akkurat lige at 
få knebet en aftale ind lige før lukketid en fre-
dag eftermiddag.

Jonas Klausen er 30 år og fynbo fra Glams-
bjerg. Den lille hyggelige by, der er mest kendt 
for sine mange efterskoletilbud. Han har givet 
sig mest i kast med håndbolden, hvor han har 
optrådt for Glamsbjerg, Tommerup og Fåborg. 

Om kort tid afslutter han sit speciale på CBA, 
hvor han har læst på den internationale linje 
i service økonomi. Han har leder og besty-
relseserfaring fra sit håndboldliv, men har 
ikke tidligere beskæftiget sig med at skabe 

samarbejdsrelationer mellem fodbold og er-
hvervsliv.

Han er trådt til på et tidspunkt, hvor netop 
denne vigtige del af klubbens arbejde, har 
været forsømt, så der er nok at tage fat på.

•  Vi skal have genopbygget klubbens tidligere 
erhvervsklub og udvikle den i en langt mere 
attraktiv retning. Det skal kunne betale sig at 
være sponsor i B.93. Vi ønsker, at det lokale 
erhvervsliv i højere grad skal kunne komme i 
dialog med vores ungdom, da det jo er her at 
mange af deres kommende medarbejdere 
gennem fodboldspillets værdier bliver godt 
klædt på til det senere erhvervsarbejde. 

•  ApS bestyrelse kan tilbyde sponsorerne et 
dygtigt korps af inspirerende foredragshol-
dere, der kan blive til stor gavn for deres 
virksomhed.

Jonas Klausen – (Foto: Torben Klarskov)
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•  Det gælder om at opbygge en servicering af 
de kommende sponsorer på et højt plan og 
hele tiden skabe en positiv dialog, samtidig 
med at klubben kan danne ramme for gen-
sidige netværksaftaler. 

•  Med 3.200 medlemmer vil klubben være in-
teressant, samtidig med at der blandt foræl-
drene til vore ungdomsspillere må være en 
hel del, der går rundt med kreative ideer, som 
klubben vil kunne drage nytte af. Hvis nogen 
vil række os en lillefinger, må vi sørge for at 
vi ikke tager hele hånden, men kun benytter 
os af den tid, som de pågældende ønsker at 
sætte af til netop deres ide. 

•  På den korte tid, der allerede er gået har 
vi kunnet mærke en stigende interesse for 
det, vi har gang i i klubben. Vi har fået større 
mediebevågenhed, gennem vore talenters 
udtagelse til diverse landshold, og vores 
samarbejdsaftale med det grønlandske fod-
boldlandshold har også vakt genlyd. 

Jonas Klausen er godt klar over, at han har 
sat sig i den varme stol, der kræver resul-
tater. Han er godt i gang med arbejdet, der 
kræver særlig udvidet brystkasse, som han 
er parat til at kaste ind i projektet. Herfra er 
det kun at ønske ham alt mulig held og lykke 
med det for klubben så væsentlige projekt.

Ring 27 50 86 67 
og tag en snak 
med salgs- og 

marketingdirektør
Jonas Klausen

 Vil du eller dit fi rma annoncere 
i et af Danmarks bedste 
medlemsblade?

 Priser i 2016 (4 numre):
 1/1 side: 4.000 kr. - plus moms
 1/2 side: 2.500 kr. - plus moms

Annoncer i B.93`s medlemsblad 2016/17 – noget for noget.
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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.193,00

Kokkens Gourmet - 39 55 13 22 - 24 44 79 19 - kok@kokkensgourmet.dk
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KAN DU HUSKE 

August - oktober
100 år siden

1916 Fodbold: Den første kamp i KBU turne-
ringen endte med et skuffende nederlag til 
B 1903 på 2-4. Michael Rohde og Otto Palby 
scorede B.93`s mål. Samme Palby (26.07.1891 
– 24.08. 1947) debuterede på landsholdet i ef-
teråret 1916 mod Norge 
(8-0) som venstre wing. 
I KBU`s pokalturnering 
var der imidlertid an-
derledes styr på sagerne. 
KFUM blev mørbanket 
med 6-0. Tre mål af An-
ton Olsen, Michael Rohde, 
Carl Schultz og Ott Palby  
scorede de øvrige tre. 
Endnu værre gik det 
Union, der blev besej-
ret med 10-0. 6 mål af 
Michael Rohde, Anton  
Olsen måtte nøjes med to, Fritz Tarp og 
Christian Grøthan scorede de to sidste. 
Fritz Tarp spillede på det tidspunkt helt  
i front. Landsholdet: I landskampen mod 
Norge (8-0) havde Poul �Tist� Nielsen syv 
skud på stolpen før han scorede sit før-
ste mål i det 25. minut. Det blev til yder-
ligere to stolpeskud og fire mål. B.93`erne 
Michael Rohde (3) og Anton Olsen (1) var 
Danmarks øvrige målscorere i den kamp. 
Fra Årbogen 1916: Afsløringen af mindes-
mærket for I. C. Gandil skete søndag den 8. 
oktober 1916 på klubbens bane. Mindes-
mærket var finansieret gennem en indsam-
ling blandt medlemmerne. Efter formanden 
Poul Groes havde budt velkommen, gav han 
ordet til overretssagfører Poul Thomsen som 
var formand for den komité, der havde været 
nedsat for at søge mindesmærket rejst. I sin 
tale sagde Poul Thomsen bl.a.:

Under Gandils ledelse voksede klubben sig 
stor, han ledede os indadtil, han repræsen-
terede os med vægt udadtil. Jeg bringer 
komiteens og bidragydernes tak til alle 
dem, der hjalp os ved gennemførelsen. 
Blandt dem vil jeg først af alle nævne ar-
kitekt Søren Lemche, der nu som før var 
klubben en tro støtte; med redebon velvilje 
udførte han arbejdet med monumentets 
komposition, tegninger og meget mere. 
Jeg nævner billedhugger Petersen-Dan, 
der modellerede reliefhovedet af Gandil,  
bronzestøber Bertel Jakobsen, der ud-
førte de forskellige støbninger, og sten-
huggermester E. Nielsen, der leverede og  
tilhuggede stenen. 

75 ÅR SIDEN

1941 Fodbold: Med Carl 'Skomager' Hansen 
som træner indleder B.93 sæsonen 1041/42 
med et stort nederlag til Frem (1-4) De to næ-
ste kampe byder dog på sejre over B 1903 (3-
0) og Køge (4-3). Holdet kvalificerer sig end-
videre til KBU pokalfinalen efter først at have 
besejret B 1903 med 
4-2 og efterfølgende re-
vanche over Frem med 
2-1. Arne Sørensen 
var kommet til klubben 
fra B 1903. Den senere 
landstræner (Sølv ved OL 
i Rom 1960) indkaldtes 
i november måned til 
krisemøde med UK og 
træner Carl 'Sko`mar', 
der mener at Arne er 
for useriøs, og så render 
han og klapper modstan-
derne på skulderen, når 
de har lavet noget godt. 
Landsholdet: To lands-
kampe mod arvefjenden  

Otto Palby

Arne Sørensen
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Sverige. Uafgjort i første kamp (2-2). Mål-
scorere Kaj Hansen og Johannes Pløger. 
Samme spillere scorede i næste kamp, 
der endte med dansk sejr på 2-1. Cricket: 
Årsrapporten var traditionen tro begået af P. 
H. Wiinstedt. Det bedste hold blev en flot 
nummer to efter KB. De øvrige hold var 
AB, Frem og ACC. Klubben FCC (Frede-
riksberg Cricket Club) var ophørt, og en 
del af spillerne var gået i FB. Det næst-
bedste hold blev nummer fire og sidst.  
Juniorholdet blev nummer to. De fem flit-
tigste scorende på 1. holdet var: Ove Bech  
Jensen (470 point), Kåre Bloch-Jørgensen (452 
point), Jørgen 'Fisker' Petersen (343 point), 
Palle Bloch-Jørgensen (166 point) og P. H. 
Wiinstedt (163 point).

50 ÅR SIDEN

1966 Fodbold: Med Bengt Annemann som 
træner opnåede holdet at blive nr. 9 i 2. Divi-
sion 7 point over stregen. I kamp nr. 15 de-
buterede bankassistent Finn 'Ludo' Jensen. 
(OB i Odense 1-1. Læs mere andetsteds  
i bladet. I hjemmekampen mod Brønshøj 
(1-1) var der debut til en anden spiller fra 
årgang 1946 Tom Andersen kaldet 'Andy' 
- flittig gæst ved den årlige nostalgifest, 
hvorfra billedet stammer. DBU pokalturne-
ringen 66/67 blev indledt i Ballerup Idræts-
park, hvor holdet besejrede den lokale klub 
med 2-0. I de tre næste runder blev det til 
sejre over Slagelse (2-1), Lyngby (3-1) og  
Brønshøj (3-1) og så var vi klar til semi-
finaleopgøret mod 
Randers Freja i for-
året 1967. Landshol-
det: Tom Søndergaard  
repræsenterede klub-
ben i landskampen 
mod Finland i Hel-
singfors, hvor holdet 
skuffende tabte 2-1. 
Han var sikkert glad for, 
at han ikke var med i 

Ungarn i EM kvalifikationskampen, som 
vi tabte med tenniscifrene 6-0. Ene-
ste landskampsejr kom i venskabskam-
pen mod Israel 3-1, mens vi nok engang 
led nederlag til Sverige (1-2) og Holland  
i den næste EM kvalifikationskamp 0-2, så det 
blev ikke til EM deltagelse i 1968. Danmark 
vandt kun den ene landskamp mod Israel  
i 1966 og dermed var det goodbye til lands-
træner Poul Petersen – kaldet „Europa Poul“.  
Tennis: Tennistræneren, den populære  
Josef Kozeluh, kunne 1. oktober fejre 35 
års jubilæum som træner i B.93. Læs mere 
om Kozeluh andet steds i bladet. Det stod i 
medlemsbladet: Nu må der ske noget… var 
overskriften på en artikel skrevet af Preben 
Kargaard. Diskussionen gik på, at B.93 fik 
for lidt ud af sine talenter i ungdomsafdelin-
gen. En anonym tidligere førsteholdsspiller 
havde startet debatten.

25 ÅR SIDEN

1991 Fodbold: Efter en elendig sæsonstart 
med 5 kampe og blot en enkelt scoring, blev 
træner Arne Nielsen afløst af AB`eren Johnny 
Petersen, der havde spillet for B.93 i 1979 
og 1980 med succes. Han lagde ud med to sejre 
over Kastrup (1-0). Målscorer Ivar Blegvad og 
AB (2-1) hvor målscorerne hed Cliff Hansen og 
Flemming Jørgensen. Så fulgte seks nederlag 
på stribe og klubben var 
i alvorlig fare for at rykke 
ned i Danmarksserien. 
Holdet skulle besejre 
Greve i sidste kamp og 
da Skovshoved vandt 
over Kastrup i samme spil-
lerunde, var det et yderst 
vigtigt sejrsmål, sat ind af 
Leif Funcke Nielsen, der 
dermed opnåede kultsta-
tus i klubben, indtil han 
blot en uge senere blev 
den store synder, da 
han indkasserede et Tom Andersen Leif Funcke Nielsen
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rødt kort i pokalkampen mod Helsingør (3-4 
efter forlænget spilletid). Landsholdet: Fire 
landskampe i efteråret 1991 uden nederlag. 
Island (0-0), Færøerne (4-0), Østrig (3-0) og 
Nordirland (2-1). De tre sidste sejre sikrede 
Danmark en andenplads i gruppen efter  
Jugoslavien, så der skulle ske mikrakler, hvis 
vi skulle sikre os adgang til EM i Sverige i 1992. 
Svaret kan man få, hvis man ser filmen 'Som-
meren 1992'. Det stod i medlemsbladet: 
En oversigt over de forskellige støtteklubber. 
'100 mands-klubben' var stiftet i 1989 af Kurt  
Olsen, årligt kontingent 1000 kr., medlemstal  57, 
bestyrelsen bestod af Kurt Olsen, Jens Kolding  
og Børge Christensen. 'B.93’s Venner', årligt 
kontingent minimum 50 kr., salg af 93 ting, 
arrangement af indendørsturneringer, for-
mand Jan Hansen 'Jernmanden', der netop 
havde afløst Benny Kirsch. 'B.93’s støttefor-
ening', arrangerede bankospil mandag aften 
i vinterperioden i Øbrogården, Blegdamsvej 
31, bestyrelse på 15 personer, kasserer Aase  
Arnskov. På udvalgt DBU hold i 1991. Cas-
per Baadsbøl og Marc Nygaard (U15), Jimmy  
Jensen og Niclas Jensen (U16) og Mikkel  
Tønnesen og Michael Nielsen (U18) 

10 ÅR SIDEN 

2006 Fodbold: Michael Schäfer var atter 
ved roret og holdet sluttede på en lovende 
fjerdeplads efter første halvsæson. Komfor-
table sejre over Greve (6-1 i åbningskampen), 
nedrykkede Lolland Falster Alliance (3-2), 
FCK`s reservehold KB 
(5-0) Glostrup (6-0),  
FC Roskilde (4-0) og 
Brønshøj (8-2), kun 
4 nederlag (Holbæk 
0-4, Brøndbys reserver 
0-2, Hvidovre 2-3, og  
Stenløse skuffende 1-2). 
Målscore 39 – 20 og 22 
point. Henrik Lyngsø  
Olsen var den store 
målsluger med 15 mål. 

Nye spillere: Goran Alikafic (Esbjerg), Mark 
Strøm (Glostrup), Quang Pham (B 1909), 
Thomas Høgh (Værløse), Claus Nielsen (KB/
FCK), Kristian Nielsen (Herlev) og Venhar 
Sabani Skjold. Stor dramatik i pokalturne-
ringens 2. runde, hvor vi røg ud til Helsingør  
efter straffesparkskonkurrence (10-11). 
Landsholdet: Optrådte slet ikke på den na-
tionale arena i efteråret 2006. Opbyggelige 
venskabskampe mod Polen (2-0), Portugal 
(4-2) og Tjekkiet (1-1) Forventelige sejre  
i EM kvalifikation mod Island (2-0) og  
Liechtenstein (4-0). Ex B.93`ere på lands-
holdet i denne periode: Nicklas Jensen (4),  
Dennis Rommedahl (4) og Daniel Jensen (4)  
Tennis: I efteråret indgik B.93 aftale 
om at sælge den gamle tennishal ved  
Østerbro Stadion til atletikklubben Sparta, 
som et led i en stor samlet helhedsløs-
ning for idrætten på Østerbro, som også 
betød renovering af Østerbro Stadion og 
opførelse af en ny skøjtehal i Ryparken til  
Østerbros skøjteklubber. Det endelig salg 
af tennishallen blev effektueret i 2008/09, 
pris DKK 16.000.000. 
Det stod i fodboldbladet: I Valby Idræts-
park vandt B.93 Ynglingehold KBU`s Pokal-
finale med 4-2 over hjemmeholdet Frem. 
Truppen var: Emil Jensen, Simon Glarding, 
Dennis Rasmussen, Mads Heisterberg,  
Jesper Kolding, Sebastian Clausen,  
Alexander Vorobjov, Mohammed Ali, Mikkel 
London, Mathias 'Zanka' Jørgensen, Emil 
Farver, Denez Karaman og Simon Nielsen. 
Træner var Arne Holm og assistenten Kim 
Trier Emanuelsen.

Emil Farver



VIDSTE DU DET?

Det koster kun 1,51 kr. om dagen 
at blive passivt medlem af B.93.

Det koster kun 2,75 kr. om dagen 
at støtte ungdommen i B.93.
ved medlemskab af 
Back – Op foreningen

Det koster kun 41 øre om dagen 
at abonnere på klubbens medlemsblad 
og få det leveret til døren.
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Et udpluk af deltagerne fra nostalgifesten 2016. Hvor mange kan du sætte navne på? – Foto: Christian Winther.

DEN FEMTE  
NOSTALGIFEST
Endnu en succes med firs deltagere  
den 29. april

Af Torben Klarskov

Nostalgifesten i B.93 er kommet for at blive. 
De mange deltagere, der kommer fra alle egne 
af landet, har det virkelig hyggeligt i hinandens 
selskab, hvor der fortælles anekdoter fra en 
svunden tid hen over bordene. 
Der sættes allerede nu kryds i kalenderen 
frem til næste års fest, der altid afholdes den 
sidste fredag, hvis ikke kalenderen har anbragt 
en eller anden tilfældig helligdag samme dag.
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TENNISNOSTALGI 3:

Ved Josef Kozeluhs død i 1974 skrev 
Poul Christensen en nekrolog i medlems-
blad nr. 2 marts/april 1974, som vi har 
valgt at gengive her.

Af: Poul Christensen

Gennem årtier har mange 93`er og gæster på 
vort anlæg standset op ved vor gamle bane 4, 
hvor Josef Kozeluh med tålmodighed, energi 
og synlig glæde lærte sine elever at spille ten-
nis. Hvad var det som fascinerede os alle? 
Hemmeligheden var vel Kozelus egen glæde 
ved sin sport, med inspirerende tilråb – med 
den karakteristiske tyske accent – som fino, 
backhand, forehand, courage, ballet – fik han 
hurtigt gjort sine elever interesseret i tennis.
Josef Kozeluh havde et rent og ægte forhold 
til sit arbejde, som i dag vel kun få mennesker 
har. Løbe hurtigt, slå langsomt, stilrene slag, 
hurtigt det vil sige ramme bolden så tidligt 
som muligt og derpå angribe, var Kozelus me-
todik, som var moderne og også i dag som 
konception ikke forældet, måske bortset fra 
enkelte slagnuancer. Ved siden af de stilrene 
slag lærte han eleverne at kæmpe og fremfor 
alt glæden ved tennis. 
Josef Kozeluh var født i 1890 i Prag. Han be-
gyndte sin karriere som bolddreng og blev 
meget tidligt professionel tennislærer. Hans 
navn hører sammen med Roman Najuch, 
brødrene Willi og Walter Reinknecht og ikke 
mindst broderen Karel til de første rigtige 
tennistrænere i Europa, som alle med deres 
kærlighed til tennis vil stå som lysende ek-
sempler for tusindvis af tennisspillere. I 1913 
blev Josef Kozeluh professionel verdensme-
ster i herredouble med sin broder Karel og 
i mange år tilhørte han verdenseliten. Siden 
1921 havde Kozeluh engagementer med B.93 
og fra 1931 bosatte han sig fast i Danmark 
og blev dansk statsborger. Alle hans resulta-
ter af hans arbejde er forbundet med hans 

menneskeligt rørende egenskaber, flid, og tro 
på sig selv og sine medmennesker. B.93`s lille 
verden er med hans død blevet fattigere, og 
et stykke foreningshistorie er uigenkaldeligt 
bragt til sin afslutning.
Må erindringen om Josef Kozeluh blive be-
varet med samme troskab som Kozeluh i en 
menneskealder viste mod vores klub

Josef Kozeluh (1890 – 1974)
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B.93 1. HOLD 2015/16
Bagerst fra venstre: Sladan Peric (assistenttræner), Omar Roshani, Emmanuel Ogude, Emil Farver,  
Mohammad Ali, Oliver Drost, Mads Nielsen, Simon Carstensen og Mads Heidelbach.
    
Midten fra venstre: Nicolas Nielsen (målmandstræner), Morten Rutkjær (cheftræner), Sean Elliot Christoffersen, 
Anton Peterlin, Marco Holst, Martin Heisterberg, Adam Jørgensen, Andreas Kaltoft og Michael Jonssen.
 



Forrest fra venstre: Jonas Berg, Nico Jørgensen, Nicolai Olsen, Ronni Raun, Bjørn Zabell, Sebastian Czajkowski, 
Katu Siivali Madsen og  Mads Mazanti Jensen (holdleder). 
 
Fraværende: Andreas Heimer, Frederik Bruhn, Thomas Høegh (assistenttræner), Mark Strøm (fysioterapeut) og 
Villads Knudsen (massør).

Foto: Christian Midtgaard.
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FØRSTE SÆSON I KVALIFIKATIONSRÆKKEN

Forhåbentlig også den eneste

Af Torben Klarskov

Fra sæsonen 2015/16 blev der indført en ny 
struktur for 2. Division. Geografisk blev hol-
dende inddelt i tre puljer med otte hold i hver. 
De fire øverste fra hver række gik videre til op-
rykningsspillet, mens de fire nederste rykkede 
ned i den landsdækkende kvalifikationsrække. 
B.93 endte på en femteplads i gruppe 2, og 
måtte derfor ud i kvalifikationsspil i foråret 
2016. 

Lad os lige repetere, hvordan stillingen før 
sæsonstart så ud, idet klubberne tog de point 
med over, som de havde opnået mod de klub-
ber, de var i pulje med i efteråret.

Ergo en meget jævnbyrdig række med rimelig 
fare for at kunne rykke ud i Danmarksserien 
og hvad deraf følger, selv om FC Vestsjælland 
på forhånd havde lagt billet ind på den ene 
nedrykningsplads
 
Vort 1. hold har imidlertid gjort enhver snak 
om nedrykning til skamme. Det er længe si-

den, at man har set, at B.93 er det hold, der 
har scoret flest mål i en række. I skrivende 
stund mangler der ganske vist at blive afviklet 
kampe mod Avarta, AB Tårnby, Skovbakken, 
Holbæk, Kolding og Odder, og selvom mate-
matik aldrig har været min stærkeste side, tør 
jeg godt spå, at vi ender som 2. Divisionshold 
fra sæson 2016/17. En 2. Division, der i øvrigt 
gennemføres efter samme opskrift.

Nuværende placering efter de kampe, der er 
spillet i foråret uden de point, som holdende 
tog med over (opgjort 14/5)

Odder 25 point, 2. B.93 20 point, 3. Avarta 
18 point, 4. Dalum 18 point, 5. Næsby 17 point, 
6. Skovbakken 16 point, 7. Holbæk 16 point, 
8. Jammerbugt 11 point, 9. Svendborg 9 point, 
10. Kolding 8 point, 11. AB Tårnby 7 point, 
12. B 1908 4 point.

Stort tillykke til holdet og staben omkring det, 
for en fornem præstation so far. På sponsor- 
besøg

SÅDAN SÅ STILLINGEN UD, DA KVALIFIKATIONSSPILLET GIK I GANG.

Nr.   1 Avarta 11 pint

Nr.   2 Jammerbugten 10 point

Nr.   3 AB Tårnby 10 point

Nr.   4 Skovbakken 9 point

Nr.   5 B.93 8 point

Nr.   6 Dalum 8 point

Nr.   7 Næsby 8 point

Nr.   8 Odder 8 point

Nr.   9 Svendborg 8 point

Nr. 10 Kolding 7 point

Nr. 11 Holbæk 6 point

Nr. 12 B. 1908 5 point
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DER SKAL VÆRE GODS I VÆRKTØJSKASSEN

Medlemsbladet har mødt direktør og med- 
ejer af Bistro Boheme Per G. Thøstesen. 
Ny sponsor i B.93

Af Torben Klarskov

Jeg har hele mit liv drømt om at være kok. 
I skolen deltog jeg i alt, der havde med 
hjemkundskab at gøre. Jeg kom i praktik 
på Hotel Kong Frederik og fik også der min 
første ansættelse som kokkeelev i 1986. 
Jo, jeg havde såmænd også en drøm om 
at blive professionel fodboldspiller. Jeg 
spillede hele min ungdom i Boldklubben 
Frem, men da arbejdet som kok og fod-
boldspillet ikke længere kunne forenes, 
måtte jeg droppe fodboldspillet
.

Sin passion for fodbold har han dog ikke helt 
lagt på hylden. Når tiden er til det, tager han 
på fodboldtur med vennerne til Europa Cup 
kampe i udlandet.

På Hotel Kong Frederik avancerede han hur-
tigt til souschef, men drømmen om hele tiden 
at dygtiggøre sig fik ham til at søge nye udfor-
dringer i udlandet.

Jeg har vel haft omtrent 150 elever i prak-
tik, og jeg siger altid til dem, at de skal 
sørge for at have orden på deres værk-
tøjskasse. Det er vigtigt, at man hele ti-
den kan lægge nye værktøjer ned i sin kasse 
i denne branche. 

Det blev til et par lærerige år i Frankrig, hvor 
Per fik ansættelse hos mesterkokken over 
alle mesterkokke Poul Bocuse.

I samtlige 55 år som Bocuse har haft sin 
restaurant i Lyon, har han hvert år høstet 
3 Michelin stjerner. Nu, hvor han nærmer 
sig de 90, og der tilsyneladende ikke er 
nogen arvinger til at tage over, så ender 
det nok med at hans restaurant ender 
som museum.

Per kom i kontakt med den danske fodbold-
verden, da han i en årrække drev en restau-
rant på Bali på et femstjernet Hotel Kriza. Her 
kom han i kontakt med det danske Old Boys 
landshold, der ikke var sene til at fortælle om 
deres kulinariske møde med den daværende 
køkkenchef. Det blev til en hel del kontrak-
ter med Dansk Boldspil Union. Per har både 
været med som kok for det danske landshold 
ved VM i Syd Korea i 2002 og i Syd Afrika i 
2010, samt ved EM i Portugal i 2004 og Po-
len/Ukraine i 2012, ligesom Per er kok for 
landsholdet ved diverse udekampe.

Mit arbejde som kok kan godt sammen-
lignes med det at være professionel fod-
boldspiller. Det er benhårdt arbejde, kon-
kurrencen er hård, og man skal hele tiden 
forny sig. Det er måske i dag lidt lettere 
for kokke at få arbejde i udlandet end 
for fodboldspillere grundet den megen 
opmærksomhed, der er på dansk gastro-
nomi nu til dags. 

Bistro Boheme: (Foto fra hjemmesiden)



I 2007 overtog Per G. Thøstesen sammen 
med to investorer Bistro Boheme beliggende 
på Esplanaden nr. 8 – lige over for Kastellet. 
Her er konceptet det franske køkken og mu-
sikken, der toner blidt ud i lokalet er også 
fransk.

Vi har højt til loftet i restauranten. Her 
kommer høj og lav, og der er menuer for 
enhver smag. Mange fodboldspillere læg-
ger vejen forbi. I både 2009 og 2012 blev 
vi kåret til bedste Bistro Brasseri. Da vi 
blev kontaktet af B.93, fandt vi sponsor-
konceptet spændende, og vi har allerede 
haft holdet til spisning før sæsonstart, 
hvor holdet blev rystet rigtig godt sam-
men.

Vores kærlighed og tilgang til livet på en 
restaurant skal kunne smages og mær-
kes, når folk forlader stedet. Gerne med 
et lille smil på læben, så er vi mere end 
lykkelige.

Citatet stammer fra Bistro Bohemes hjemme-
side, der indeholder alle de oplysninger om 
stedet, som man vil have brug for. Læs selv 
mere på Bistroens hjemmeside.

Per G. Thøstesen har også skrevet flere ko-
gebøger. „Mit Balikøkken“, „Københavns køn-
neste kokke“, „Bistro Boheme – Thøstesens 
klassikere“ og han har også høstet udmær-
kelser for sine bogudgivelser.
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Personalet er klar til at modtage gæster fra B.93. Per G. Thøstesen står forrest som nr. 2 fra højre.  
(Foto: Torben Klarskov)
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Før sæsonen var B.93 1. hold med ledere og 
trænere inviteret til middag på Bistro Boheme. 
Medlemsbladet har bedt målmand Ronni Raun 
beskrive oplevelsen.

Før sæsonstart var vi inviteret til middag 
på Bistro Boheme. Vi indledte med et work 
shop møde med den nye ApS bestyrelse, 
hvorefter vi blev budt på en yderst vel-
smagende middag. Vi fik først en virke-
lig lækker jordskokke suppe, efterfulgt af 
veltillavet oksekød med sovs, kartofler 
og grøntsager og dertil en meget vel-
smagende fransk rødvin. Til dessert fik vi 
en lækker mangosorbet. Jeg var meget 
imponeret over den velsmagende menu 
og bemærkede især også den fine service, 
som de søde og smilende ansatte mødte 
os med. Jeg kan virkelig anbefale stedet 
og uddeler uden betænkelighed fem kok-
kehuer. 

2

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
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I MESTERLÆRE HOS B.93

William Kvist fortæller her nærmere om 
sin rolle i det nye ApS`s bestyrelse

Af Torben Klarskov

Til jul fik Frederik på 5 år et komplet B.93 ud-
styr med 10 tal og Frederiks navn på ryggen. 
Pavestolt drog han efter nytår til sin første 
træning i Slangerup OIF.

Noget slukøret kunne han efter træningen for-
tælle, at der ikke var nogen af de andre, der 
vidste, hvad B.93 var. – Det kommer de snart 
til, forklarede bedstefaren trøstende.

Sandelig knap tre måneder efter, at det nye 
APS har sat sig for bordenden, er man be-
gyndt ude i byen at snakke om, at der vist er 
gang i noget helt særligt i B.93.

Oliver Drost udtaget til U 20 landsholdet, An-
dreas Heimer har været på U 19 landsholdet 
og Andreas Kaltoft er rejst med U 18 lands-
holdet til Montenegro. I skrivende stund har 
førsteholdet vundet sine tre sidste kampe med 
en målscore på 13-3. 

Et af de nye medlemmer af ApS bestyrelse 
er landsholdspilleren, William Kvist fra FCK. 
Den gamle redacteur vovede sig en dag ind i 
løvernes hule på Jens Jessensvej for at høre 
nærmere, om „Kvistens“ planer.

MEN FØRST EN KORT PRÆSENTATION.

William Kvist Jørgensen er født i Ølgod 24. 
februar 1985. Moderen arbejdede som læ-
rer og faderen var præst. Det medførte, at 
familien mange gange måtte bryde op, når 
forældrene fandt nye jobmuligheder.

William indledte sin fodboldkarriere i den lo-
kale klub, Thorsager Rønde IF. Da familien 
senere flyttede til København, opfordrede 

moderen ham til at melde 
sig ind i KB. Klubben, der 
havde ry for at gøre drenge 
til mænd og mænd til 
drenge. Det blev til kampe 
på samtlige ungdomslands-
hold fra U 16 til U 21. En 
bedrift ikke mange danske 
fodboldspillere har gjort ham efter. Den 22. 
august 2007 debuterede han på det danske 
A landshold, da han i en venskabslandskamp 
mod Irland kom ind i 2. halvleg som back. 
I skrivende stund er det blevet til i alt 62 
kampe i den rød/hvide landskampsdragt. 
William Kvist har også optrådt for VfB Stut-
tgart, Fulham og Wigan inden han i 2015 
vendte tilbage til FCK. 

I efteråret 2010 modtog Kvist prisen som 
„Årets profil i Superligaen“ og i januar 2011 
blev han kåret til Årets fodboldspiller i Dan-
mark. 

Da han i den første periode for FCK kedede 
sig bravt mellem træningspassene, beslut-
tede han at gennemføre en HA uddannelse 
på CBS. 

I sin karrieres efterår er han naturligvis be-
gyndt at overveje sin fremtid.

Jeg har absolut ingen planer om at gå 
trænervejen, men da jeg gennem Lars 
Lütjohan, Jeppe Hedaa og Christian En-
gels hørte om deres planer for B.93 følte 
jeg, at jeg her kunne bidrage med noget. 
Artiklens overskrift – „I mesterlære hos 
B.93“ synes jeg netop rummer noget af 
det, der fik mig ind i projektet. Det er efter 
min mening en helt ny måde at anskue 
tilgangen til professionel fodbold på, og 
jeg føler, at jeg kan bidrage til projektet 

William Kvist
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med de erfaringer, jeg er i besiddelse af. 
Jeg håber, at kunne lære noget om be-
styrelses-og ledelsesarbejde, og jeg vil 
gerne være med til at opbygge en fed 
klubkultur, der er med til at danne hele 
mennesker. Vi ønsker at arbejde med hele 
klubben, at give alle i klubben de bedste 
vilkår. Vi ønsker at engagere alle gode 
kræfter i klubben, og det er fint nok for os, 
hvis der er nogen i forældregruppen, der 
byder sig til med blot to timers arbejde 
på det felt, hvor de har kompetencer at 
byde ind med. 

Vi skal have tillid til hinanden. Kærlighed er 
et væsentligt værdigrundlag for os. Vi ønsker 
at udfordre os selv, og vil hele tiden bestræbe 
os på at gøre alting lidt bedre. Vi skal kunne 
træffe de rigtige beslutninger på det rigtige 
grundlag. Det skal være spændende at være 
medlem af B.93, hvor man nu befinder sig 
i klubben. B.93 er en talentudviklingsklub, 
hvor fællesskabet og Team Spirit er væsent-
lige faktorer. Vi er indstillede på at være lyt-
tende og vi vil gerne vise det frem i stedet for 
blot at sige det. 

Det er væsentligt for os i første omgang 
at skabe en klub, hvor det økonomiske 
grundlag er i orden. Vi tror på, at den en-
kelte spillers bedre udvikling, at følelsen 
af at løfte i flok og glæden ved et bedre 
fodboldliv kan opveje en noget mindre 
lønningspose. Indtægter og udgifter skal 
hænge sammen. Vi arbejder for tiden 
stenhårdt på at finde egnede sponsorer, 
der kan se ideen med vort arbejde, og 
som også kan bruge vores ideer i deres 
egen virksomhed. Vi vil gerne give unge 
studerende fra CBS eller RUC en mulighed 
for at afprøve deres ideer på events og 
sponsorpleje. 

Alt tyder på, at interessen for professio-
nel fodbold bliver større, om end globa-
liseringen har gjort, at de fleste kræfter 
samles på færre klubber, men vi må ikke 
glemme den væsentlige fødekæde, der 
findes i de mindre klubber. B.93 skal ud-
vikle talenter, give dem et godt funda-
ment hele vejen som spiller og som men-
nesker, så vil verden ligge åben for dem. 

Vi har planer om at gå hele vejen. Hvis vi 
først mister vores visioner, vil hele ideen 
dø ud. 

Da William Kvists navn første gang blev 
nævnt i denne sammenhæng, tænkte mange 
sikkert, at det var det første skridt til at gøre 
B.93 til en sattelitklub af FCK. Med det enga-
gement som William og hans bestyrelse al-
lerede har lagt for dagen og de resultater af 
arbejdet, der så småt er begyndt at vise sig, 
kan den myte vist godt dementeres. 

• Kallermann Revision A/S •
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SPORTSJOURNALISTIK  
DA OLDEFAR VAR DRENG
Skotske Queens Park besøgte Køben-
havn i 1898 – referat fra kampen mod et 
udvalgt dansk hold.

Af Torben Klarskov

Min gode ven, Bo Gert Larsen fra Dronning- 
lund kom for nylig på besøg, mens jeg 
rekreerede mig efter min knæoperation. 
Han medbragte et eksemplar af Johannes  
Gandils bog „Dansk Fodbold“, som blev ud-
givet i 4.000 eksemplarer i forbindelse med 
DBU`s 50 års jubilæum i 1939. Ikke fordi jeg 
ikke tidligere havde beskæftiget mig med 
dette pragteksemplar, men genkendelsens 
glæde var enorm og navnlig kunne jeg ikke 
lade være med at fornøje mig over det sprog, 
som prægede datidens fodboldreferater. Læs 
selv denne kuriøse anmeldelse af fodbold-
kampen mellem de skotske mestre Queens 
Park og et dansk hold fra 1898, skrevet af 
en af kampens danske spillere, stud. med 
H. Meincke og gengivet med den originale 
retskrivningsmåde.

Kampen igaar havde det for de danske 
Spillere glædelige Resultat, at de kun 
tabte med 3 Maal mod 0 (2-0) (1-0), og 
endvidere, at det kun var et Uheld, at 
Kjøbenhavnerne ikke fik Maal. Skotternes 
Spil var i første Halvleg noget ringere end 
ved første Kamp, og en Del af Sammen-
spillets Finesser gik tabt paa Grund af 
det vaade Føre, men alt som Tiden gik, 
og Blæsten tørrede banen, kom de op 
paa deres gamle Højde. De anvendte i 
Begyndcelsen, da banen var fugtig, en 
noget modificeret Spillemaade, nemlig 
en Blanding af long-passing og short 
passing, der ikke var saa effektiv som 
shortpassing med tør Bold, men utvivl-

somt den Methode, der er heldigst, da 
bolden ved de lave Spark har et langsom-
mere, mere 'fedtet' Løb over Banen, end 
når denne er tør. Som man heraf vil for-
staa, er Alt, hvad Glasgowiterne foretage 
sig, baseret på et veludtænkt System og 
beregnet på at give Angrebet den størst 
mulige Hastighed. Selvfølgelig maatte 
man atter beundre deres eminente Hur-
tighed og Behændighed, deres sikre 
Benyttelse af Hovedstød, deres enorme 
Spark og deres fine Sammenspil mellem 
forwards og halfbacks. 

Mest fik man Lejloighde til at forundre sig 
over de danske Spilleres Fremskridt siden 
første kamp. Medens de i Mandags i mere 
end en Retning vare anderledes Maalløse, 
var der i gaar gaaet Energi i dem. Forsvaret 
klarede sig godt; Maalmanden Rickmann  
og de to backs Jørgen Forchammer og Schu-
ltzer brød mange Gange selv farlige An-
greb, og Halfbacks, særlig midtermanden  

Billede af Johannes Gandil fra klubbens hjemmeside
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Regler og Theorier eller af Spillere, der 
selv havde deres Kjendskab fra Tryk eller fra 
sparsom Oversættelse af engelske Kampe. Vi 
have kort sagt aldrig seet Fodboldspil bedre 
end det, vi selv kunne stille på Benene.

Skotterne derimod mødte med et Hold sam-
mensat af Spillere, der have lært Fodbold, før 
de kunne knappe deres Unævnelige, der ere 
forstrede op med Traditioner, der gaa tilbage 
til Aar 1300, Spillere, der stdaig have haft 
de bedste Forbilleder for Øje, og som have 
gennemgaaet en systematisk Træning. Til 
Overflod kunne vi meddele at Queens Park 
Holdet er det bedste Amatørhold i Skotalnd, 
det næstbedste i Storbritannien og kun me-
get lidt svagere end det bedste engelske Hold 
– Selvfølgelig maatte vi tabe. – Men der er in-
gen Grund til derfor at være mistrøstig. Vore 
Folk klarede sig i Betragtning af de nævnte 
Omstændigheder overordentlig hæderligt og 
viste ved deres allerede ved Onsdagskampen 
forandrede Taktik en glædelig Modtagelig-
hed for Ræson, og da de danske Hold tælle 
fornuftige Folk med gode Anlæg, vil det for-
haabentlig ikke vare længe, før Nederlagene 
vise deres Virkning.

A. Andersen (B.93), klarede sig meget flinkt 
mod de behændige Skotter og placerede 
Bolden med meget større Sikkerhed, end vi 
tidligere have set det. Ogsaa Forwards havde 
faaet Færten af Skotternes Metode og spil-
lede med god Akkuratesse og smaa flade 
Spark. Højre Ydermand Gandil ydede som 
den glimrende Sprinter, han er, et Par flotte 
run op og dokumenterede sig igaar – hvilket 
i øvrigt ikke er nogen Nyhed - som den dan-
ske Spiller, der besidder størst Færdighed i at  
behandle en Fodbold. 

I Begyndelsen af 1. Halvleg havde det dan-
ske Holdet meget virkningsfuldt Angreb af 
den Slags, der holder Publikum i aandeløs 
Spænding, men som efter at Bolden et Par 
Gangevar gaaet mellem Forward Rækken og 
Maalmanden, desværre endte med at løbe 
ud i Sandet. I anden Halvleg spillede baade 
Skotterne og Kjøbenhavnerne særlig godt 
– og det Maal, Skotterne fik kunne maaske 
være blevet reddet. 

At de kjøbenhavnske Spillere ikke have vun-
det Laurbær i disse Kampe, er forstaaeligt 
nok, eller rettere sagt, hvorledes kunne det 
være anderledes. 
– Som man veed 
blev Fodbold ført 
her til Landet 
først for 20 Aar 
siden, og har 
selvfølgelig som 
enhver Idræt 
maattet kæmpe 
for at naa et an-
erkendt Stade. 
Men ikke nok 
hermed – vore 
Spillere have al-
drig faaet anden 
Vejledning end 
den, der kunne 
erhverves af 

Holdbillede: Stående i midten John Gillespie, Dr. H. Forchammer og yderst til højre 
H. Meincke. Danske spillereliggende fra venstre: H. Rickmann, L. Kjergaard, Herluf 

Forchammer, Jørgen Forchammer, P. Nielsen, Vilh. Shultzer,  Liggende foran A. 
Andersen (Byrval), Johs. Gandil, Johs Forchammer. Liggende yderst og nederst til 

venstre ses Robert Mc Coll, der senere blev Skotlands berømteste forward. 
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BO MORTENSEN ER KOMMET HJEM

Tidligere tiders ævl og kævl i tennisaf-
delingen har skræmt mange af de gamle 
medlemmer væk. Nu er den tidligere 
sportschef, Bo Mortensen, blevet lokket 
tilbage til at styre Lilleskolen.

Af Andrea Balogh

Børn og i allerhøjeste grad deres forældre 
er forskellige. Der er unger, der kræver et 
anerkendende nik fra forældrene eller bed-
steforældrene bare de nærmer sig tennisbol-
den, mens andre siger ‚Mor, gå væk!‘, når de 
træner.

Af samme grund skal træneren være jovial og 
have en engels tålmodighed, som klubbens 
tidligere træner, Dina García, rendyrkede til 
perfektion. Dén rolle skal nu varetages af Bo 
Mortensen.

Jeg har ansvaret for Lilleskolen, som er 
for børn mellem 5-12 år. Talenter er over 
alt, men de og ikke mindst deres forældre 

skal præges og opdrages fra den første 
dag. Vi har et hav af nye spillere, der ikke 
ved nok om tennis og ikke har tennisfor-
ældre. Så ud over at træne børnene, skal 
jeg også opdrage dem til at spille turne-
ringer, forklarer Bo Mortensen og fortæl-
ler, at vi havde 500 børn til træning, da 
han sidst var i klubben. I dag har vi knap 
300, men still counting.

Han har op til 24 banetimer, og resten af ti-
den skal han varetage administrative opgaver 
på kontoret og samarbejde med Steen Højlo 
og Hooman Samimi om den daglige drift.

Bo Mortensen begyndte at spille tennis i B.93, 
da han var 14 år gammel. Blev aldrig god nok 
til klubbens elite, men var da tit med på  
sidelinjen og fik lov til at træne med de bed-
ste under Ernst Ecks kyndige vejledning.

Gennem årene har han været yderst aktiv i 
klubben, og han har bl.a. siddet i bestyrelsen 

Så er Bo Mortensen og en flok unger klar med træ-
ning i Lilleskolen. (Foto: Andrea Balogh)
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i to år. Senest han var her, var han sportschef i 
tre år. Nye bestyrelser har deres darlings eller 
mangel på samme, så Bo Mortensen måtte 
videre i 2012. I de mellemliggende år har han 
været hos tennisklubberne i HIK og Lyngby.

At være sportschef var ikke min spids-
kompetence. Jeg er bedst til at fokusere 
på konkrete opgaver som eksempelvis 
Lilleskolen, siger Bo Mortensen, men 
han kan dog ikke lade være med at be-
kymre sig om klubånden og klubbens an-
sigt udadtil:

Jeg har på fornemmelsen, at der har væ-
ret stor udskiftning på både junior- og 
seniorsiden i de fire år, jeg har været væk. 
Den store klump af spillere, der har været 
her i mange år, mangler. Derfor mangler 
vi også holdånd og klubfællesskab. Kun 
‚pay and play‘ er ikke en rigtig klub i min 
forstand.

De ydre rammer skal også være i orden, 
og Bo Mortensen sysler med tanken om at 
arrangere en dag, hvor medlemmerne kan 
være med til at gøre anlæggene lækre og ind-
bydende. Han kunne godt tænke sig at få fat 
i og aktivere flere frivillige: fem til det gamle 
anlæg, fem til det nye anlæg og fem til hallen, 
så de kan stå for opstart og nedlukning. Eller 
bare et par hænder til små konkrete opgaver. 
Opgaverne er mange, ligeså er Bo Morten-
sens ideer.

Jeg håber på at være her i mindst 10 år 
eller mere. For at kunne udvikle noget, 
skal du være ansat i mange år. Nye tan-
ker og nye udviklinger tager tid, siger Bo 
Mortensen og viser ved hjælp af et citat, 
hvad klubben står for:
„B.93 Tennis er en klub, hvor lang histo-
rie, kærlighed til sporten og utraditio-
nel tænkning giver dig glæde, indsigt og 
ubegrænsede sportslige muligheder - hvis 
du selv vil.“

Er du interesseret i at læse mere om Bo Mor-
tensens tennistanker og ideer, så har han 
mange spændende artikler liggende om bl.a. 
mentaltræning, tennisbestyrelser og en fuld-
tidstræners udfordringer på tennisavisen.dk.

- Forældrepleje og kommunikation er en vigtig del af 
Lilleskolen, siger Bo Mortensen. 

(Foto: Andrea Balogh)
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NY MAND PÅ BANEN

Nu har vi endelig overtaget vedligehol-
delsen af tennisbanerne og fået fastansat 
en banemand, som tennisafdelingen har 
higet efter i mange år. Men overtagelsen 
har ikke været gnidningsløs.

Af Andrea Balogh

Københavns Kommune havde meddelt, at vi 
selv skulle stå for banerne fra udendørssæ-
sonens start i år mod en betaling på 40.000 
kroner pr. bane. Beløbet er sikkert og måske 
i orden, og da især hvis kommunen havde 
overholdt aftalen om at aflevere banerne i 
perfekt stand. Det skete ikke.

Så Martin Andersen, som vores nye bane-
mand hedder, har mere end nok at se til. 
Han blev ansat i begyndelsen af april og har 
sammen med flere af trænerne fjernet skidt 
og blade, lagt linjer, tromlet, lappet huller, 
tromlet igen, vandet o.s.v. hovedsageligt på 
det nye anlæg.

Oprindelig var det meningen, at kommu-
nens folk skulle have hjulpet til og lært fra 
sig, men de havde åbenbart andre opga-
ver, siger den nye bane- og halinspektør 
samt altmuligmand, Martin Andersen.

Der var også stor travlhed på det gamle 
anlæg, fordi vi skulle have nyanlagt alle  
banerne. Firmaet, som kommunen havde hy-
ret til opgaven, kappede nogle elledninger og 
rørføringer over under om-/opgravningen, så 
vandtrykket faldt i sprinklerne og slangerne.

Vandingen er altafgørende for banernes 
tilstand. Bare en bane tager en time at 
vande med de manuelle vandslanger, for-
tæller Martin Andersen, mens han stopper 
med tromlingen for at blive fotograferet. 

Medio maj er banerne på det gamle anlæg  
i dårligere stand end før renoveringen, og 
de ligner Mars, som et af vores festlige med-
lemmer skriver på klubbens Facebook-side. 
Men mon ikke alt er fryd og gammen, når 
dette blad er på gaden. Martin Andersen skal  
i hvert fald nok gøre sit til, at vi får optimale 
spillebetingelser.

Når han ikke gentagende gange fylder huller, 
tromler og vander på anlæggene, så er han 
noget ved musikken. Tidligere delte han stu-
die sammen med Hooman Samimi, og han var 

I sin fritid er den 34-årige Martin Andersen hip-
hop-musiker og inkarneret FCK-fan.

(foto: Andrea Balogh))
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sanger og producer i rapper-/hiphop-gruppen 
Kaliber, der har vundet P3‘s talentkonkurrence 
og spillet på bl.a. Skanderborg Festival.

Vi har lagt Kaliber på hylden, så nu kon-
centrerer jeg mig om mig selv og regner 
med at udgive en soloplade sidst på 
året, fortæller, 'Face It', som er Martin  
Andersens kunstnernavn, fordi han som 
lille blev kaldt 'big face'.

Når han ikke levede af musikken, havde han 
masser af småjobs og arbejdede med adfærds-
vanskelige og utilpassede børn, så han skulle 
være rustet til at klare mosten i B.93 Tennis.

Jeg vil gerne opfordre folk til at efterlade 
banen, som man selv ønsker at modtage 
den. Boldtesten er altid en god ide: Bol-
den skal kunne hoppe, ellers er banen for 
blød og skal vandes. Og linjerne skal altid 
fejes, siger Martin Andersen, som du kan 
træffe på anlæggene eller i hallen mellem 
kl. 8-15 på hverdage.

Og jo, selvfølgelig er det træls og selvfølgelig 
er der kritiske røster, når banerne ikke lever 
op til en tolerabel standard, men det er altså 
ikke Martin Andersens skyld. Så tal ordentligt 
til ham!

Fylde huller, tromle, vande, fylde huller, tromle, vande... (foto: Andrea Balogh))



38

EN GRØNLÆNDER I FOLDEN
Medlemsbladet har fanget Katu Siivali 
Madsen – første grønlænder i B.93 før-
steholdstrup

Af Valdemar Jensen

Hej Katu, tak fordi du havde tid til at mødes 
her på Østerbro Stadion.
Du er jo født og båren i Ilulissat i Grønland, 
og er nu i Danmark, hvor du læser til arktisk 
ingeniør på DTU og spiller i B.93 - har du spil-
let i Danmark før?

Ja, jeg har boet i Kolding, hvor jeg gik på ef-
terskole, og så i Frederikshavn nogle år, og 
der spillede jeg i den lokale klub, FFI, på de-
res 1. hold i Jyllandsserien i et stykke tid. Så 
tog jeg tilbage til Grønland nogle år, og inden 
foråret her flyttede jeg herned igen, og fik 
gennem nogle kontakter at vide, at jeg burde 
ringe til Morten Rutkjær, og det gjorde jeg så, 
og er her nu. Jeg er rigtig glad og spændt på, 
hvordan tingene udvikler sig, for det er selv-
følgelig lidt nyt at træne med i en stor klub 
og på det her niveau, men jeg tager én dag 
af gangen og ser fremad hele tiden.

Jeg har jo set dig til træning nogle gange, og 
du falder i hvert fald ikke igennem på det tek-
niske, men det må være noget helt andet at 
spille boldbesiddende fodbold langs jorden,  
i forhold til hvad jeg forestiller mig man spil-
ler i Grønland?

Jeg mangler noget taktisk skoling, og så sam-
menspillet og kendskabet til holdkammera-
terne skal selvfølgelig blive bedre, men min 
teknik og spark med begge ben er rimelige, 
så dér kan jeg godt følge med. Når man spil-
ler i Grønland er det grusbaner og ret koldt 
det meste af tiden, og det er jo en helt an-
den slags fodbold, vi spiller. Der er mange 
nærkampe, det er lange bolde fra forsvar til 

angreb, det går ikke så stærkt, og der er ret 
stor niveauforskel mellem spillerne. I B.93 er 
det så nok også det højeste tekniske niveau i 
hele 2. division, så der er virkelig en forskel. 
En af de ting, som jeg virkelig skal træne er 
at blive bedre til at læse spillet, fordi det går 
langt stærkere og med flere berøringer og 
deltagere i opspillet, end jeg er vant til.

Der bliver spillet udendørs ca. 4 måneder om 
året, og resten af året bliver der spillet futsal 
i indendørs haller?

Ja, klubberne spiller primært indendørs fod-
bold om vinteren, og da den nye landstræ-
ner, Tekle kom til, så ændrede han tingene 
lidt og alle begyndte at satse på futsal, som 
giver nogle lidt flere tekniske færdigheder. Vi 
begyndte så at spille kampe, blandt andet 
mod Færøerne og nogle af de gode klubber 
i Danmark, og da vi vandt alle kampene og 
nogle af dem endda ret stort, så vidste vi, at 
det godt kunne blive til noget indenfor futsal.

ER DU DEN BEDSTE GRØNLANDSKE 
FODBOLDSPILLER?

Ah, det ved jeg ikke, men jeg er nok én af 
dem. Indendørs er jeg blevet kåret som MotT 
i nogle turneringer, og så har jeg været heldig 
at være på årets hold 3 gange i træk, men 
der er altså også andre gode grønlandske 
spillere.Jeg er meget glad for samarbejdet 
mellem det grønlandske fodboldforbund og 
B.93, og at jeg får denne her chance, og det 
kunne være dejligt at se en åbning for andre 
grønlandske spillere i dansk fodbold.

Som grønlandsk fodboldspiller i Danmark, er 
du så en slags sports personality for folk?

Der er efterhånden rigtigt mange, der ved, at 
jeg spiller bold, og dengang vi spillede kamp 
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mod Danmark var der grønlandsk tv på, og 
heldigvis spillede jeg godt. Jeg blev kåret 
som kampens spiller i den første kamp. Jeg 
scorede også to i den anden kamp, lavede 
en assist og blev kåret som kampens spiller 
også mod Danmark, og det giver selvfølgelig 
noget opmærksomhed. Folk er meget stolte 
af, at se en grønlænder gøre det godt og 
når der bliver skrevet noget, så kommer 
der altid mange kommentarer, og grønlandsk 
tv, KNR, har lige lavet et interview med mig. Jeg 
håber, at det kommer grønlandsk sport og især 
fodbold til gode, at der er så megen interesse. 

Du nævner selv, at du tager én dag ad gan-
gen, men hvad er dine ambitioner, hvis du 
skal tale lidt ud af posen?

Først og fremmest vil jeg lære en masse, og 
næste skridt er at blive fast mand, og hvad 
næste skridt så er? Tjah, vi må se... Det er 
meget stort at være her som grønlandsk spil-
ler, så jeg nyder bare hver dag jeg er her i 

B.93. Da jeg kom til klubben, så vidste jeg 
faktisk ikke så meget om den, men efter-
hånden gik det op for mig, at det er en stor 
klub. Holdkammerater og træneren har været 
enormt gode til at hjælpe mig på plads, og 
fortalt mig om historien og kulturen, så alle 
har faktisk været med til at gøre det nem-
mere. Rudi har også været rigtigt god for mig, 
og han hjælper mig dagligt med at fortsætte 
min udvikling. Hvis det ikke havde været for 
ham personligt, så havde jeg nok ikke fået 
kendskab til klubben.

HVAD ER DIN FAVORITPLADS? 

Jeg tænker mest mig selv som offensiv midt-
bane, eller måske liggende lige bag en an-
griber - måske fordi man så behøver at lave 
færre defensive løb, hahahaha, det er ikke 
min livret. Min favoritspiller er selvfølgelig 
Steven Gerrard, for jeg er kæmpe Liverpool-
fan, så det ligger lige for. Jeg var ovre og se 
Liverpool mod Stoke, og det er jo en kæmpe 
oplevelse af være på det stadion. 

Katu Siivali Madsen (Foto: Valdemar Jensen)
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Tænker du at det på et tidspunkt bliver mu-
ligt at se grønlandske spillere på det danske 
landshold?

Det vil selvfølgelig være helt fantastisk, men 
der er et godt stykke vej endnu. Lige nu er der 
ved at blive indrettet en del kunstgræsbaner 
på Grønland, og det vil være et godt skridt til 
at få hævet niveauet og få flere til at spille 
fodbold, så jeg håber at der i første omgang 
kommer mere fokus på fodbolden på Grøn-
land og flere og bedre spillere.

HER TIL SIDST: HVEM ER DIN BEDSTE 
MEDSPILLER I KLUBBEN?

Ahh, det er svært, men Heister, Heimer og 
især Drost er rigtig, rigtig gode.
Nej, det er uretfærdigt at fremhæve nogle 
fremfor andre, for vi arbejder sammen som 
et hold - så jeg siger holdet.

  Sæt kryds i kalenderen!

B.93 - GRØNLANDS LANDSHOLD

Tirsdag den 21. juni kl. 18.00 
På Østerbro Stadion 

LÆS MERE PÅ WWW.B93.DK/DIVISIONSFODBOLD
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MESTRE 33. KAREL STEGEMAN TOERNOOI:  
BOLDKLUBBEN AF 1893.  
Fornem skalp til B.93 U 19 mandskab  
i pinseturnering i Holland

Af Sune Jensen

Da vi sidste år kvalificerede os til på ny at 
deltage i denne skrappe ungdomsturnering, 
rejste vi til Holland med den klare målsæt-
ning, at vi mindst ville i semifinalen. Foran 
os ventede en turnering med stærke klubber 
som Willem ll, Randers FC og de forsvarende 
mestre, belgiske KV Mechelen.

Lodtrækningen artede sig således, at vi al-
lerede skulle op mod KV Mechelen i første 
kamp. Vi vinder med de overbevisende cifre 
3-0. Næste kamp møder vi serbiske FK Rad, 
hvor vi spiller under niveau og taber 1-2. Da 
turneringen består af to puljer med seks hold 
i hver, var der heldigvis tre kampe til at rette 
op på nederlaget. Uafgjort mod Sandefjord 
søndag morgen, hvor vi spiller 0-0 i en lige 

kamp med et lille overtag til os. Nu var vi sat 
under pres til de to sidste kampe i puljen. Hel-
digvis besejrer vi Spartak Trnava 1-0, på et 
flot lob af Mikkel Mouritz, og da vi slår Sparta 
Rotterdam med 2-1 i den sidste kamp, vinder 
vi puljen på bedste målscore.

I semifinalen møder vi dette års favoritter til 
turneringen, Willem ll. Vi kommer bagud 1-0, 
men får heldigvis udlignet ved Mikkel Mouritz 
på direkte frispark. I sidste minut skifter vi mål-
mand og Victor Michaelsen kommer ind og red-
der et straffe i straffesparksturneringen. Da alle 
vores fem skytter scorer, er vi i finalen. 

I finalen møder vi Randers FC, som har A-li-
cens og spiller i bedste U19 række i DK. 
Vi spiller rigtig godt og vinder sikkert 2-0. 

De glade vindere fra B.93 U 19.
(Officielt billede fra turneringen.)
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RUNDE FØDSELSDAGE

Af: Palle 'Banks' Jørgensen

JENS CARL RASMUSSEN,  
60 ÅR, DEN 26. JULI 2016

Jens Carl og hans storebror Søren blev ind-
meldt 18. april 1966. Derved havde klubben 
på samme dag fået to nye medlemmer, der 
senere skulle blive nogle af de mere mar-
kante. På den nylig overståede generalfor-
samling blev brødreparret hyldet for de-
res 50 års jubilæum. Jens Carl har altid været 
målmand. Eneste svaghed; skud på mål. Jens 
Carl toppede sin karriere i 1979, hvor han 
spillede sine 11 kampe på 2. holdet. Når der 
holdes vinterturneringsafslutning er Jens 
Carl som regel på det vindende hold, og tit-
len markerer han med en svingom med sig 
selv. Og så vil jublen ingen ende tage. For 4-5 
år siden var der en idiot, der havde forslået 
generalforsamlingen, at man ændrede klub- 
navnet fra B.93 til B93 (altså uden punktum). 
Debatten var livlig. Jens Carl sørgede for den 
fik en ende, da 
han fra sin plads i 
baren rakte poten 
i vejret og viste sin 
tatovering på skul-
deren. Han havde 
ikke lyst til, at få 
ændret kunst-
værket fra B.93. 
Forslaget blev 
herefter forkastet, 
og er aldrig blevet 
genfremsat.

JENS OVE JØRGENSEN,  
70 ÅR, DEN 13. AUGUST 2016

Det er ikke Arvids skyld, at Jens Jørgensen 
bliver 70 år om lidt. Til gengæld er det Arvids 
skyld, at Jens i efteråret 1962 besluttede at 
blive medlem af B.93. Efter Jens havde set 

Arvid Christensen spille for B.93 i Vanløse 
Idrætspark mod B1901 (3-2) besluttede han, 
at Arvids klub ville han være medlem af. Efter 
kampen gav BT i øvrigt Arvid tilnavnet 'cyklo-
nen'. Siden har Jens Jørgensen fulgt B.93 i tykt 
og tyndt, i medgang og modgang og i varme 
og kulde. Da B.93 spillede en kold aftenkamp 
i Herfølge (1-1) i maj 1971 overhalede spil-
lerbussen Jens Jørgensen i strid modvind på 
cyklen syd for Køge. Hvis der er rund fami-
l iefødselsdag 
og B.93 samti-
dig spiller, så er 
Jens at finde på 
Stadion. Han 
hjælper med i 
Fanklubben og 
han er medlem 
af BackOp-for-
eningen, lige-
som han er bi-
dragsyder når 
der samles ind 
til DR-klip eller 
bøger om B.93.

HENNING TØTH,  
70 ÅR, DEN 21. AUGUST 2016

Henning Tøth med mellemnavnet Holm og 
øgenavnet Mini, kom som junior fra Fremad 
Amager, da familien flyttede fra Amager 
til Østerbro. 
Han var årgang 
med Tom An-
dersen, Finn 
Ludo Jensen, 
Niels Ole Bih-
let og Mogens 
F r e d e r i k s e n . 
Disse fire kom 
alle på 1. ho-
det. Det gjorde 

Jens Carl Rasmussen

Jens Ove Jørgensen

Henning Tøth
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Tøth ikke. Han var en god teknisk spiller, 
men det måtte helst ikke gøre for ondt. Og 
dengang havde klubben ikke indført dame-
fodbold. Det blev dog til seks kampe på 2. hol-
det i 1972. Efter adskillige besøg i Pussycat i  
Gothersgade, klubbens stamdiskotek, blev 
Tøth gift og flyttede til Greve. Det er snart 
mange år siden, at Tøth vendte tilbage til 
B.93. Han har lagt støvlerne på hylden, selv 
det at træne med de gamle kan hans åben-
bart skrøbelige krop ikke holde til. I stedet 
er han dommer når 7-mandsholdet spiller 
(65+), med mindre han er røget ind i en gang 
forkølelse. Den eneste sport Tøth dyrker er 
som medlem af Ludo-klubben med Find Juhl 
Jensen, Hans Christian Boserup og Eddie 
Schønbeck. 

BØRGE RASMUSSEN,  
80 ÅR, DEN 1. SEPTEMBER 2016

Da B.93 og B1903 ældste hold for snart mange 
år siden slog pjalterne sammen var Børge en 

del af gevinsten. Børge Fogh Rasmussen spil-
lede det meste af sin ungdomstid i Dalgas. 
Som ynglingespiller blev talentet overtalt 
til at skifte til B1903. Og det blev en suc-
ces, omkring 190 kampe/50 mål (1954/65) 
og oveni 2 B-landskampe i 1964 (2-4 mod  
Sverige og 3-3 mod Finland). Børge spil-
lede for det meste venstre half (eller in-
nerwing) for B1903 og makkeren i højre 
side var A-landsholdsspilleren Bent Hansen. 
DM-historiens mest spændende og jævn-
byrdige afslutning fandt sted i 1958, hvor 
Næstved-B93 (1-2), Brønshøj-Ikast (2-0) 
og AaB-B1903 (1-1) var topkampene i 2. di-
vision. For B1903 scorede Børge målet der 
betød oprykning. Via sejren i Næstved sneg 
B.93 sig med i oprykningen. Som gammel-
mandsspiller har Børge bevist, at han er en 
intelligent spiller med et fremragende spark. 
Så han kan stadig gøre sig gældende, selvom 
han giver adskillige år væk til modstanderne.

Børge Rasmussen er nr. 2 fra venstre
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EUGEN PEDERSEN,  
75 ÅR, DEN 1. SEPTEMBER 2016

Eugen August Uglebjerg Pedersen, bedre 
kendt som Smeden, har været medlem af 
klubben i hele 63 år, hvilket placerer ham 
på en aktuel 13. plads på listen over længst 
medlemskab. Smeden, der var speditør, var 
en spinkel angriber, der i nogen grad levede 
på sin hurtighed og tekniske formåen. Han 
debuterede på divisionsholdet som 20-årig 
i Vanløse Idrætspark mod Odense KFUM (2-
0). Det var et stærkt 93-hold med Støvsuge-
ren på mål, Leif Rønnow og Kurt Sejerø som 
backs, Eklund, Store Leif og Jørgen Jacobsen 
i halfbackkæden og Smeden, Stive Svend, 
Arvid, Deneke og Tom Søndergaard i angre-
bet. Man kan ikke påstå, at Smeden blev 
fast mand, de 
kommende otte 
år spillede han 
otte kampe. Hans 
ambitionsniveau 
var ret begræn-
set. Han spillede 
for sjovt. Hans 
karriere top-
pede da han i 
1964 var med til 
at vinde KS foran 
ellers suveræne 
2. hold. Smeden 
har en stor un-
d e r h o l d n i n g s -
værdi, både på og udenfor banen. Han er 
altid klar med en rap replik. Han spiller nu 
på klubbens ældste hold, Grand Veteran Ma-
sters (70+), han er stadig rap på fødderne og 
han vejer stadig kun ca. 50 kilo. I en veteran-
kamp mod KB blev han kørt ud i trådhegnet 
af Vagn P. Siden har han ikke spillet mod KB. 
Ledermæssigt toppede Smeden, da han var 
kasserer for oldboys-afdelingen i 1981/86. 
Hans gennemgang af regnskabet havde stor 
underholdningsværdi, og han modtog ikke 
kritiske spørgsmål.

TOMMY MØLLER,  
60 ÅR, DEN 11. SEPTEMBER 2016

Tommy er fod-
boldbestyrelsens 
faste mand. De 
sidste 13 år har 
Tommy været en 
del af FB, og det 
har ingen anden 
præsteret. Siden 
Tommy kom i FB 
i 2003 har han 
siddet sammen 
med 37 forskel-
lige bestyrelses-
kollegaer, som 
f.eks. Niels Frederiksen, Jørgen Norsker, Per 
Petersen, Nicolai Hjeds, Anders Levinsen og 
Hans Drachmann. For et par år siden startede 
Tommy som træner for de helt små 5-6 årige, 
hvor meget af tiden gik med at snøre snøre-
bånd. Med på nybegynderholdet var vist et 
barnebarn. Tommy er på Østerbro Stadion 
ved hjemmekampe, hvor han er ansvarlig for 
sikkerheden.

Eugen Pedersen

Tommy Møller
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LEIF BERGQVIST ER DØD, HAN BLEV 89 ÅR

Af: Palle 'Banks' Jørgensen

Klubben har mistet endnu et af sine gamle 
hæderkronede medlemmer. Leif Bergqvist, 
der var født 17. maj 1926, døde den 24.  
februar på Herlev Hospital efter en pludse-
lig opstået sygdom. Det skete kun tre måne-
der før Bergqvist ville være blevet 90 år.

Bergqvist blev medlem i januar 1942, og op-
nåede således et medlemskab på over 74 år, 
imponerende. Bergqvist blev indmeldt sam-
men med målmanden Ove Bock (33 kampe 
på 1. holdet). De var klassekammerater på 
Holsteinsgade Skole, hvor de lærte at spille 
fodbold af deres gymnastiklærer, den gamle 
storspiller Axel Andersen Byrval (Frem og 
B.93).

Bergqvist, der blev betegnet som en teknisk 
angriber, kom på 1. holdet som 21-årig. Det 
blev til 57 kampe/19 mål (1948/57). Det be-
skedne kampantal skyldes, at han meget 
ofte var skadet. Bergqvist var dog med i 
den berømte jubilæumskamp i 1953 mod  
Juventus (1-2) i Idrætsparken med 41.800 
tilskuere. 

Efter karrieren sad Bergqvist i bestyrelsen  
i fire år (1962/66) samtidig med han var for-
mand for A-spilleudvalget. Efterfølgende var 
Bergqvist en flittig gæst i klubben til tirsdags-
rafling og på Stadion når divisionsholdet spil-
lede. Bergqvist var verdens mest behagelige 
person, altid venlig og positiv. 

Kort efter klubben var flyttet til Svanemøl-
leanlægget var Bergqvist hovedpersonen  
i en højdramatisk situation. På vej i klubhu-
set efter at have været ude at trille med de 
gamle faldt Bergqvist om med hjertestop. Til 
alt held var brandmanden Kim Breum i nær-
heden og forhindrede en katastrofe.

Bergqvist var ansat i Bladkompagniet i over 
52 år. Han sluttede som kontorchef i økono-
miafdelingen. Da klubben i april 2012 indførte 
Nostalgifest for gamle førsteholdsspillere, var 
Bergqvist den ældste blandt deltagerne. Han 
deltog også de kommende år. Og han var ikke 
den første der gik hjem. 

Bergqvist boede i Holte sammen med fru 
Grethe, som han mødte for over 71 år siden. 
De havde en datter sammen. Hans næsten 
nabo var en anden kendt 93’er nemlig Dan 
Lübbers. 

Bergqvist blev interviewet til medlemsbladet, 
december 2004 (side 18), kan læses elek-
tronisk via historiesiderne (punkt 15). I det 
sidste medlemsblad (marts 2016) er der et 
nyt interview foretaget af bladets chefredak-
tør Torben Klarskov, som i december 2015 
besøgte Bergqvist i anledning af hans kom-
mende runde fødselsdag. Sådan skulle det 
desværre ikke blive.

Leif Bergqvist
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JOHNNY 'HORN' MATHIASSEN ER DØD

Af: Claus Vandborg

Medlem af „De Gyldne“ og vores ven Johnny 
Mathiassen - kendt som 'Horn' døde lørdag  
d 16/4 af et hjertestop i en alder af kun 57 år. 
Dette skete på Mallorca, hvor han var på ferie 
med familien.

Han kom til B.93 (i 1993) fra barndomsklub-
ben ØB, og faldt meget hurtigt til. Horn blev 
en populær skikkelse i 93, og havde mange 
opgaver som træner/holdleder, og han arbej-
dede i en periode i klubhuset.
Han var usædvanlig sympatisk, med en fin 
humor — jeg tror ikke, der fandtes et men-
neske, som ikke holdt af Johnny Horn. Han 
havde den sjældne evne at samle folk, og al-
tid med en sjov bemærkning på læben.
Johnny ydede en stor indsats i klubben gen-
nem mange år. Han var holdleder for en 
række hold i Old Boys afdelingen, hvor han 
også selv spillede. Han var i en periode træ-
ner for kvindeholdet, og han arbejdede i en 
tid også i klubhuset

Det er altid 
svært at sige 
farvel, og i 
dette tilfælde 
måske endnu 
sværere - da 
han var ind-
begrebet af et 
godt menne-
ske og en loyal 
ven. Tankerne 
går dog mest 
til Kathrin og 
deres to børn
B i s æ t t e l s e n 
fandt sted i 
Sct Jacobs Kirke tirsdag d. 3. maj. De Gyldne 
Drenges bestyrelse var repræsenteret og 
lagde en krans.

Æret være hans minde.

Johnny 'Horn' Mathiassen

Hårdt arbejde slår talent,
hvis talentet ikke arbejder hårdt!
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HOVEDBESTYRELSEN
Hans Drachmann (formand) 
dra@b93.dk

Christian Lunøe (Tennisformand) 
lunoe_c@yahoo.dk

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

David Kendal (suppleant fodbold)
davken@um.dk 

APS-BESTYRELSEN 

Lars Lütjohan Jensenj 
llj@b93.dk

William Kvist
williamkvist@b93.dk

Ole Ringheim
ole@b93.dk

Jeppe Hedaa
jeppe@b93.dk

Max Riis Christensen
mrc@b93.dk

FODBOLD BESTYRELSEN

Morten Hemmingsen (formand)
mhe@ejendomskontoret.dk

Max Riis Christensen
max@makesyoulocal.dk 

Tommy Møller (seniorafd.)
tommy@kongelunden.nu

Lene Holmskov
l.holmskov@hotmail.com

David Kendal
davken@um.dk

Casper Wulff
cw@amboll.dk

Bjarke Møller (pigefodbold) 
bjarkemoller@hotmail.com

Morten Hemmingsen (fodboldformand) 
MHE@ejendomskontoret.com

Adam Molleup (Kasserer)
adammollerup@gmail.com

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

Klaas Muizelaar (suppleant tennis)
kmuizelaar@hotmail.com

BESTYRELSEN ØSTERBRO  
IDRÆTSPARK (ØI)

Torben Henriksen
adv@t-henriksen.dk

Jens Agerbak
Emilie.casey2privat.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
 
Cathrine Ørbeck - Riis 
cathrine.riis@hotmail.com

Nils-Henrik Jørgensen
nihej@oncable.dk 

mailto:max@makesyoulocal.dk
mailto:cathrine.riis@hotmail.com


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

Jesper Christensen
Direktør
Ring 4456 3812

Morten S. Pontoppidan
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3815

Bent Kristensen
Stedfortrædende direktør
Ring 4456 3809

Camilla Skytte Højegaard
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3811

Tine Bosarp Hansen
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3820

Dita Dalmose
Privat-/pensionsrådgiver
Ring 4456 3816

Katrine N. Andreasen
Erhvervskunderådgiver
Ring 4456 3814

Rune A. E. Ravn
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3813
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