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(Kontingent for hele 2017)

KLUBLIV 2018
Vi kan iagttage det alle vegne. Idrætsforeningernes samlingssteder står tomme.
Klublivet har trange kår.

eller et spil kort efter arbejdstid for siden
at vende hjem til et skinnende rent hjem
og duftende kødgryder.

Nogle mener, at det kan afhjælpes ved
at man shiner lokalerne op. En god gang
maling, nye gulve, nye lamper og vupti
folket strømmer til. Sætter sig sammen
ved bordene. Finder raflebægerne frem
og nyder dagens måltid med et stort glas
skummende fadøl foran an sig.

Sådan ser hverdagen bare ikke ud læng
ere. Begge forældre har et stressende
arbejde. Børnene skal gå længere i skole.
De er udsat for nationale tests og karakterræs. Forældrene vælger for deres børn
og fratager dem et frit valg til selv at opbygge en nødvendig robusthed.

Men ak. Det løser nok ikke problemet. Der
skal tænkes helt anderledes, hvis klublivet
igen skal blomstre.

Vi skal gå forrest med at give familien et
samlet tilbud, så idrætsforeningen igen
bliver et mødested for hele familien. Hvor
fælles motionsoplevelser og afslappet
atmosfære går hånd i hånd.

Familien anno 2018 er hårdt presset på
arbejdsmarkedet. DJØFiseringen og de
dertil udvalgte regnedrenge har på opfordring fra politikerne skabt et stresset
arbejdsliv med masser af kontrol og effektivisering, der gør at familien for at kunne overleve sætter hverdagen på skema.
Skal velfærdssamfundet bevares skal vi
alle løbe stærkere!

Familieidrætsprojektet, således som det
er skitseret i sidste nummer af medlemsbladet, er netop den medicin, der vil være
nødvendig for, at B.93 atter kan blive et
fristed og et samlingssted for hele familien.
Den 19. maj 2018 skulle gerne være dag
en, hvor vi klipper snoren over til klubbens
nye familieidrætsprojekt.

I det tidligere patriarkalske samfund kunne
husets herre forlyste sig med et raflebæger

Redaktøren

19. maj 2018
fylder B.93 125 år
Du kan være med til at give klubben en gave
Støt klubbens jubilæumsfond
Konto 3001 3121223627
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GENERALFORSAMLING 2017
Af Torben Klarskov

Fred og idyl kendetegnede årets generalforsamling
Cirka 50 medlemmer var mødt op til årets
generalforsamling i cafeen den 25. april.
Det blev en af de hyggelige generalforsamlinger, hvor man nød hinandens selskab,
og lyttede til de mange positive tilkendegivelser og de spændende nye tiltag, som
Hovedbestyrelsen lagde frem.
Traditionen tro indledtes generalforsamlingen med at mindes de medlemmer, der
i det forgange år var afgået ved døden.

Årets leder blev Morten Hemmingsen
fra fodboldafdelingen. Morten sidder
som fodboldafdelingens repræsentant i
Hovedbestyrelsen, og han har ydet en
fremragende indsats blandt andet med
lovliggørelse af pavillonen, ombygningen
på førstesal, og så har han styret fodboldafdelingens økonomi med hård men
retfærdig hånd. Et populært valg.

• Jørgen Bundgaard
• Jørgen Arthur Hansen
• Henry Jørgensen
• Erling Thrane
• Ole Mortensen
Ole Petersen blev valgt til dirigent, og han
havde en relativ let opgave med at give
ordet videre, og holde styr på de relativt
få kommentarer fra salen.

Årets leder 2017: Morten Hemmingsen.
Foto: Torben Klarskov

Årets B.93`er var et ligeså populært valg.
Ole Ringheim var ganske vist fraværende
på dagen, men når han er til stede i klubben, får han mange gode ideer, som han
også forstår at virkeliggøre.

Der blev ikke på noget tidspunkt brug for
stemmesedler og der var ikke indkommet
nogen forslag fra medlemmerne. Manglende interesse for klubbens store festdag?
Nej sikkert udtryk for en stor tilfredshed
med den måde, som de to bestyrelser
og hovedbestyrelsen har grebet tingene
an på.
Der blev vanen tro uddelt nåle til 25 års,
40 års, 50 års og 60 års medlemskab.
Årets B.93`er 2017: Ole Ringheim.
Foto: Torben Klarskov

4

Hele 3 personer var i år indstillet til at
modtage Fortjenstnålen i guld.
Klaas Muizelaar for sit mangeårige frivillige arbejde for klubben. Senest som
ulønnet direktør for Østerbro Idrætspark.
Tennishallens vedligeholdelse ligger ham
meget på sinde.
Jens Kolding, der ikke bare hører til de
ypperste fodboldspillere, som denne klub
har fostret, men også fordi han igennem
mange år har taget del i klubbens arbejde. Restaurationsudvalg, Festudvalget til
årets nostalgifest for blot at nævne nogle
af hans meriter.
Klubrekordholderen Ole Petersen var den
tredje prismodtager. Anfører på banen og
uden for banen en helt igennem værdig
repræsentant for klubben og forbillede for
den næste generation.

De tre Gulddrenge: Jesn Kolding, Klaas Muizelaar og
Ole Petersen sammen med formand Hans Drachmann

Palle ‘Banks’ har andetsteds i bladet tegnet mere udførlige portrætter af de tre nye
indehavere af fortjenstnålen.
Hans Drachmann aflagde sin anden beretning som klubbens hovedformand, og
man kunne tydeligt mærke på ham, at
han var på valg. Hans beretning var en
helt igennem positiv beskrivelse af det år,
der var gået.
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Beretningen har været lagt frem på hjemmesiden i sin helhed, så fra den skal her
blot bemærkes.
• At damernes bedste hold i tennis rykkede op i eliterækken
• At vi har fået to guldvindere ved ungdomsmesterskaberne i tennis indendørs. Zoe Helle du Pasquier Jensen
i U 12 og Sofie Bjerringgård i U 18.
(se forsiden)

• At vi har et godt samarbejde med
Strandvejsskolen om idrætsprojekter
• At tennis har en dygtig og velfunger
ende trænerstab
• At villaen på det gamle anlæg nu er
færdigrenoveret.
• At klubbens hjemmeside vil blive
stærkt forbedret.

• At førsteholdet i fodbold i foråret vandt
kvalifikationsrækken i 2. Division, og
i efteråret kvalificerede sig til at spille om oprykning til 1. Division, og at
man ved at eliminere Esbjerg fra Superligaen i pokalturneringen, trak FCK
i ottendedelsfinalen. En kamp, der bragte megen positiv omtale til klubben.
• At klubben er meget tilfreds med det
arbejde og de ideer, som vores nye
investorgruppe er talsmænd for.
• At B.93 Ungdomsarbejde har fået megen anerkendelse fra DBU ved tildeling
af diverse licenser.
• At vi stadig er dygtige til at producere
ungdomslandsholdspillere i fodbold
• At vi den 1. april var 3.000 medlemmer i klubben
• At der er styr på økonomien
• At Østerbro Idrætspark filer fornuftigt
af på gælden
• At vi ikke har fået et større fodbold
areal, men at det på langt sigt giver
bedre forhold, og at vi har et godt
samarbejde med kommunen.
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Generalforsamling 2017.
Foto: Torben Klarskov

Klubben vil i den nærmeste fremtid arbejde
på at få etableret en sundhedssektor med
fysioterapeuter i pavillonen. Styrketræningsrummet føres tilbage til klubhuset.
Der arbejdes intenst med at få etableret
det nye familie-idræts område foran tennishallen, der vil få afgørende betydning
for klublivet og kontakt til det omgivende samfund.
Ingen fandt anledning til at stille spørgsmål eller udbede sig kommentarer til
beretningen, men man gik direkte over
til klapsalver.
Klubbens webmaster Klaus Bjørn Johansen
præsenterede de intentioner, der ligger
bag klubbens nye hjemmeside.
Adam Mollerup præsenterede sit første
regnskab som klubbens kasserer. Med

tanke for de mange økonomiske udfordringer, der har været i 2016 må det siges at være forbløffende, at kasseren
kan præsentere et så flot regnskab. Se
selv – regnskabet ligger til afhentning på
klubbens kontor.

periode. Hans store erfaring med økonomistyring bliver en klar gevinst for klubben.
Ole Petersen kunne afslutte generalforsamlingen kl. 21.30 med et rungende
B.93 hurra.

Kontingent for passive forblev uændret
550,00 kr. årligt
Formand Hans Drachmann blev genvalgt
for en toårig periode. Det samme gjaldt
Preben Kjeldsen fra tennisafdelingen.
David Kendal blev genvalgt som suppleant for fodbold for en etårig periode. Niels
Christian Broering blev valgt som suppleant for tennis ligeledes for en etårig

Ny suppleant for tennis i Hovedbestyrelsen
På generalforsamlingen
den 25. april blev Nils Christian Broering valg som ny
tennissuppleant til Hovedbestyrelse, hvor han afløser Klaas Muizelaar.
Nils Christian er født i Tyskland nærmere bestemt
Hamborg. Han er 44 år og
gift med Pim. Han har to
børn Maya Alina på 11 år,
der rider i Gentofte Rideklub
og Naputh Noel på 5 år, der
spiller fodbold og piano.
Nils Christian er bosat i syd
for Malmø. Han er uddannet Master of Business Administration fra American
University i Washington DC.

Han taler 5 sprog: Tysk,
engelsk, dansk, svensk og
fransk.
Han har spillet tennis siden 1982. Blev mester I
Schleswig Holstein som 18
årig. Han har spillet tennis
på college i USA i 4 år og i
Elite divisionen repræsenteret B.93.
Han vil være Hovedbestyrelsen behjælpelig med den
igangværende proces vedrørende økonomistyring,
og derudover vil han gøre
alt for at gøre B.93 til Danmarks bedste tennisklub

Nils Christian Broering.
Foto: Torben Klarskov

Velkommen i bestyrelsen.

7

19. MAJ 2018
Af Torben Klarskov

Det er pinselørdag, men det er også en fødselsdag for en klub,
vi alle holder meget af
Du er hermed inviteret med til klubbens
125 års fødselsdag den 19. maj 2018.
Andetsteds i bladet kan du læse mere
om arrangementet, der vil finde sted i
pinsen næste år.

I medlemsbladet og på klubbens hjemmeside vil du frem til jubilæet kunne læse
om, hvordan det går med gaven. På et
barometer vil du kunne se, hvor langt fra
eller hvor tæt vi er på målet.

Så tænker du nok. Hvad skal man dog
give en, der fylder 125 år? Det er jo ikke
hverdagskost at få lov til at hylde en fødselar med så mange år på bagen.

På klubbens fødselsdag vil klubben få
stillet jubilæumsfonden til rådighed. Der
skal udarbejdes nogle vedtægter. Der skal
dannes klarhed over, hvorvidt det ifølge
skattereglerne vil være muligt at fratrække et beløb på selvangivelsen. Der skal
nedsættes en bestyrelse bestående af
lige mange repræsentanter fra tennis og
fodbold, der hvert år skal beslutte, hvem
der skal modtage årets jubilæumslegat.
Det behøver ikke nødvendigvis at være en
person – det kan være flere eller måske
et helt hold.

Back-Op foreningen har igennem mange
år støttet klubbens ungdomsarbejde i fodbold. Fra denne forening udspringer ideen
til, at klubben skal have en særlig gave.
I lighed med det initiativ, der blev taget
i anledning af klubbens 100 års dag, hvor
klubben med formand Jørgen Norsker
i spidsen besluttede at indstifte en ungdomsfond, har Back-Op foreningen på
sin årlige generalforsamling besluttet at
gå forrest med henblik på at indstifte en
jubilæumsfond, der fremover skal kunne yde støtte til særlige medlemmer af
klubben fra såvel tennisafdelingen som
fodboldafdelingen.
Vi stiler højt og håber at kunne nå op på et
beløb på 125.000 kr. og du kan være med
til at give denne gave. Alle beløb er velkomne. Kontonummer 3001 3121223627.

Start
0
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25.000

50.000

Vi håber du vil tage godt imod ideen, og
at du vil medvirke til at yde denne gave
til klubben. På hjemmesiden og i bladet vil
vi oplyse navn på giveren uden at oplyse
det indbetalte beløb
På jubilæumsudvalgets vegne
Torben Klarskov
Formand for Back-Op foreningen.

75.000

100.000

Mål
125.000

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.

Jesper Christensen
Direktør
Ring 4456 3812

Bent Kristensen
Stedfortrædende direktør
Ring 4456 3809

Katrine N. Andreasen
Erhvervskunderådgiver
Ring 4456 3814

Rune A. E. Ravn
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3813

Morten S. Pontoppidan
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3815

Camilla Skytte Højegaard
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3811

Tine Bosarp Hansen
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3820

Dita Dalmose
Privat-/pensionsrådgiver
Ring 4456 3816

Østerfælled Torv 40, 1. tv. / 2100 København Ø / tlf. 4456 3800
osterbro@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/osterbro
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GULD, SØLV OG BRONZE
Af Torben Klarskov

De tre medlemmer af klubben med længst medlemskab
Hvert år kort før det er tid til klubbens
generalforsamling, skal listen over medlemskab nøje granskes. Hvem skal have
de respektive nåle for 25, 40, 50,60 og
nu også 70 års medlemskab?
Hele 54 medlemmer kan prale af at have
været medlem i mere end 50 år.

Erik Brenting,
89 års medlemskab

Leif Rønnow,
72 års medlemskab

Ralf Bo Petersen,
70 års medlemskab
10

Allerøverst på
listen finder vi
fodbolddommeren Erik Brenting,
der med sine 89
år som medlem
virker nærmest
umulig at slå.
Leif Rønnow med
246 kampe og 3
mål på klubbens
førstehold i perio
den 1951-1963.
Han indtager en
fornem andenplads på listen.
72 år som medlem er det foreløbig blevet til.
En noget mere
ukendt person,
Ralf Bo Petersen
ligger på 3. pladsen som medlem
af klubben i 70 år.
Medlemsblade t
måtte finde flere oplysninger på
ham.

Som søn af klubbens tidligere kasserer,
Ove Petersen (1961-1966) blev Ralf meldt
ind i B.93 den 13. august 1946 - samme
dag, som han blev født. Ralf har troligt
betalt kontingent til klubben lige siden,
uden dog at gøre megen brug af sit medlemskab.

""

Jeg synes ligesom, det forpligter at
være medlem af B.93, når man nu er
blevet meldt ind på sin fødselsdag, siger
han til medlemsbladets redaktør på sin
bopæl i Virum. – Jeg spillede en overgang lidt tennis i klubben, men skiftede
til Virum tennisklub i 1980`erne, der
lå tættere på min bopæl.

Han mødte sin udkårne Bente Petersen,
da de begge var ansat i det, der dengang
hed Gulf Oil. Nu Q8. Sammen fik de datteren, Vibeke, der er journalist på Jydske
Vestkysten og som nu bor i Billund med
sin Martin, der er glødende AGF fan.

""

Min hustru er datter af B.93 tidligere
førsteholdspiller K. B. Overgaard (111
kampe og 11 mål 1940-1948 – bronzemedalje ved OL i London 1948),
men det var først, da vi havde lært
hinanden at kende, at vi fandt ud af
at Ove Petersen og K. B. Overgaard
var gode venner.

Ralf følger da lidt med i, hvordan det går
for klubben, men snakken gik nu mere på
de minder fra det gamle anlæg, som Ralf
stadig omtaler med glæde.

DESIGN, PRINT & TRYK
DIGITALTRYK - OFFSETTRYK
REKLAMEBUREAU - FOTOSTUDIE
PREPRESS - BOGBINDERI
SKILTE - EMBALLAGER
OUTDOOR POSTERS - ROLLUPS
Herrmann
& Fischer A/S
LAGERHOTEL/LOGISTIKSTYRING

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

11

Nordic Transport Group, Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre. Fra firmaets hjemmeside

JØRGEN HANSEN ER TILBAGE PÅ HOLDET
Af Torben Klarskov

Nordic Transport Group er ny sølvsponsor i B.93
Den opmærksomme tilskuer på Østerbro
Stadion i 1997 kunne ikke undgå at se
annoncer, trøje- og bandereklamer fra
klubbens storsponsor den gang. Transport
firmaet Combifragt A/S blev grundlagt den
1. januar 1989 af den dengang 29 årige
Jørgen Hansen. International transport
og spedition til det meste af kloden, og
firmaet fik hurtigt vokseværk.
Firmaet indgik en „value for money“ aftale
med B.93, der skulle sikre, at klubben var
polstret til at rykke op i Superligaen, hvil
ket som bekendt skete allerede sæsonen
efter. Jørgen Hansen indtrådte i B.93`s
erhvervsteam, og da klubben i de efterfølg
ende år fik nogle gevaldige økonomiske
skrammer, var Jørgen Hansen med til at
redde klubben fra at gå konkurs.
Sammen med klubbens daværende formand Axel Bech rejste Jørgen Hansen over
til Arsenal for at få solgt klubbens største
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aktiv, Per Krøldrup. Arsenals manager
Arsene Wenger var stærkt interesseret
i Krøldrup. På Arsenals anlæg blev de to
repræsentanter fra B.93 pænt modtaget af klubbens daværende vicedirektør,
David Dein.

""

Vi fik at vide, hvad Arsenal kunne til
byde os, men fandt tilbuddet alt for
lavt. Dette fik David Dein til at meddele
os, at vi med det samme kunne gå ud
af den selvsamme dør, vi var kommet
ind ad. Men vi fortsatte dog ufortrødent
en fire timers tid og fik prisen op på
det dobbelte. Forespurgt om vi havde
indhentet tilladelse til at indgå kontrakten hos Per Krøldrups far, måtte vi
med skam melde, at det havde vi ikke.
Da vi efterfølgende ringede Krøldrup
senior op fik vi klar besked om at bet
aftalte beløb var alt for lavt og at Per
Krøldrup faktisk befandt sig udmærket
i København, hvor han læste historie

på Københavns Universitet. Klubben
havde en truende konkurs hængende
over hovedet, og lige lidt hjalp det, da
klubbens daværende sportschef, Jan
Jacobsen kunne meddele os, at han
i Holbæk havde fundet afløseren for
Krøldrup ved navn Christian Poulsen.

Krøldrup blev siden solgt til Udinese, og
Thomas Olsen og Preben Elkjær trådte til
og overtog anpartsselskabet.
Jørgen Hansen blev meldt ind i B.93 som
6-årig i 1966 og kom under Valdemar
Poiciots beskyttende vinger. Fra 1966 til
1982 optrådte Jørgen i klubdragten.
Jeg har mange gode minder fra den tid
med gode trænere som Jørgen Ritnagel, Finn ‘Ludo’ Jensen og Erik Preben
Hansen. Vi var på spændende udlandsrejser til Frankrig og Bulgarien. Da jeg
kom op som senior, blev jeg indlemmet
i førsteholdstruppen, der havde John
Sinding som træner. Jeg fik faktisk tilbudt en kontrakt, men fandt tilbuddet
for lavt. Jeg havde svært ved at opnå
spilletid på førsteholdet, da en vis Ole
Petersen nærmest havde monopol på
stopperpladsen. Jeg havde påbegyndt
min uddannelse som speditør, og det
var svært at få tiden til at hænge sammen med uddannelse og seks gange
ugentlig træning, så jeg droslede ned
på 2. Senior.

Jørgen Hansen solgte i 2005 Combifragt.
I handelen indgik en klausul om, at han
ikke måtte beskæftige sig med transport
i fem år. I 2011 fik han lyst til at starte
forfra. Han stiftede Nordic Transport Group
med det formål at skabe en af Europas
førende transportvirksomheder via partnerskaber med branchens dygtigste små

Jørgen Hansen uden for indgange til NTG Group. Foto: Torben Klarskov

""
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og mellemstore aktører. Efter kun 5 år
tæller gruppen over 50 virksomheder,
med spidskompetence inden for hvert sit
transportfelt, og der kommer hele tiden
flere til. Firmaet er også unikt ved at være
ejet af medarbejdere. Denne forretningsmodel giver tilfredse kunder og forklarer
NTG Gruppens rivende økonomiske udvikling. I 2016 havde virksomheden en
omsætning på 2 milliarder og et overskud
på 115 millioner med i alt 750 ansatte.

""

Vi går gerne ind i et sponsorsamar
bejde med B.93. Jeg har meget at sige
klubben tak for. Men et sponsorat er
også en forretning og princippet „noget
for noget“ er til gavn for begge parter.
Da jeg var med i perioden 1997-2002

fik jeg mange henvendelser fra klubbens medlemmer, der havde omtalt
firmaet positivt til mulige kommende
kunder. Vi ser også gerne i dag, at vi
ud af klubbens store medlemsskare
kan finde egnede forretningsforbindelser fremover. Gennem min fodboldop
dragelse i B.93 har jeg lært betydningen af samarbejde, fællesskab og
evnen til at kunne indordne sig. Nogle
af vore bedste medarbejdere er tidligere fodboldspillere med de selvsamme
egenskaber.
Medlemsbladet byder Jørgen Hansen og
NTG Group og velkommen tilbage i B.93
og håber på et godt samarbejde til gensidig vækst for begge parter.

1. Junior 1976. Fra www.b93.dk – Historie – 13 Holdbilleder af andre end førsteholdet.
Bagerst f.v.: Steen Mortensen, Freddy Nehm, Jørgen Hansen, Henrik Petersen, Flemming Carlsen,
Boris Kjærgaard og Jean Jensen.
Forrest f.v.: Flemming Kretzschmer, Lars Wahlgreen, Jens Schiøts, René Rylander (Hansen),
Henning Brandt, Dan Petersen og René Schwarts Hansen.
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Holdbillede
bagerst fra venstre: Sylvester Sean O´Connor, Ayub El Kourfti, Ruben Minerba, Sebastian Robert Mentzel,
Mickael Dosso, Emil Hvidt-Karlsson, Magnus Munck Bjørnholm.
Forrest fra venstre: Tobias Frits Hansen Nielsen, Theo Bech Leschly, Mikkel Edstrøm Bo, Marcel Xavinh Nguyen,
Kaswarah Alhasan, Jens Rex Østerberg, Lasineh Baba-Rashid Dyfan.

U12 TALENT DELTAGER I FUTURE CUP 2017
Af Simon Nguyen – holdleder U12 talent

Langfredag formiddag den 14. april står
U12 Talent på Københavns Hovedbanegård
spændte men med højt humør. Drengene
skal til Göteborg og deltage i Future Cup
2017. Turen med toget derop flyver af
sted med fodboldsnak/diskussioner, Goal
magasiner og i Phones. Efter ankomsten
til Göteborg Central Station blev holdet
kørt til Burgårdens Gymnasium, hvor hold
blev indkvarteret, og efter udpakning var
det straks i træningstøjet og så ud på den
meget nærtliggende kunstgræsbane og
træne 9-mands formation.
Lørdag efter morgenmaden ventede en
lille køretur på 20 minutter med en af
stævnebusserne. Første gruppekamp mod

Halmstad BK var drengene tændte fra starten og klart spildominerende, men det var
som om bolden ikke vil over målstregen.
Efter at ha’ brændt 5-6 målchancer scorer
Halmstad BK til 1-0 på en nedfaldsbold
efter et frisparksindlæg. Drengene bevar
er dog roen og bliver ved med at spille
sig til flere scoringsmuligheder men ind
vil bolden bare ikke og i anden halvleg
scorer Halmstad BK til 2-0. Helt ufortjent
set med B.93 øjne. Drengene havde dog
ikke tænkt sig at give op, for de vidste, at
de var bedre og fik kæmpet sig tilbage til
et brugbart resultat. Kampen endte 2-2.
I næste gruppekamp satte drengene scoringsrekord for årets Future Cup med en
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sejr på hele 7-0 over svenske Enskede
IK, som havde taget turen syd for Stockholm for at få en fodboldlektion, der var
til at føle på.
Sidste gruppekamp søndag mod, ja endnu et svensk hold IF Väster skulle vindes
for at sikre førstepladsen i gruppen, som
vil give direkte avancement til slutspillet.
Første halvleg var en meget jævnbyrdig affære, som endte uden scoringer. Halvvejs
ind i anden halvleg kommer forløsningen
dog, da holdets topscorer Magnus Munck
Bjørnholm bryder igennem den svenske
forsvarskæde og sprinter fra dem, da de
står højt på banen, uden om målmanden
som kommer stormende ud af målfeltet. Drengene vinder kampen 3-0 med et
vaskeægte hattrick af Magnus.
Desværre taber drengene semifinalen
til byens hjemmehold IFK Göteborg i en
kamp, hvor der begyndte at falde tung
sne allerede under opvarmningen og den
pludselige kulde passede bestemt ikke
Københavner-drengene og det udnyttede
IFK Göteborg som ikke virkede berørte af
snevejret.
Det betød drengene skulle spille bronzekampen mandag morgen mod vinderen
af gruppe B svenske Rödeby AIF. Inden
startfløjt var der indmarch for holdene
med nationalflag og høj musik. Da alle
spillere var linet op på banens midte, var
der præsentation af holdene med navne
opråb af hver enkelt spiller ud over de
opstillede højtalere. En sjov og fornøjelig
oplevelse for både spillere, medrejsende
forældre og søskende.
B.93 kom bedst fra start og var mest
nærgående i deres spil, og halvvejs ind i
første halvleg kommer drengene foran 1-0
med turneringens vel måske flotteste mål
scoret på distancen helt op i højre trekant
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sammenføjning sat ind af Ruben Minerba.
1-0 føringen holder til pausen. I anden
halvleg blæste Rödeby AIF til modangreb
og fik presset B.93 langt tilbage på banen.
Det resulterer i en udligning midt i anden
halvleg. Herefter bølger kampen frem og
tilbage og desværre trækker Rödeby AIF
det længste strå og vinder kampen 2-1.
Drengene havde en fantastisk tur. De
boede sammen i et klasselokale på Burgårdens Gymnasium og det var med til at
ryste holdet endnu mere sammen. Stævnet var rigtig godt organiseret med bl.a.
buskørsel til spillesteder, gode baner, rigtig
god mad m.m.
Man kan følge B.93 U12 Talent's bedrifter
på deres Facebook-side: B.93 2005 Talent
og se mange af deres kampe, blandt andre
alle deres kampe fra Future Cup 2017 på
holdets Youtube kanal: MXN LIVE
I øvrigt et stort tillykke til B.93 U14 Piger
som vandt Future Cup i deres årgang,
og tak til Back-Op foreningen for støtten
til turen.

VÆLG EN AF NEDENSTÅENDE FEM
BUFFETER TIL DIT HOLD
1. Pizza buffet med halal slagtet pepperoni
og kylling dertil blandet salat og dressing
2. 1 stk. hjemmelavet burger lavet på halal
slagtet oksekød fra buffet med ovnbagte
kartofler og tilbehør
3. Lasagne med cremet bechamel, lavet på
halal slagtet oksekød, dertil blandet salat
og hjemmebagt brød
4. Kylling i kokos, rodfrugter og rød karry med
ris og hjemmebagt brød
5. 1 stk. tortillas med fyld af kylling Kebab
og blandet salat, revet ost samt dressinger fra buffet
Fællesspisninger for alle årgange/
hold forår 2017
Henvendelse til kok@kokkensgourmet.dk
mindst to dage før.
Pris pr. deltager kr. 50,00
Vi viser alle Champions League kampe i hele
foråret, så bestil bord og buffet
i god tid i forbindelse med disse kampe.
Vel mødt i restaurationen.
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UNGDOM PÅ FARTEN
Af Torben Klarskov

U17 fik en på opleveren i Italien
14. – 17. april rejste klubbens U17 hold for
herrer til den 27. Internationale Torneo di
Calcio: Memorial Claudio Sassi. En google søgning på Claudio Sassi viser, at han
levede fra den 18. juni 1924 til den 23.
september 1997. Han arbejdede som keramiker og var præsident for den Italienske
Serie A klub US Sassuolo fra 1986-1993.
Turneringen havde deltagelse af 32 hold
fra 12 forskellige lande. De kendteste
klubber var NK Lokomotiva Zagreb, Spal,
Hellas Verona, CSKA Moskva, Udinese,
Torino, FC Chiasso, US Youth Soccer USA,
Parma, Ruzomberok og naturligvis B.93
Copenhagen.

blev til to sejre over Mantova 4-0 (målscorere William Oestrich 2 mål, Emil Kord
og Niels Henrik Morberg) AC Formigne
2-0 (Målscorer Magnus Krogh Hansen 2
mål) og et knebent nederlag til de senere
rækkevindere fra Hellas Verona med 3-2.
Efter at holdet var kommet bagud med
0-2 fik de kæmpet sig op på 2-2 (målscorere Ritvan Rusiti og August Grønbæk
Thestrup). Men fem minutter før tid kiksede koncentrationen, så Hellas Verona
kunne score sejrsmålet.
Finalen i turneringen blev vundet af FC
Carpi, der vandt over CSKA Moskva på
straffespark 3-1 efter 0-0 i den ordinære
spilletid på 2x30 minutter.

Vores U17 kom i pulje B med Hellas
Verona, Mantova og AC Formigine. Det

B.93 U17 mandskab ved Torneo di Calcio Memorial Claudio Sassi:
Bagerst fra venstre: Nicolai Fallentin, Marco Bramstorp, William Oestrich, Lirim Saidi, Nicklas Bondo Andersen,
Louie Frimand Jacobsen (anfører), Søren Kofoed Sørensen og Jeppe Lyngvold Erenbjerg.
Midterrække: Berzan Kücükyildiz, Cedric Atsoko, Ridvan Rushiti, Fredrik Bennedsgaard Carlsen
og Magnus Krogh Hansen.
Forrest: Niels Henrik Morberg, Oskar Bjelke-Kirk, Emil Kord, Luka Sabov og August Grønbæk Thestrup.
Albert Romme Jacobsen var sygemeldt den dag.
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lidt mere på det defensive plan, stå lidt
bedre i vores formation.
August Thestrup er for tre måneder siden
kommet til B.93 fra B 1903.

""

Et skifte jeg bestemt ikke har fortrudt.
Her får jeg opfyldt mine ambitioner
om at spille i en højere række. Jeg
anser mig selv for at være rimelig fysisk stærk. Jeg har en god næse for
at bevæge mig ind i boksen. Jeg skal
nok blive stærkere på hovedspillet, og
blive bedre til at time mit indløb. Som
angriber skal jeg nok også udvise lidt
mere tålmodighed.

Louie og August bekræfter med en finger på billedet,
at de var med på turen

Louie Frimand og August Thestrup fortæller efter hjemkomsten om oplevelsen.

""

Det var rigtig dejligt at prøve kræfter med nogle af de allerbedste hold
i Europa. Hellas Verona, som vi tabte
knebent til, ligger midt i den bedste
Italienske liga. Vi følte os rigtig godt
tilpas, da vi mærkede, at vi kunne klare
udfordringerne på bedste vis, fortæller
de to samstemmende.

Begge drømmer om at spille fodbold på
højere plan, og har som den første målsætning at spille i en superligaklub, men
begge er klar over, at det er vigtigt med
et klubskifte på det rette tidspunkt, så
man ikke falder igennem.
August drømmer om FC Barcelona som
det ultimative mål, mens Louie er vild
med Italien og Juventus.
De to U17 spillere retter en tak til Back-Op
foreningen for støtten til turen.
Medlemsbladet lover at holde øje med
dem og deres holdkammerater, der lige
for tiden lægger på en fornem anden plads
i U17 divisionen efter Sønderjyske, som
holdet spillede 3-3 med i den første kamp.

Louie Frimand er holdets anfører. Han har
tidligere optrådt i Hellas, men kom til B.93
i sæsonen 2010-2011. Han spiller på den
centrale midtbane.

""

Min styrke ligger på det tekniske plan.
Jeg er rimelige pasningssikker, og så
er jeg i besiddelse af de nødvendige
lederegenskaber. Jeg skal nok arbejde
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UNG `BOBLER´ I B.93
Af Torben Klarskov

Jonas Berg fortæller om overgangen fra ungdomsfodbold til seniorfodbold i dag.
Et af de største problemer for fodboldklubben B.93 har i mange år været at holde på
klubbens talentfulde spillere i den meget
vigtige overgangsfase fra ungdomsspiller
til seniorspiller.

at træne på forskellige tidspunkter,
der passer godt sammen med den tid
vi skal afsætte til vores uddannelse,
er også en afgørende faktor.

Selv om det er blevet en del lettere i dag
i modsætning til i „de gode gamle dage",
hvor spillere, der blev rykket op på 1.
seniormandskabet som 16-17 årige blev
låst og derfor ikke var i stand til at spille
igen for deres respektive ungdomshold,
når de først havde opnået debuten. I dag
kan man træde et trin ned og spille for
U17 eller U19, hvis man ikke lige har slået til i første omgang. Samtidig med at
man ikke skal trisse rundt uden at spille
kamp. Klubbens næstbedste hold er også
en mulighed.

Jonas Berg var ude for en grim korsbåndskade, som han rendte ind i under en ungdomsturnering i Holland. Det slidsomme
arbejde med at komme tilbage til tidligere
tiders form har været meget lettere for
ham på den måde, som hans genoptræning er blevet tilrettelagt.

Jonas Berg fortæller her, hvorfor det efter
hans mening er blevet langt mere attraktivt at forblive i B.93 og vente med at tage
imod fristende tilbud fra større klubber.

""

B.93 setup er i dag langt mere professionelt, end det har været hidtil. Det
er en fornøjelse at komme til træning
med en træner, der tager udgangspunkt i det at spille fodbold. Presset
er også blevet dæmpet, når man som
målsætning har, at det er vigtigere at
udvikle klubbens egne unge spillere
end at gå efter det at rykke op for
enhver pris. At suge til sig af erfaring
fra de langt mere erfarne spillere som
Per Krøldrup og Christian Poulsen er af
stor betydning. Vi lærer uhyre meget
af den specialtræning som de to kan
give os. At det også er blevet muligt
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""

Jeg har været særdeles begunstiget
af, at man har tilrettelagt et individuelt træningsprogram for mig. Ligesom
det var en fantastisk glæde for mig,
at være med som deltager på forårets
træningstur til Tyrkiet, selv om jeg kun
kunne deltage i træningen uden at involvere mig i nærkampene.

Jonas kom som 15-årig fra en tryg tilvær
else på Bornholm, som fodboldspiller på
øens Elite ungdomshold til København for
at gå på Københavns Idrætsefterskole.
Med sig fra Bornholm havde han vennen
Nicolai Olsen, og de fandt efter skoletiden ud af at flytte sammen i en lejlighed
i Vanløse.

""

Det hjalp lidt på den naturlige hjemve,
som man kan blive grebet af som ung
i storbyen, at jeg havde en god ven at
støtte mig til. Min søster er også flyttet til København, så nu er det blevet
endnu mere dejligt at komme på weekend besøg hos familien på Bornholm.

Betydningen af at have en anfører som
Martin Heisterberg skal heller ikke undervurderes, mener Jonas Berg.

""

Martin gør en fantastisk indsats for alle
os unge, som han altid har tid til at
snakke med, og give gode værdifulde
råd. Han er et enestående samlingspunkt for vores hold.

Jonas er netop blevet færdig med sin uddannelse på handelsgymnasiet Niels Brock.
Han ser frem til at få sig et arbejde i shipping branchen, selv om han godt er klar
over, at det er et job, der bliver svært at
få til at passe ind med lysten til at spille
fodbold på et højt plan.

Jonas Berg

Foreløbig ser det ud til at det er lykkes
ret godt for klubben at holde sammen på
en trup af talentfulde unge spillere, der
også er blevet godt rustet til at komme
videre med deres fodboldtid, den dag det
rigtige tilbud på det rette tidspunkt kommer til dem.
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TENNISNOSTALGI 7
Af Torben Klarskov

Vore bedste herretennisspillere i mellemkrigsperioden
Harald Thune Waagepetersen
(født 18. december 1884 i København
– død 9. april 1970)
I nogle få år omkring 1. verdenskrig blev
der afviklet VM i tennis på overdækket
bane og i 1921 fandt de sted i KB`s tennishal på Frederiksberg. Her nåede Waage
petersen og Agnete Goldsmidt B.93 finalen
i mixed double og tabte til Elsebeth Brehm
KB og Erik Tegner B.93. Blandt kvinderne
var der dog kun danske deltagere. Harald
Waagepetersen blev tre gange dansk mester i herredouble med klubkammeraten
Aage Madsen.

Aage Madsen og Harald Thune Waagepetersen

Aage Sigfried Madsen
(født 25. maj 1885 i Faaborg
– død 9. april 1937 i København)
Aage Madsen vandt i perioden 1915-1919
det danske mesterskab i herredouble fire
gange, tre gange med klubkammeraten
Harald Thune Waagepetersen (1915,1918
og 1919) og en gang med Leif Rovsing
KB (1916). Han deltog ved OL i 1912 i
Stockholm og stillede både op i single og
herredouble med Axel Thayssen.
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Waagepetersen blev i 1914 indvalgt i
Dansk Boldspil-Unions bestyrelse, som
dengang ud over fodbold og cricket også
omfattede tennis. Han var bestyrelsesmedlem i B.93 1917-1920 og blev æresmedlem nr. 12 i 1962. Udnævnelsen kom
samme dag som B.93 Tennishal fejrede sit
50 års jubilæum. Han arbejdede sammen
med Svend Olsen fra KB for stiftelsen af
Dansk Lawn Tennisforbund i 1920. Waagepetersen blev valgt som kasserer frem til
1924, hvor han afløste sin gamle makker
Aage Madsen som næstformand, som han
var i perioden 1924-1926.
Waagepetersen blev gift 1. maj 1916 med
Rigmor Fog (1886-1970) deres datter Ellen
Benedicte Fog var gift med John Danstrup.

Erik Tegner
(født 29. oktober 1896 i Bangkok
– død 29. 0ktober 1965 i Reading)
Tegner deltog ved OL i 1920 i Antwerpen og stillede op både i single og mixed
double. Han deltog igen i Paris i 1924 i
herredouble. I VM i tennis på hardcourt
deltog han i årene 1920-1923. Han vandt
mixed doubletitlen i VM i 1921 sammen
med Elsebeth Brehm KB. Han tabte herre
doublefinalen samme sted og samme år
sammen med Povl Henriksen fra B.93 til
Maurice Germot og William Laurentz fra
Frankrig. I perioden 1916-1927 vandt han
seks danske mesterskaber. Et i single, fire
i herredouble og et i mixed double.

Olaf Lindstrøm

Olaf Lindstrøm
(født 13. februar 1886 i Christiania,
Norge – død 29. maj 1971)
Lindstrøm spillede to VM i tennis. 1921: I
single blev han slået ud i første runde af
klubkammeraten Erik Tegner. I herredouble
spillede han sammen med Poul Groes. De
tabte i kvartfinalen til britterne Alfred Bea
mish og Arthur Gore, efter at have vundet
i første runde over over det svensk/danske par Kurt Zetterberg og Axel Petersen.
I mixed double spillede han sammen med
Frk. Warburg. De tabte i første runde til
danskerne Elsebeth Brehm og Erik Tegner.
1923: i single hvor han blev slået ud i 3.
runde af britten Walter Crawley, efter at
have besejret spaniolerne Jaurrietta og
Noblom i de to første runder. I herredouble
spillede han sammen Edmund Freudenthal.
De tabte i kvartfinalen til Erik Tegner og
Leif Rovsing.
Lindstrøm vandt DM i 1926 i herredouble
med Povl Henriksen også fra B.93. Han
var i 1929-1942 formand for B.93. I 1948
blev han klubbens 8 æresmedlem.
Erik Tegner
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U18 ELITE PIGER I MADRID
24

Navnene fra venstre er:
Bagerst: Claus Vilster (assistenttræner), Maise O`Connor (udlånt fra U16), Cecilie Pedersen, Maria Jacobsen,
Clara Emilie Quvang, Alba Termann, Jeanne Studsgaard, Sandra Pedersen og Dzevdet Sainoski (Cheftræner)
Forrest: Melanie Wintherfeldt (udlånt fra U16), Marie Klingelhöfer, Julie Falkebo, Vilma Johansson, Freja Stürup,
Viktoria Juhl og Betty-Maria Boysen
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MAKEDONSK EX-LANDSHOLDSSPILLER I SPIDSEN
FOR U18 ELITE PIGER.
Af Torben Klarskov

Medlemsbladet har mødt Dzevdet Sainoski

""

Om jeg kan sparke frispark -?

Sainoski ser helt uforstående på mig.
Spørgsmålet var blevet relevant, da vi
kom til at tale om, hvem det nu var, han
afløste, da han i 2001 skiftede fra B.93 til
Farum Boldklub. Vi var begge enige om,
at det var Mads Spur Mortensen, der i
B.93 var berømt for sine giftige frispark.

""

Du kan selv gå ind og se på You Tube.
I EM kvalifikationskampen i 1998 mod
Kroatien, scorer jeg Makedoniens andet mål med et spark fra 35 meters
afstand.

Det gjorde jeg så, og jeg må derfor give
ham ret. En flot scoring, hvor bolden brækker lige før den kroatiske målmand.
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Dzevdet Sainoski

Dzevdet også kaldet Dzecko blev født i
Makedonien den 8. juni 1973. Han begyndte at spille fodbold i den lille klub
Ohrid. 16 år gammel skiftede han til 1.
Divisionsklubben FK Tikves. Tre år senere
blev han indlemmet i Vardar Skopjes trup,
der dengang var et af de bedste hold i den
nye republik Makedonien. Dzevdet debuterede i 1997 på det Makedonske

han opnåede 32 kampe og scorede to mål.
Videre i sæsonen 1999-2000, hvor han
tog over grænsen til Hannover 96, hvor
han opnåede syv kampe på Bundesligaholdet. Her scorede han ingen mål, men
til gengæld scorede han en dansk pige,
som han blev gift med. Sammen flyttede
de til Danmark, hvor svigerfar overtalte
ham til at spille for B.93.

A landshold, hvor han optrådte 26 gange
og scorede to mål. Forinden havde han
spillet fire kampe for det makedonske U
landshold. Han var blandt andet med i en
U21 landskamp mod Danmark på Brøndby Stadion.
Fra 1997 til 1999 var han aktiv for det
Hollandske NEC Nijmegen mandskab, hvor

Her debuterede han i udekampen mod
Frem som 27-årig den 24. september
2000. En kamp i 1. Division, som holdet
tabte med 0-3. Det blev til otte kampe
på klubbens første hold og to scoringer,
inden træner Christian Andersen tog ham
med til Farum Boldklub. Her havde han i
perioden 2001-2004 sine bedste år som

aktiv fodboldspiller med i alt 36 kampe og
11 mål. Han var med til at spille Farum
Boldklub op i Superligaen i sæsonen 20012002 og han var med til at vinde bronze
den efterfølgende sæson.

forbedre sig, og de er meget lyttende.
Vi spiller i en svær række – den bedste
række for U18 piger. Vi ligger i den nedre
halvdel, men vi er fortrøstningsfulde og
skal nok ende et par pladser højere op.

Den aktive karriere afsluttedes med et par
sæsoner i Ølstykke FC, AB 70 og boldklubben Prespa, hvor svigerfar havde været
træner.

Medlemsbladet ønsker holdet og træner
Dzevdet held og lykke i sæsonen.

Trænervejen er gået over AB 70 (assistenttræner 2006-2007) Prespa (20072009) Boldklubben Frem (assistenttræner
for Christian Andersen 2009-2010) og
Handelsstandens Boldklub (2011- 2017)
Det er en sjov udfordring for mig, at træne et pigehold for første gang. Pigerne er
langt mere motiverede end drengene. De
spørger hele tiden om, hvordan de kan

GLARMESTER

VENNEMINDEVEJ 74 • 2100 KØBENHAVN Ø
TELEFON • 39 29 55 12 • TELEFAX 39 27 20 11
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UNGE PÅ FARTEN
Af Torben Klarskov

U18 Elite på påsketur til Madrid.
Vort talentfulde U18 Elite Pige mandskab
var på en herlig påsketur til Spaniens
hovedstad Madrid, og medlemsbladet har
bedt tre af deltagerne om at fortælle lidt
om oplevelsen.
Vi mødte tvillingepigerne Cecilie og Sandra
Lillesø Esbak Pedersen og Jelena Raicevic en eftermiddag i klubhuset, kort tid
før pigerne skulle til styrketræning i pavillonen.
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Cecilie og Sandra har begge spillet fodbold
i 12 år. De kommer fra Stevns og indledte
karrieren i den lokale klub AIK Strøby. Herfra gik turen videre til Herfølge, lidt retur til
Karise, videre til Greve og Brøndby. Indtil
foreløbig sidste stop på udviklingsrejsen
er på Østerbro og B.93.
Jelena har spillet fodbold i 8 år i B.93.
Hun er montenegrinsk statsborger og hun
har optrådt 5 gange på Montenegros U17
landshold.

Cecilie er angriber mens Sandra optræd
er som venstre back eller kantspiller i
venstre side. Jelena løber solen sort på
holdets midtbane.
Skærtorsdag den 13. april fløj U18 og
U16 holdet til Madrid. U18 holdet skulle
på træningstur, mens U16 holdet skulle
deltage i en international påsketurnering.
U16 holdet kom i pulje med CFF Madrid,
Athletico Madrid, Olympique Lyon og Rayo
Vallecano. Holdet led nederlag til de tre
førstnævnte klubber, men opnåede uafgjort mod Rayo Vallecano. Holdet opnåede
en syvendeplads i turneringen med en sejr
over Villareal på 2-1. Undervejs i turneringen tabte holdet knebent (0-1) til de

senere vindere fra CFF Madrid – Pigefodboldens svar på Real Madrid.
U18 holdet spillede tre træningskampe på
turen. Holdet vandt med 3-1 over Rayo
Vallecano (Målscorere Klaudia Stasiak,
Anna Tørslev og Mari Klingelhöfer) . Mod
CFF Madrid løb holdet ind i en gevaldig øretæve på 1-6 (målscorer Maria Jacobsen).
Sidste træningskamp mod Torrolondons
blev vundet med cifrene 2-1 (målscorere Betty-Marie Boysen og Anna Tørslev).
Kampene blev spillet på et stadion med
det smukke navn Camp José Caballero.

""

Vi havde en fantastisk oplevelse. Vi
var indkvarteret på et hotel cirka 20
kilometer fra det centrale Madrid i byen
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Alcobendas. Et sportsakademi, der var
drevet meget professionelt. Sammenholdet med U16 holdet var fantastisk.
Vi var der for hinanden og vi bakkede
hinanden op til kampene, hvor der
blev råbt og sunget. Vi nød det solrige
Spanien og havde masser af tid til at
styrke samværet og kammeratskabet,
kom det samstemmende fra pigerne.
Træningspassene var hårde på grund
af varmen, men så var vi heldige, at vi
fik masser af væske, som vores guide
bragte til os. Det var virkelig et fedt
sted at træne.

U18 Elite spiller i den landsdækkende U 18
række, hvor det foreløbig er blevet til en
beskeden plads et pænt stykke fra bunden. Det er dog blevet til en meritende sejr
over stærke Fortuna Hjørring.
Cecilie har ambitioner om en dag at optræde i 3F Ligaen og det må meget gerne
være for B.93. Søster Sandra drømmer
også om 3F fodbold i B.93 trøjen, men
skulle Wolfsburg i Tyskland en dag ringe
Cecilie, Jelena og Sandra. Foto: Torben Klarskov
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hende op, så vil hun nok slå til, mens
Jelena stiller efter at opnå debut på Montenegros A landshold. Tyskland og USA
virker også som et godt sted at fortsætte
sin fodboldkarriere.
Men foreløbig stortrives alle tre piger i
Østerbroklubben. Samtidig takker alle tre
for den støtte holdene fik til Spaniensturen
fra støtteforeningen Back-OP.
B.93 Pigeafdeling har opnået fornemme
resultater i foråret 2017. Tre hold har
kvalificeret sig til Pokalfinalerne.
23. maj mødte B.93 U13 mandskab Sundby Boldklub i Allerød Idrætspark. Læs mere
herom på side 42
Samme dag spillede U16 pigerne finale
mod BSF og U18 pigerne mødte Brøndby. De to sidstnævnte kampe blev spillet
i Ballerup Idrætspark.

EN AF KLUBBENS HELTE FRA 1963
Af Torben Klarskov

Lindy Olsen scorede to mål i 3-0 opgøret mod Odense KFUM i Odense.
En sejr, der betød oprykning til den daværende 1. division.
Lindy Olsen er født den 28. april 1942 i den
lille landsby Vandløse i Stenlille Kommune.
Den matematisk begavede læser kan snildt
regne ud, at han for kort tid siden fyldte
75, og at han derfor måtte sende afbud
til klubbens nostalgifest samme dag med
fare for, at han skulle give en omgang til
de omkring 80 deltagere.

En nødturnering bestående af hold fra
B 1903, B.93, Næstved og Rødovre, der
blev sat i værk for at udfylde tomrummet
op til Olympiaden i Rom. 20 år gammel
meldte han sig under fanerne i B.93. Bent
Jørgensen og han var arbejdskolleger på
Titan, hvor Lindy ligesom Bent blev udlært
som maskinarbejder.

""

""

Men jeg skal nok dukke op næste år,
fortalte Lindy mig, da vi mødtes i hans
sommerhus i Nykøbing Sjælland, hvor
han har slået sig ned.

Lindys mor tog den lille dreng bag på cyklen og flyttede til Brøndbyvester og senere
til Filosofvænget i det nordvestlige hjørne af København. Lindy kom i Bispebjerg
Skole, hvor han blandt andet havde den
fodboldglade skolelærer Erik Hagensen –
senere formand i Akademisk Boldklub og
formand for DBU`s Uddannelsesudvalg.

Lindy Olsen

Fodboldkarrieren startede
i fælledklubben Viktoria,
hvor han som
lilleput spiller
blev overtalt
til at skifte til
B.1903. Det
blev kun til en
enkelt kamp
på klubbens
førstehold i
en sommer
turnering afholdt i 1960.

Jeg debuterede i ‘jubilæumskampen’
(70 år) mod Vanløse i Københavns
Idrætspark. Vi vandt med 2-0 og den
kamp blev vendepunktet for os. Elleve
dage senere mødte vi Frem i Idrætsparken, hvor jeg scorede mit allerbedste mål på et langskud, der strøg ind
i trekanten. 1-0 til B.93 i den kamp.
I næstsidste runde af turneringen skulle vi møde Randers Freja på Østerbro
Stadion. En sejr her ville bringe os op
på den oprykningsgivende andenplads,
da vi regnede med at Frem, der var
rykket op ikke ville have besvær med at
slå Horsens på hjemmebane. I overværelse af 6.200 tilskuere spillede vi en af
de allerbedste kampe i B.93`s historie.
Vi vandt med 6-2, men desværre for
os tabte Frem med 1-4 til Horsens. Nu
skulle vi vinde i Odense, mens Horsens
skulle sætte point til mod HIK, der for
længst var rykket ned. Miraklet skete
HIK og Horsens spillede uafgjort 1-1
og vi vandt med 3-0, hvoraf jeg scorede de to af målene.

Holdet dengang var: Bent Jørgensen; John
Christensen, Kurt Olsen; Bjarne Eklund,
Leif Petersen, Jørgen Jacobsen; Tom Søndergaard, Svend Petersen, Walther Jensen,
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Bernhard Deneke og Lindy Olsen. Reserver: Niels Forsingdal, Arvid Christensen
og Kurt ‘Sejrø’ Nielsen. Træner: Knud
Petersen.
Lindy var en type med en god teknik, lidt
langsom måske, men med et kanonskud,
så selv Anton Olsen og Svend ‘Boston’
Nielsen måtte se måbende til
Lindy Olsen spillede i alt 14 kampe i 1.
Division sæsonen efter og scorede 3 mål.
Resten af året spillede han på klubbens
2. hold, der vandt Københavnsserien for
første gang i 21 år.
I 1967 skiftede Lindy til Tåstrup, hvor han
var med til at spille holdet op i 3. Division.
Anfører på det Tåstrup hold var Jan Nielsen, der introducerede ham for søsteren,
Yvonne, med hvem han senere blev gift

med. De fik to børn. Lennart, der siden
optrådte 53 gange for Brøndby IF´og Pia
Jeanette. Lennart Olsen er i dag træner
for Espergærdes serie 1 hold. Kort før
parrets guldbryllup døde Lindys kone af
et hjertestop.
Lindy afsluttede sin karriere i Brøndby IF
i 1973, hvor han på hold med den spillende træner Finn Laudrup, Ebbe Skovdahl
og Svend Skjoldager var med til at spille
klubben op i toppen af Danmarksserien.
En hyggelig snak på en solbeskinnet sommerhusgrund i Nykøbing Sjælland, hvor
bladets udsendte ligeledes fik mulighed
for at sikre Lindy fortsat kontakt med omverdenen, da vi i fællesskab fik løst et lille
problem med en nymodens mobiltelefon.

Torben Henriksen
ADVOKAT
Møderet for højesteret

JURIDISKE RÅDGIVNING VEDRØRENDE :
Køb/salg af ejendomme, ejerlejligheder, grunde,
sommerhuse.
Køb/salg af forretninger/restaurationer.
Testamenter, ægtepagter, dødsboer.
Separation/skilsmisser/bodeling.
Kontrakter.
Aktie og anpartsselskaber .
Retsager/tvangsauktioner.

39 29 65 66
ØSTERBROGADE 103, 2100 KØBENHAVN
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KLUBHUSET PÅ P. H. LINGS ALLÈ ER BLEVET RENOVERET
I november 2016 besluttede
Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune at bevilge
540.000 kr. fra klubhuspuljen til
istandsættelse af villaen på det
gamle anlæg på P. H. Lings Alle
10.
Villaen bruges primært af tennisafdelingen som klubhus i den
lille oase på det gamle anlæg.
Tennisbestyrelsen og de ansatte i tennisafdelingen har stået
for renoveringens gennemførelse
Medlemsbladets redaktør kom
forbi en dag, og han havde taget
sit kamera med.

Klubhus på P.H Lings Alle

Klubhus på P.H Lings Alle

Klubhus på P.H Lings Alle
33

Foto: Torben Klarskov

SJETTE NOSTALGIFEST
Af Torben Klarskov

Dagen begyndte med regn, men solen brød igennem, da nostalgifest
nummer seks blev skudt i gang.
Vejrguderne har de fleste gange været
med arrangørerne af årets nostalgifest.
Når man langsomt dumpede ind i klubben
ved 16 tiden, har man altid kunnet nyde
solen og en stille pils ude i det fri, inden
man satte sig til bords og nød bordets og
restauratørens fristelser.
Helt sådan var det ikke i år, for det var kun
8 grader uden for, og temmelig overskyet,
men regnen stilnede af, så det kunne alligevel lade sig gøre at samtale udendørs.

Foto: Torben Klarskov

Så var der ellers dømt hygge, god stemning, vovede historier fra nær og fjern og

en altid veloplagt Palle ‘Banks’ Jørgensen,
der spiddede hver og en med sin smittende
og kærlige form for humor. 80 deltagere
havde igen en dejlig dag sammen.

Foto: Torben Klarskov
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Et par billeder understreger den gode
stemning. På gensyn første fredag i maj
2018 (sidste fredag i april er Store Bededag i 2018) og glem endelig ikke, at klubben har 125 års fødselsdag den 19.maj.
Klubben ønsker, at man vil indbetale et
større eller mindre beløb til klubbens kommende jubilæumsfond.

Vi er glade for igen at
være sponsor for

Sæt til salg hos danbolig Østerbro,
og få vores nye intelligente markedsføring
clevr gratis med til en værdi af kr. 10.000.Samtidig vil B.93 modtage kr. 2000 i sponsorat pr. kunde
(Husk at medbringe annoncen)

danbolig Svanemøllen · Nygårdsvej 2, 2100 København Ø · Tlf: 38 41 70 00 · svanemoellen@danbolig.dk
danbolig Østerbro · Dag Hammerskjölds Allé 37, 2100 København Ø · Tlf: 35 38 14 50 · oesterbro@danbolig.dk
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danbolig Niels Hald - Amager - Amager Strand - City - Frederiksberg - Islands Brygge - Nordhavn - Svanemøllen - Østerbro
Ejendomsmægler og valuar, MDE · www.danbolig.dk

"

Vores børn får det bedste udgangspunkt,
når vi giver dem ansvar og styrker deres
livsmod og tiltro til sig selv.
Per Schultz Jørgensen: Robuste børn
Kristelig Dagblads forlag.

I KAMP FOR BEDRE VÆRDIER
Af Torben Klarskov

Tennistræner i B.93 Bo Mortensen arbejder bevidst på at få
sine spillere til at føle ansvar for egen læring.

""

Vi voksne skal passe meget på, at vi
ikke styrer vores børn for meget, fordi
de skal passe ind i de voksnes travle
hverdag. Vi skal give dem frihed til at
udvikle sig på deres egne præmisser.

""

Noget af det første jeg gik i gang med,
var at motivere spillerne til at teste sig
i diverse holdkampe. Kun ved at prøve
sig selv af i konkurrence med andre
kan man blive motiveret til at videreudvikle sit spil. Vi skal ikke i træningen
tage udgangspunkt i at lære bestemte teknikker. De skal selv fornemme
igennem spil, hvad de har behov for at
kunne dygtiggøre sig i. Når de tænker
tanker om de udfordringer, der møder
dem, kan de selv udvikle metoder, der
kan forbedre deres spil.

I dag råder B.93 over 15 unge udendørs
hold, og B.93 har i dag spillere, der kan
matche mange fra deres årgang.

Bo Mortensen – arkivfoto

Da Bo Mortensen vendte tilbage til B.93
efter at have været træner i Lyngby og
HIK, fandt han en meget snæver kreds af
unge tennisspillere, der ikke havde mødt
tilstrækkeligt med udfordringer.
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""

Fællesskabet er også en vigtig
bestanddel af tennissporten. Forældrene må meget gerne følge deres
børns udvikling, men de skal helst
være usynlige under selve træningen.
Ved at tilbyde camps, og det sidste nye
pilotprojekt i tennisafdelingen: „Tennis/
Idræts fritidsordning“ der er startet

op her i sommeren 2017, giver B.93
træningsmuligheder, hvor der er tid
og rum til fordybelse og dygtiggør
else. Vi vil gerne gå imod tidens trend,
hvor alt skal være intensivt med hurtige målbare resultater. Der skal være
mere tid og plads til at gøre tingene
i et mere roligt tempo. Stærke værdier skal bære træningen og det kræver
tid, hvis de skal indarbejdes. Den kommende „Tennis/Idræts fritidsordning“
vil kunne bidrage positivt til klubbens
træningsmiljø.
Hver onsdag i perioden 1. maj – 30. september kan man ved selvsyn i tidsrummet 14.00 – 18.00 følge dette spændende projekt.

""

Træningen vil tage udgangspunkt i, at
den enkelte spiller skal lære at tage
vare på sin egen træning. Det vil sige,
at klubben ønsker at skabe robuste
og ansvarsbevidste spillere, der igennem viden og sunde værdier selv kan
løfte deres spil i en positiv retning.
Derudover vil indholdet af træningen
tage udgangspunkt i et bredt funderet
tennis perspektiv. Vi vil gerne skabe
hele tennisspillere, hvor det læringsmæssige perspektiv er i fokus. Vi tror,
at det er den rigtige vej at gå, hvis vi
skal skabe de bedste tennisspillere.

Bo Mortensen ser meget frem til, at klubben meget snart får etableret det nye
familieidrætsområde foran tennishallen,
som han mener, vil give klublivet i B.93
et tiltrængt løft.
B.93 Tennis/Idræts/Fritidsordning begyndte onsdag den 3. marts. En uge senere
kom medlemsbladet på besøg for at tale
med nogle af eleverne.

Anna Skovgaard Hansen:
Er 9 år gammel
og elev på Zahles Gymnasieskole. Hun har været
medlem af B.93 i
to år. Hun ville gerne have mulighed
for at træne sit
tennisspil noget
mere. Hun kan allerede mærke, at
hun har fået meget mere styr på
sit forhånds- og
baghåndsspil. Hun Anna Skovgaard Hansen
Foto: Torben Klarskov
ser frem til snart at
skulle spille sin første holdkamp. Hun bed
mærke i den nye træningsmetodik, da hun
skulle øve serv med sin veninde. Ingen
træner korrigerede hende i første omgang, men hun og veninden indledte med
at forsøge sig frem med løsninger. Anna
stiler efter at nå langt med sit tennisspil
Emil Staune Kibsgaard:
Er 12 år gammel.
Han har spillet tennis i fem år allerede. Han vil gerne
dygtiggøre sig,
men han har valgt
at deltage, da han
lægger vægt på
kammeratskabet
og den hygge, det Emil Staune Kibsgaard
Foto: Torben Klarskov
er at kunne spille
tennis sammen med sine venner. Han har
allerede lært at fokusere mere på sit spil,
og synes godt om, at man selv får mulighed for at eksperimentere med sit eget
spil. Emil bryder sig ikke så meget om
konkurrence, så samværet på tennisbanen
betyder mere for ham. Hele Emils familie,
far, mor og bror spiller også tennis i B.93.
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Ronni Raun
Foto: Torben Klarskov

FLUEFANGER ANNO 2017
Af Torben Klarskov

Medlemsbladet tegner et portræt af målmand Ronni Raun
Ronni er tilbage mellem stængerne efter
en skulderskade, som han pådrog sig i
udekampen mod Thisted.
Med sine 30. år er han en af de ældste
og mest erfarne på klubbens mandskab.
Kun Anton Petterlin er ældre. Med tanker
på italieneren Buffon og englænderen
Peter Shilton er der stadig mange gode
år i Ronni.
Han begyndte sin målmandskarriere i
Ølstykke. Skiftede senere til Nivå-Kokkedal, der senere blev til FC Øresund. Fra
sin tid i Nivå-Kokkedal husker han især
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en pokalkamp mod Elite 3000 Helsingør,
som FC Helsingør hed engang.

""

Vi var helt spillet i bund, men vandt
alligevel pokalkampen med 3-1, fortæller han, og jeg var så heldig at
klare hele to straffespark i den kamp.

Efter skiftet til Øresund, hvor han faktisk
var medvirkende årsag til, at B.93 blev
vinder af Danmarksserien, da han fumlede en bold i nettet på Østerbro Stadion
og dermed sikrede B.93 sejren på 1-0,
fik han lyst til at spille fodbold på et lidt
højere niveau.

husker jeg primært, da jeg afviste et
langskudsforsøg fra Casper Abildgaard,
og i slutminutterne med mine dyngvåde handsker fik fat i en bold, der var
betænkeligt nær på at blive sparket i
nettet til en udligning.

Ronni Raun Foto: Torben Klarskov

""

Jeg kontaktede Michelle Guarini, som
jeg havde som træner, da jeg tørnede
ud for Ølstykke. Og i sommeren 2013
blev jeg tilbudt en kontrakt i B.93.

Privat er Ronni gift med Mia, som han
mødte i gymnasietiden på Stenløse Gymnasium. Sammen venter de deres førstefødte til oktober. Gerne en målmand,
bedyrer han.
Ronni søgte ind ved Politiet som 21 årig,
og her er han glad for at være i dag.

""

Klubben havde på det tidspunkt problemer
på målmandsposten, da Jakob Thomsen
var stoppet og talentfulde Frederik Bruhn
var rejst på college i USA.

Jeg må naturligvis tage i betragtning,
at det kan være svært for mig at kombinere mit arbejde inden for politiet
med en fodboldmæssig karriere på et
højere plan. Her i B.93 har jeg fundet
en løsning, som både klubben og jeg
kan leve med.

Det blev til debut i pokalkampen mod Herlev, som B.93 vandt med 2-1. I efteråret
2013 var det med Ronni på mål i 11 kampe, mens konkurrenten Nicolai Jørgensen
opnåede 8 kampe.

Han er glad for at være i B.93, hvor han
føler sig godt tilpas sammen med et ungt,
talentfuldt mandskab og en dygtig stab af
trænere og ledere omkring holdet.

Siden har Ronni været førstevalg. Kun
afbrudt af et par skadespauser. Holdkammeraterne har kåret ham til forårets og
efterårets spiller i 2015.

""

Naturligvis står pokalkampen imod
FCK her i foråret som en af de største
oplevelser i mit målmandsliv, men også
pokalkampen mod Esbjerg husker jeg
med glæde, især da jeg med en dobbeltredning i slutfasen var med til at
afgøre kampen. Det dyngvåde opgør
i Fredensborg i efteråret 2016, hvor vi
med en sejr på 1-0 sikrede os deltag
else i oprykningsspillet her i foråret,

""

Min spidskompetence er nok min
reaktionsevne på stregen, men jeg har
forbedret mit spil i luftrummet meget,
og jeg har meget mere styr på spillet med fødderne i dag. Jeg har lært
meget i min tid i B.93. Jeg er 1 meter
og 90 centimeter høj, men det kan snyde lidt, da mit ene ben er to centimeter
kortere end det andet, og jeg har en
tendens til at hvile på det korte ben.

Vi er mange, der er glade for at Ronni
valgte B.93 som sin klub, og vi ønsker ham
mange gode år som målmand, ægtemand
og kommende far i tiden fremover.
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GLÆD JER
Af Torben Klarskov

B.93 125 års jubilæum er i støbeskeen

aj 2018
19.m

kl

25år

-1

bold

ub

Højlo sportschef i tennisafdelingen, Hooman
Samini senioransvarlig i tennisafdelingen
og Bo Mortensen junioransvarlig i tennis
afdelingen. Udvalget er åbent for nye ideer
fra medlemmerne, så sig frem, hvis du kære
læser, skulle ligge inde med gode ideer.

b e n a f 1 8 93

Klubbens jubilæumslogo udført af Hans Hesselberg.

Den 19. maj 2018 er det pinselørdag, og
næste år kommer solen til at danse endnu vildere, end den har gjort det hidtil.
Pinselørdag 2018 fylder B.93 125 år og
det skal fejres med maner.

Festdagen bliver fyldt med aktivitet på
fodboldbanerne og på tennisbanerne. Der
bliver afholdt reception for medlemmer og
særligt indbudte om formiddagen. Førsteholdet spiller kamp på Østerbro Stadion. Vores chefstatistiker Palle ‘Banks’
Jørgensen barsler med et jubilæumsskrift.
Og jubilæet kulminerer med et brag
af en aftenfest.

Jørgen Ritnagel

Jubilæumsudvalget holdt den 8. maj det
første indledende møde, og der kom mange positive ideer til, hvordan begivenheden skal fejres.
Hovedbestyrelsen har nedsat et jubilæumsudvalg bestående af Jørgen Ritnagel,
Palle ‘Banks’ Jørgensen og Torben Klarskov. Tre erfarne herrer med tilsammen
175 års medlemskab af klubben og 211
år på denne jord. Det kan ikke gå helt galt.
Udvalget har suppleret sig med Ole Ringheim fra ApS`et, Claus Vandborg, Presse-og
Informationschef, Stig Hansen, mangeårig
marketingschef hos Herrmann & Fischer,
Casper Wulff fra fodboldbestyrelsen, Steen
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Torben Klarskov

Palle Banks

Andetsteds i bladet
kan du læse om jubilæumsfonden, hvor
alle kan være med
til at give klubben en
velfortjent gave
Her i bladet og på
hjemmesiden kan du
følge med i, hvad der
kommer til at ske,
men sæt nu allerede kryds i kalenderen ud for den 19.
maj 2018 og afsæt
gerne hele dagen og
måske lidt til.
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THE PLAYER’S CHOICE
BRILLANT SUPER

B.93 U13 PIGER POKALVINDERE 2017
Af Torben Klarskov

Stor triumf mod Sundby i Allerød Idrætspark
For andet år i træk havde B.93 U13 piger
kvalificeret sig til DBU Sjællands ungdomspokalfinale og denne gang var det
lykkens gang
Holdet besejrede Sundby med 3-2
efter 2-0 ved pausen. Vejen til finalen var
gået med sejre over Fremad Valby (152), Hvidovre IF 3-1, Espergærde 3-0 og i
semifinalen med 3-2 over topholdet i den
ordinære turnering Allerød FK.
Sejren var fuld fortjent. Efter en noget
nervøs start, som Sundby kom bedst ud
til overtog B.93 mere og mere af spillet.
Et kvarter ind i kampen blev det 1-0 til
B.93, da Chioma Nancy Chuckwuani tog
den direkte ved mod målet og køligt lagde bolden i nettet bag Sundbys målmand
Xenia Bruun Pedersen.
B.93 dominerede mere og mere af spillet
og fem minutter senere blev det 2-0, da
Ellen Marie Keller Pade skød hårdt og fladt
langt ude fra.
I anden halvleg fortsatte B.93 dominansen
og efter ti minutters spil kunne Chioma
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Nancy Chuckwuani øge til 3-0 og kampen
syntes afgjort.
Men Sundbys piger gav ikke sådan op,
og en reducering til 1-3 ved Kitt Steensgaard efter tyve minutters spil af anden
halvleg skabte spænding i kampen og en
del nervøsitet kunne spores hos 93`erne.
Sundbys andet mål faldt et par minutter
inde i dommerens overtid og igen var det
Kitt Steensgaard, der var målscoreren.
Men slutspurten kom for sent og et halvt
minut senere kunne dommer Tomas Lind
blæse opgøret af.
B.93 var pokalvindere. Mange på holdet
ydede en stor, energisk indsats. Målvogter Anna Strandlod skabte ro i forsvaret
og stærke Alberte Brinck brugte sin store
fysik. Men alle kunne med god samvittighed løfte pokalen efter sejren og få hængt
guldmedaljerne om halsen.
Stort tillykke til pigerne og trænerne
Henrik Surel og Casper Eriksen
B.93 U16 piger blev ligeledes pokalvindere
med sejr over BSF 1-0.

Bagerst fra venstre: Træner Henrik Surel, Chioma Chukwuani, Lea Skov, Ellen Marie Pade,
Albere Brick, Cecilia Sapru, Anna Strandlod, Aya Norrid Pedersen, Træner Casper Eriksen.
Forrest fra venstre: Ingrid Aronsen Williams, Silke Bergmann Dyhr, Celine Schmidt
Kampmann, Svava Mørk Andersen, Filipa Heintzelmann, Vanessa Licht
Foto: Torben Klarskov

TRE NYE GULDNÅLE
Af Palle ‘Banks’ Jørgensen

På årets generalforsamling blev tre medlemmer hædret med klubbens guldnål,
som er den næsthøjeste hædersbevisning,
kun overgået af begrebet ær̀esmedlem.
Ros til Hovedbestyrelsen, som havde valgt
at indstille Klaas Muizelaar, Ole Petersen
og Jens Kolding. Det kunne selv jeg ikke
have gjort bedre.
Klaas Muizelaar, f. 26-10-1946, med de
hollandske aner, fik nålen for en årelang
indsats i hovedbestyrelsen og tennisaf
delingen. Klaas har været formand for tennisbestyrelsen og via sin plads i klubbens
økonomiudvalg, og som ulønnet direktør
i halselskabet Østerbro Idrætspark, har
han holdt styr på tennisafdelingens økonomi. Klaas var for 10 år siden en nøgle
person i de forhandlinger, der førte til salget af den gamle tennishal til Sparta og
opførelse af en ny på Svanemølleanlægget.
Beslutninger, der har skabt grundlag for
en meget positiv udvikling i tennisafdelingen. Klaas er suverænt den der ved mest
om klubbens styringssystemer (Globus,
Websider, facebook).
Ole Petersen, f. 06-01-1954, fik guldnålen
for sin enestående karriere i B.93 som aktiv
spiller. Ole P. er indehaver af klubrekorden
med 409 kampe (1973/88). En rekord der
bliver meget svær at slå. Divisionsholdets
anfører Martin Heisterberg, tæt på de 30
år, har netop passeret 250 kampe, så
han er et potentielt emne om 5-6 år. Ole
P. spillede fra 1977/84 hele 256 kampe
i træk, så var han skadet mod Glostrup
IF32 (0-0), hvorefter han spillede 85 kampe i træk. Det er jo helt vildt. De fleste af
årene foregik i den bedste række (1. division). Ole P. var en udpræget holdspiller,

De tre Gulddrenge: Jesn Kolding, Klaas Muizelaar og
Ole Petersen sammen med formand Hans Drachmann

ikke noget med at snyde 3-4 mand på
baglinjen. Han blev pokalfighter i 1982 da
B.93 gennembankede B1903, første kamp
3-3 efter forlængelse, ny kamp 1-0. Siden
sit karrierestop har Ole P. været spillende
holdleder på de respektive gammelmandshold. Og det er Ole P. der bestemmer, han
tager ikke imod bestikkelse.
Jens Kolding, f. 12-07-1952, fik guldnålen,
fordi han gennem sin aktive karriere og
senere har været en enestående repræsentant og ambassadør for B.93. Jens spillede
322 kampe/141 mål i perioden 1970/88.
Han var undervejs professionel i fire år
i Roda i Holland og senere to år i Brøndby (1984/85), hvor han blev indkøbt som
erstatning for Michael Laudrup. Første år
var Jens holdets topscorer og andet år var
han med til at vinde klubbens første DM.
Men så mente klubbens tidligere formand
John Andreasen, at Jens havde været
længe nok væk hjemmefra. Så Jens sluttede karrieren med et par år mere i barndomsklubben. Jens har spillet 6 A-landskampe og regnes for klubbens bedste
spiller i de sidste 50 år, måske mere. I
kategorien klubbens bedste dribler, er
Jens oppe mod Kaj Hansen (Lille-Kaj) og
Tom Søndergaard. Efter karriestoppet har
Jens i den grad huseret på diverse gammelmandshold, hvor han har scoret og lagt
op til et utal af mål. Derudover har Jens
hjulpet i en række funktioner i klubben på
stadion og som angrebstræner.
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første gang nogensinde (0-0 i Køge). Han
var også med da B.93 i 1958 (2-1 i Næstved) rykkede retur til den bedste række.

Leif Rønnow, 85 år,
den 5. juli (født i 1932)
Fredag den 12. maj 1944 blev 11-årige
Leif Rønnow Petersen medlem af klubben.
Han mødte formentlig nyklippet op og med
en markant skilning. Det er nu over 73 år
siden, og dermed er Rønnow nummer to
på listen over længst medlemskab, kun
overgået af Erik Brenting der har været
medlem i ikke mindre end 89 år. På listen
over flest kamp på 1. holdet ligger Leif nu
nummer 10 (er netop blevet overhalet af
Martin Heisterberg) med 246 kampe/3
mål (1951/63).
Den første træner Leif havde, var legenden
Michael Rohde, som benyttede den fysisk
stærke spiller som angriber på drenge
holdet. Som senior var Leif blevet omskolet til back, højre back. Leif var en uhyre
solid back, især i det defensive. Han var
– sammen med KB’s Erik Køppen (far til
Lene) – dansk mester i at redde på stregen. Leif var med da B.93 i 1953 vandt
den sidste KBU-pokalfinale, med en overraskende 2-1 sejr over AB, der mønstrede
ni landsholdsspillere. Leif var også med, da
B.93 i 1954 rykkede ud af 1. division for
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Og så har Leif spillet for 41.800 tilskuere
(hvoraf nogle kunne se banen). Det skete
i 1953, da B.93 i Kjøbenhavns Idrætspark
mødte Juventus (1-2) i anledning af klubbens 60 år jubilæum. De mange tilskuere
(udsolgt) kom primært for at se Juventus’
danske stjernespillere, Karl Aage Hansen,
John Hansen og Carl Aage Præst.
Leif Rønnow, der altid var i god træning,
spillede mange kampe på udvalgt hold.
Det blev til tre U-landskampe (1952/53),
kampe for København og kampe for fodboldsammenslutningen Stævnet. Leif
var også fast mand for B.93 ved den årlige indendørsturnering i KB-hallen og
ved Stævnets årlige five-a-side-stævne i
Kjøbenhavns Idrætspark.
Leif, der var overmontør på Titan, stoppede med 1. holdsfodbold som 31-årig. Han
skulle læse til autoriseret el-installatør på
aftenskolen. Han blev selvstændig i 1973,
hvor han i mange år havde en el-forretning
på Gl. Kongevej på Frederiksberg. Han må
have haft god tid, for som 43-årig startede han en karriere som KBU-dommer. Et
job han fortsatte med til han fyldte 60 år.
For fem år siden skænkede Leif sine fem
scrapbøger til klubben sammen med alle
hans pokaler, vimpler og sølvtøj. En flot
samling. Måske hans bedste aflevering
i karrieren. Leif har deltaget i samtlige
Nostalgifester for tidligere divisionsspillere.
Og så er han en flittig gæst til 1. holdskampene på Østerbro Stadion.

Aagesen (debut), Nummer, Bøje, Børge
Bech (debut), Højland, Bent Andersen
og Jens Kolding. For hjemmeholdet scorede Ole Christiansen, medens Williams
nuværende holdkammerat Bent Andersen
scorede for B.93. Pointtabet blev dyrt i
den sidste ende, idet B.93 manglede 1
point for at vinde rækken. B.93 vandt
efterårets sidste 8 kampe (målscore 363), men det var altså ikke nok. Fremad
A. vandt rækken.

William Splidsboel, 70 år,
den 11. juli (født i 1947)
Da B.93 i 2012 var i alvorlig nedrykningsfare, fyrede man træneren Thomas Petersen. Som ny træner blev Kim Splidsboel
hyret. Kim kunne dog ikke forhindre nedrykningen, og derfor rykkede B.93 for første gang nogensinde ud af DM-rækkerne.
Til gengæld sørgede Kim for, at opholdet
i DS-rækken (sæsonen 2012/13) kun blev
på 1 år. Og det var uhyre meget vigtigt.
Fast deltager til træning og kampe var
Regitze (Kims datter). Hun var bolddreng/
pige og til udekampe havde hun ofte bagt
kage til spillerne.
Efter denne korte indledning er vi nået til
dagens hovedperson, nemlig Kims storebror William, som blev holdleder (sammen
med Mads Mazanti) for Kims førstehold.
Altså en udvidet form for familiesammenføring. Ligesom Kim havde William en
fortid som spiller i Hvidovre og Herfølge.
William var bl.a. med da B.93 på en kold
majdag i 1971 spillede 1-1 på Herfølge
Stadion. B.93 stillede med Banks, Eigil
Roland (debut), Kronholm, Ludo, Gunnar

William spillede tre sæsoner i Herfølge,
hvor han for det meste optrådte på højre
kanten. I forbindelse med at William tiltrådte som holdleder, blev han overtalt til
at stille sit talent til rådighed for B.93’s
stærke Grand Old Masters med bl.a. Jens
Kolding, Finn Ludo Jensen, Erling Bøje,
Palle Banks og Bent Andersen.
Nu om dage spiller William på Super Grand
Old Masters (+65 år), som spiller turneringskampe torsdag formiddag. Og han
er ikke i fare for at blive sat af. William
medbringer nemlig the (med og uden
rom) samt småkager fra Brugsen i Strøby.
William er en allroundspiller, der bortset
fra målmand kan bruges på alle pladser.
Og så er hans ubetingede lykkebane ude
hos AB Tårnby. Her er garanti for storspil
og mål af William. Da SGOM spillede ude
hos Brønshøj (3-3) i oktober 2015 fyldte
advokat Torben Henriksen 70 år på dagen.
William lod Torben få fuld spilletid, og så
kunne han returnere til Strøby uden selv
at være kommet på banen.
William var med til at vinde KBU-rækken
for SGOM i efteråret 2016. Siden har han
plaget for, at få et diplom fra KBU som
rækkevinder. Efter fire måneders hårdt
arbejde er det nu lykkedes. Diplomet skal
hænge i drengeværelset, så hans kortvenner kan beundre præstationen.
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Finn Jacobsen, 75 år,
den 30. juli (født i 1942)
Der var engang tre brødre, Jørgen, Otto og
Finn. De hed alle Jacobsen, og de var alle
ungdomsspillere i B.93, og de spillede alle
på deres respektive årganges 1. hold. Den
ældste Jørgen Jacobsen (årgang 1933)
spillede hele 293 kampe på 1. holdet og
scorede imponerende 108 mål (1952/66)
og spillede også 3 A-landskampe. Den
mellemste Otto (årgang 1939) spillede
fast venstre back i ungdomsårene og var
med til at vinde KBU’s juniorpokalfinalen
i 1956 over Frem (4-1). Otto var også en
ivrig cricketspiller.
Og så er vi nået til den yngste Finn, som
ofte blev kaldt lillebror. Så kendte man
ligesom rangfølgen. Deres far ‘Gamle
Jacob’ var en hyppig gæst på anlægget, og
så var der fest og farver, når han fortalte
historier og stod på et ben og vimsede
med lillefingeren. Gamle Jacob arbejdede
på B&W, hvor han blev kaldt ‘Papegøjen’.
Finn var måske det største talent af de
tre brødre, og han kom da også på KBU’s
juniorhold, hvor han spillede innerwing.
Han havde følgeskab af to klubkammerater, Ole Gade Lorentzen som målmand
og Knud Christensen som venstre wing.
Finn Jacob var ikke den type, der løb solen
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sort og knoklede rundt til træning. Han var
et boldtalent med en mere end godkendt
teknik. Han debuterede på 1. holdet som
18-årig, den 18. september 1960, i udekampen mod Køge (0-2) i 2. division. Finn
Jacob var blevet rykket op som senior før
tiden, en sjældenhed på de tider. Holdet
i Køge: Bent Jørgensen – Leif Rønnow,
Henry Jørgensen – Bjarne Eklund, Leif
Petersen, Anders Yrfelt – Hans Erik Petersen, Jørgen Jacobsen, Arvid Christensen,
Finn Jacobsen og Ole Andersen.
Finn Jacob fik aldrig den karriere han var
spået. Det blev kun til beskedne 15 kampe/4
mål i perioden 1960/62. Bortset fra et kort
ophold i B1903 har han altid spillet i B.93. En
alvorlig knæskade var også med til at sætte
en stopper for talentet.
Finn Jacob tog en træneruddannelse og var
træner i B.93 (ungdom), HIK (ungdom) og
Standard (senior). Han fungerede også som
dommer når de gamle spillede.
Civilt var Finn udlært maskinarbejder og
arbejdede som sådan bl.a. i ØK, DISA
og B&W. Efter klubben var flyttet ind på
Svanemølleanlægget i 1994 blev han året
efter ansat som inspektør i klubben. Efter
10 år på posten gik han på pension. Det
vides ikke om han var slidt ned.
Efter five-a-siden i 2010 hvor han havde
været dommer, blev han i saunaen ramt af
en blodprop. En hurtig handling af Jørgen
‘Ost’ m.fl., bevirkede at han slap med en
mindre lammelse. Men det var slut med, at
stå en venstre wing på SGOM-holdet. Men
han deltager i mandags formiddagstræningen
og dømmer for GVM-holdet (+70 år). Sammen med Bent Jørgensen (Støvsugeren)
arrangerer Finn Jacob den årlige bakketur
for de gamle. Og så er man sikker på, at
der er øl til maden.

Hovedbestyrelsen

Fodboldbestyrelsen

Hans Drachmann (Formand)
dra@b93.dk
Adam Mollerup (Kasserer)
adam@b93.dk
Morten Hemmingsen (Fodboldformand)
mhe@b93.dk
Christian Lunøe (Tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk
Jørgen Ritnagel
(Fodboldafdelingensrepræsentant)
ritnagel@mail.tele.dk
Preben Keldsen
(Tennisafdelingensrepræsentant)
pk@bodyfeedback.dk
David Kendal
(Suppleant fra fodboldafdelingen)
david@b93.dk
Nils Broering
(Suppleant fra tennisafdelingen)
nils.broering@gmail.com

Morten Hemmingsen (Formand)
mhe@b93.dk
Max Riis Christensen
(Ungdoms- og næstformand)
mrc@b93.dk
Niels Møller
(Ansvarlig for U10-U16 drenge)
niels@b93.dk
Bjarke Møller
(Pigeudviklingsansvarlig/sportschef)
bjarke@b93.dk
Casper Wulff (Børneformand U4-U9)
casper@b93.dk
Tommy Møller (Seniorafdelingen)
tommy@b93.dk
Lene Holmskov
ene@b93.dk
Nanna Nyholm
nanna@nyholm.net

B.93 Kontraktfodbold ApS
Lars Lüthjohan Jensen
(Bestyrelsesformand)
llj@b93.dk
Ole Ringheim
ole@b93.dk
Jeppe Hedaa
jeppe@b93.dk
William Kvist
williamkvist@b93.dk

Bestyrelsen for Østerbro
Idrætspark A/S (ØI)

Tennisbestyrelsen
Christian Lunøe (Tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk
Patrick Ørngreen (Næstformand)
patrick.oerngreen@hotmail.com
Marie Jakobsen
mariejakobsen@yahoo.dk
Torben Ernst
willy@willyernst.dk
Cathrine Ørbeck-Riis
cathrine.riis@hotmail.com
Nils-Henrik Jørgensen
nihej@stagehoej.dk
Marja Jäättelä
mj@cancer.dk

Torben Henriksen (Bestyrelsesformand)
adv@t-henriksen.dk
Jens Agerbak
emillie.casey@privat.dk
Niels Kjærulff
niels-kathleen@mail.dk
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Gør som Bjarne
skift til Sparekassen
Du finder mig nu i Sparekassen Kronjylland. Kontakt mig på
telefon 88 72 97 83 eller bal@sparkron.dk.
Bjarne Albrechtsen
kunderådgiver

sparkron.dk
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