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Formanden har ordet
- vi er på rette spor
B.93 har en 120-årig historie bag sig. Det er natur-
ligvis en udfordring leve op til de traditioner, der 
har grundlagt klubben og igennem tiden været 
med til at skabe fantastiske resultater. Med vores 
ca. 3000 medlemmer er det derfor vigtigt, at vi er 
på forkant med initiativer, der fortsat sikrer en po-
sitiv udvikling, og som er til gavn for flest mulige.

For såvel eliten som bredden i B.93 er det afgø-
rende, at vi har den bedst mulige fysiske ramme. 
Skal der leves op til den målsætning, er det er 
nødvendigt med flere idrætsarealer. I første om-
gang kan vi selv gøre noget ved den situation: 
Området foran tennishallen, bliver fra maj måned 
og hen over sommeren, genoprettet og planeret 
med græs. Der etableres en slåmur for tennis og 
en mindre kunststofbane for de små årgange i 
fodbold og tennis. Der kommer borde og bænke 
til medlemmerne, forældrene og gæsterne. På 
arealet ved gavldøren til klubhuset etableres der 
en styrketræningspavillon for alle medlemmer, 
der betyder, at motionsrummet på „Slottet“ kan 
nedlægges og skabe plads til andre aktiviteter.

Hovedbestyrelsen arbejder stadigvæk efter 
beslutningen fra generalforsamlingen i 2006, der 
betød opførelsen af tennishallen – og på længere 
sigt opførelsen af en multihal; og helst på Gas-
værksgrunden. Et sådant tiltag vil kunne samle 
mange af de fodboldaktiviteter, der specielt i 
vinterhalvåret, er spredt ud på forskellige skoler, 
men det vil også være en ekstra opvisningsbane 
for tennis, der betyder, at vi kan afholde flere 
og større tennisturneringer på anlægget. Og 
endelig vil en multihal skabe mulighed for flere 
og mere varierede træninger og samtidig knytte 
stærkere bånd til andre idrætsforeninger.

B.93 har fokus på, at klubbens elitehold i fod-
bold og tennis placeres i de bedste rækker. Dette 
gælder for senior, og det gælder for ungdommen. 
1. herresenior i fodbold er i skrivende stund på 
vej tilbage til divisionen, og i tennis arbejder man 
ligeledes på en tilbagevenden til elitedivisionen.

Skal vi opnå fodbold- og tennisresultater og i 
fremtiden fastholde vores særkende som talent-
udviklingsklub, skal indsatsen på området udvi-
des med et skoletilbud for fodbold og tennis. I 
fodboldverden er en række superligaklubber 
begyndt at sammenkoble talentudvikling med 
skolegang for at opnå en mere helhedsoriente-
ret løsning.B.93 har allerede, i et mindre omfang, 
taget initiativ til skole-/idrætssamarbejde. Det er 
sket i forhold til den nye kommunale sportsskole 
på Østerbro: Klostervængets Heldagsskole. Her 
er det meningen, at sportsinteresserede unge, 
i første omgang fra 7. til 8 klasse, og som har et 
potentiale i fx fodbold, i det kommende skoleår 
skal lægge deres træning her hos os.

Det er fantastisk at se den glæde og iver, der 
er i børnefodbolden. Eller gåpåmodet og kon-
centrationen i juniortennis. Damefodbolden, der 
kæmper for hvert eneste halmstrå, for at blive 
i den bedste række. Sammenholdet hos sekun-
daholdene i herresenior i fodbold, der yder en 
stor indsats på banen, og som efter kampe og 
træning ikke er til at drive hjem fra omklædnings-
rummene. Lørdagsåben i tennis, der handler om 
en god dyst, men også sammenhold og hygge. 
Førsteholdets fokus på hver eneste kamp for at 
vende tilbage til divisionen, og det fantastisk 
gode humør, der er hos alle spillerne. Og sådan 
kunne jeg blive ved.

Tillykke til alle B.93´ere med fødselsdagen. Vi 
ses til megafesten lørdag den 15.juni kl. 19.

Johnny Wetterstein
Hovedformand 

forkortet af redaktøren. 
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På mange måder går 
det godt for B.93’s fod-
boldafdelingen i 2013, 
hvor klubben fylder 
120 år. Klubben har 
aldrig haft flere med-
lemmer, vi har dygtige 
trænere og en af lan-
dets absolut bedste 
ungdomsafdelinger. 

Og vi har på pige- og kvindesiden indgået et 
godt fungerende og meget perspektivrigt sam-
arbejde med HIK og Skjold, så vi på denne side 
er med helt fremme. 

Omvendt må vi sige, at vi ikke kan være til-
fredse med den placering, B.93 har i dansk herre- 
og drengefodbold lige nu. B.93 fortjener bedre. 
B.93 fortjener at være med blandt de 20 bedste 
klubber i Danmarksturneringen, som klubben 
med sine ni Danmarksmesterskaber og en po-
kalsejr har sat sit massive præg på i de forløbne 
120 år.

Vi må erkende, at selv om der er fundet mange, 
mange gode løsninger i de seneste 10 år, så har 
perioden fra 2002 til i dag også været den mest 
traumatiske nogen sinde for den gamle klub. 
Fordi vores 1. senior trods gode forsøg i 2009 og 
2010 ikke har genvundet den plads i 1. division, 
som bør være et minimum for B.93, men tværti-
mod i 2012 tog turen i Danmarksserien for første 
gang i klubbens historie. Det var ikke den måde, 
vi havde satset på at fejre de 120 år på.

I skrivende stund ligger 1. senior fornuftigt i 
Danmarksserien, og det giver et vist håb for frem-
tiden. Opgaven i de næste fem år er at få skabt 
fremgang for 1. senior, for dermed kommer der 
også fremgang for resten af klubben. Hvordan 
man end vender og drejer det, er det sådan, det 
hænger sammen.

Lad os lige kaste et kort blik på den sportslige 
situation i fodboldafdelingen:

Vi er som sagt mange B.93’ere i dag. Vi er den 
største fodboldklub i DBU Københavns område. 
På landsplan er vi kun overhalet af Brøndby ude 
på vestegnen.

Vi er en klub, der på en og samme tid – det er 
en del af vores dna – har stor bredde med mange 
hold, der mest spiller for sjov, og nogle virkeligt 
dygtige og ambitiøse hold ledet af kompetente 
og veluddannede trænere, der vil være med helt 
fremme.

Bredden er i top. Vi kan og skal gøre tingene 
bedre for alle og ikke mindst for U17 og U19-
årgangene, men det er ikke her, det store pro-
blem ligger. 

Ser vi på, hvordan vi styrkemæssigt ligger med 
de bedste hold, er billedet dette:

Børnefodbolden ligger i top 3 i Danmark. I 
kraft af vores beliggenhed, som er landets bed-
ste, og som betyder at børn fra hele det centrale 
København ser os som et godt tilbud, har vi en 
talentmasse af dimensioner i børnefodbolden. Vi 
er også gode, og vi skal blive endnu bedre, til 
at tage mod dem. Og til at uddanne dem. Men 
kig lige på de her tre spillere: Mathias Zanka Jør-
gensen (årgang 1990), Bashkim Kadrii, (1991) og 
Jores Okore (1992). Fælles for dem er, at de er A-
landsholdsspillere, og at de selv er kommet ned 
til B.93 med deres far eller mor i hånden eller 
sammen med en god ven, allerede før de var fyldt 
10 år. Jeg vil godt vædde på, at vi har adskillige 
drenge med samme muligheder og talent i vores 
meget store børnefodboldafdeling i dag.

Vores mellemgruppe – U12-U15 – ligger i top 
10. U15 klarer sig fornemt i den bedste række, 
de kan spille i, nemlig den sjællandske division. 
Der er masser af talentfulde spillere. Bare gå ud 
på banerne og kig og skub gerne lidt til alle de 
talentspejdere fra KB, Lyngby, FC Nordsjælland 
og Brøndby, der allerede står derude, når I kom-
mer ud til sidelinjen. De ved godt, hvor de skal 
finde kvalitet.

Målet er 5 oprykninger på 5 år
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Vores U17 og U19 ligger i top 20. Ja lige for tiden 
ligger de i toppen af den næstbedste landsdæk-
kende række, og det er flot. Men vi er ikke i top 
10, hvor vi skal være. 

Det er, når vi når op til seniorafdelingen, at vi 
ikke længere er med fremme. Her er vi nemlig 
med placeringen i Danmarksserien ikke engang 
i top 55. 

Det går simpelthen ikke. Det er det, der skal 
ændres. For enten får vi 1. senior op i top 20, 
ellers også vil ungdommen gradvist rykke læn-
gere ned i rækkerne. Husk på, at det kun er godt 
11 år siden, at vores bedste juniorer (U17) blev 
Danmarksmestre. 

Så vi skal fremad med 1. senior, for så kommer 
vi også fremad med resten. 

Hvor langt er der så? Der er, vil jeg hævde, 
faktisk ikke så langt. Ikke at det bliver let, og der 
skal arbejdes hårdt, skaffes penge, og vi skal også 
have heldet med os. Men man kan sige det på 
denne måde: Vi skal have en oprykning om året 
for et af de bedste hold i de næste fem år: 5 
oprykninger på 5 år.

Lad mig forklare: Vi skal have 1. senior op i 2. 
division hurtigst muligt. Og derfra videre til 1. 
division. Det bliver svært, men det er ikke umu-
ligt. Når vores gode venner i Brønshøj, som har 
et langt svagere fundament, kan, så må vi også 
kunne.

Og sker det, vil vi bane vejen for to opryknin-
ger mere: Så vil vi nemlig kunne få U19 og U17 i 
ligaen. Uanset hvor godt vi arbejder, og uanset 
hvad der står i de officielle DBU-papirer, vil det 
aldrig ske som hverken Danmarksserieklub eller 
2. divisionsklub. Men ligger 1. senior pænt i 1. 
division, og kan vi skrive kontrakt med de bedste 
ungdomsspillere, er det inden for rækkevidde at 
få de to bedste ungdomshold i ligaen. Det var 
oprykning 3 og 4.

Den sidste skal vores 2. senior stå for. De skal 
selvfølgelig ligge i Danmarksserien og fungere 
som et stærkt reserve, ungsenior og talenthold, 
som leverer talentfulde spillere til 1. senior.

Hvis vi kunne nå så langt på fem år, så vil vi, 
når klubben fylder 125 år, samlet set være pla-

ceret næsten så højt, som vi overhovedet kan 
drømme om, hvis vi lige et øjeblik lader være 
med at drømme om superligaen. For så vil vi i ju-
bilæums- og festsangene i 2018 kunne syne om, 
hvordan samtlige hold ud over 1. senior ligger i 
den absolut højeste række. 

Det kunne blive en fest. Lad os i fællesskab 
gå efter det.

Hans Drachmann. 
Fodboldformand.
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Kære B.93’ere,

Så har frosten endelig sluppet sit greb – så nu, i 
skrivende stund d. 20. april – kan kommunens ba-
nefolk klargøre grusbanerne. Til trods for en hel 
del sol i løbet af april, så har der været nattefrost 
og dette har betydet at klargøring af banerne 
først er gået i gang i midten af april.

Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i 
gang med grusbane tennis igen – og jeg regner 
med at det gælder os alle. 

Som jeg skrev i klubbladet i marts, så er en 
af vores fokus områder, at udendørs banerne 
bliver bedre. Vi har generelt dårlige grusbaner 
– set i forhold til andre klubber omkring os i Kø-
benhavnsområdet. Dette kan vi ikke være tjent 
med. Vi har – i tennisafdelingen sammen med 
hovedbestyrelsen - en konstruktiv dialog med 
Københavns Kommune omkring kommunens 
klargøring og vedligeholdelse af grusbanerne; 
vi håber og tror, at vi i år får bedre baner end de 
seneste mange år.

Et kort tilbageblik over indendørssæsonen:

• Førsteholdet blev nummer 6 i 1. division og 
deltager i 1. division igen næste vinter – med 
mindre der laves om på strukturen for in-
dendørs holdturnering, som det nu gøres for 
udendørs.

• Andetholdet blev nummer 5 i 3. division.
• På individuelt plan har mange af klubbens 

ungdomsspillere gjort sig gældende og det 
er blevet til en række turneringssejre i diverse 
kategori 3 og 2 turneringer samt minitennis. 
Dette skal vi glæde os over, men vores ambi-
tioner – med klubbens størrelse og infrastruk-
tur – er højere og vi skal intensivere og løfte 
kvaliteten af træningen.

Vi har i april mistet nogle af vores bedste spillere, 
som er flyttet til andre klubber. Dette er ærgerligt 
synes jeg, men vi må naturligvis respektere det 
individuelle valg. Vi vil forsætte arbejdet med 

det allerede etablerede strategiske fundament 
og over tid vil dette tiltrække nye spillere til klub-
ben – sikkert også på højt niveau. B.93 fylder 120 
år den 19. maj. Nogle brave medlemmer har taget 
initiativ til en megafest den 15. juni (se andetsteds 
i bladet)… Som jeres tennisformand vil jeg på det 
kraftigste opfordre jer til at tilmelde jer festen. Vi 
har netop nu et klart behov for at udbygge vores 
gode forhold tennis og fodbold imellem, og her 
er en kærkommen lejlighed til at mødes. Et stort 
tillykke til vores fælles klub med de 120 år.

I den kommende udendørs sæson stiller vi i 
klubben med 16 hold i holdturneringerne, 6 for 
juniorer og 10 for seniorer – dette er en rekord 
for B.93.

Som det blev præsenteret på klubbens gene-
ralforsamling i sidste uge, så er vi kommet meget 
langt i processen med at kunne omlægge det 
eksisterende banklån til et realkreditlån og i den 
forbindelse vil vi øge lånoptagelsen en smule 
– således at vi kan forbedre noget af klubbens 
infrastruktur. De mest tiltrængte forbedringer er 
det ujævne område foran tennishallen samt ved-
ligeholdelse af selve tennishallen. Begge disse 
ting vil blive muliggjort; det ujævne område 
foran tennishallen vil blive omdannet til grønt 
område med borde og bænke og der bliver etab-
leret tennis slå-mur og kunststof minibane, der 
kan benyttes til både fodbold og minitennis. Vi 
regner med at dette arbejde starter allerede i maj.

Vi planlægger en masse aktiviteter for uden-
dørssæsonen – følg med på B.93 website!

På tennis bestyrelsens vegne ønsker jeg alle 
er skøn udendørs sæson med masser af gode 
tennis oplevelser.

Mvh Andreas  
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Nostalgifest igen

Lørdag den 3. maj mødte 88 feststemte deltagere 
op til den anden nostalgifest i klubbens histo-
rie. Gamle førsteholdsspillere, æresmedlemmer 
og bestyrelsesmedlemmer fra fodbold mødte 
op, og snakken gik livligt om store præstationer 
både på og uden for banen. Palle „Banks“ Jørgen-
sen var nok engang en suveræn toastmaster og 
deltagerne morede sig højlydt over hans mange 
spydige bemærkninger til deltagerne, serveret 
på den sædvanlige kærlige måde. I år kunne 
festudvalget ligeledes præsentere en del af de 
mange TV klip, som klubben har erhvervet sig 
fra DR. Klippene var specielt tilegnet en del af 
de fremmødte, og det var fraklippene naturligvis 
også. Nok engang en stor succes, der bestemt 
tåler gentagelse. Kryds i kalenderen sidste fredag 
i april måned, hvis den da ikke som i år falder på 
en helligdag.

En del af de forventningsfulde gæster er på vej til sætte sig 
til bords. Foto Torben Klarskov.
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En af Danmarks ældste, største og mest vindende 
fodboldklubber fylder rundt. I 120 år har bolden 
rullet på Østerbro, og til det skal der lyde et stort 
tillykke.

B.93 har vundet danske mesterskaber på stribe 
og fostret utallige landsholdspillere. Men vigtigst 
af alt så har B.93 gennem 120 år været et sam-
lingssted og holdepunkt for tusindvis af køben-
havnere – hvad end det har været på banerne, i 
klubhuset eller på lægterne på Østerbro Stadion. 

B.93’s satsning på talentudviklingen afkræver 
særlig respekt og beundring, og klubben har da 
også i dag en af landets største børne- og ung-
domsafdelinger. Hver eneste dag træner hund-
redvis af unge fodboldspillere på anlægget. Det 
styrker klubben, det styrker lokalmiljøet og det 
styrker hele det københavnske idræts- og for-
eningsliv.

Jeg vil gerne ønske alle medlemmer og frivil-
lige i B.93 tillykke, og jeg håber, at bolden også 
fremover vil rulle på Svanemølleanlægget.

Frank Jensen 
Overborgmester

Tillykke til  
alle i B.93

- en hilsen fra overborgmesteren

Et stort tillykke

Min barndoms fodboldklub er B93. Her trådte jeg 
mine første fodboldstøvler. Poul Zølck var den 
store træner – og en af min fars helte, så det var 
med ærefrygt, jeg lyttede på hans opmuntringer, 
kommandoer og tilråb. Jeg glædede mig hver 
gang, jeg skulle til træning på det gamle anlæg 
bag Idrætsparken.

Jeg var også glad hver gang, jeg gik hjem fra 
træning, selv om der helt klart var dem, der havde 
vendt støvlerne bedre end mig. Jeg kommer 
stadig indimellem på Østerbro Stadion og står 
helst nede i svinget mellem Idrætshuset og Øbro 
Hallen, hvor min lillebror og jeg stod med vores 
farfar og far og fulgte førsteholdets bedrifter i 
skiftende divisioner.

Det er stadig sådan, at jeg efter hver turne-
ringsrunde som noget af det første slår op på 
sportssiderne for at se ’min klubs’ placering i 
tabellen. Og jeg glæder mig stadig over – og er 
stolt af – at have været med til at sikre klubben 
de nye faciliteter på Østre Gasværk og Øresunds-
hospitalet.

Så stort tillykke til klubben, der har givet så 
mange københavnerdrenge fantastiske oplevel-
ser igennem tolv årtier.

De bedste hilsener

Jens Kramer Mikkelsen
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Generalforsamling, 16. april 2013

Årets generalforsamling blev afholdt på slottet, 
tirsdag den 16. april kl. 19:30. Da der på forhånd 
ikke var lagt op til drama var deltagerantallet 
beskedent med 60 (hvis bestyrelsen og køkken-
personalet tælles med).

Som dirigent valgtes traditionen tro, advokat 
Torben Henriksen. Det var 22. gang (med debut 
i 1990), at Torben svingede taktstokken. Derved 
indhentede han landsretssagfører Victor Hansen, 
der var dirigent samme antal gange i perioden 
1927/50. 

Formanden Johnny Wetterstein Hansen ind-
ledte med, at mindes de afdøde medlemmer 
siden sidste generalforsamling, nemlig Kurt Arn-
skov, Janne Kolding, Mogens Frederiksen, Thor 
Juul, Helge Hassel og Henning Vieg. De seks gode 
medlemmer blev mindet med et minuts stilhed.

Herefter blev uddelt jubilæumsnåle, det var 
dog langtfra alle, der var til stede. 

80 år
Eyvind Berger
60 år
Stig Kargaard

Eugen Pedersen
Paul Rømert

50 år
Jens Ove Jørgensen
Birgitte Juul-Jørgensen
Ivar Roitmann

40 år
Ole Mortensen
Jørgen Marthin
Henrik Neerup Petersen
Rene Rüssel Tarp
Martin Jacobsen
Britt Schnohr
Finn Jacobsen
Lars Arnskov
25 år 
John Juul Fog
Klaas Muizelaar
Torben Frank

Hans Drachmann overrækker pokalen til Årets B.93’er, Jens Koldning. Foto Freddie Birtø
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For anden gang i klubhistorien havde et medlem 
80 års jubilæum (Erik Brenting var den første). 
Det meget trofaste medlem Eyvind Berger, blev 
meldt ind som 10-årig i 1933. Eyvind er omtalt 
under runde fødselsdage i bladet.

Herefter skulle de to årlige pokaler uddeles. 
Årets leder blev Poul Aarøe, der gennem mange 
år har gjort et enormt arbejde i tennisafdelingen, 
bl.a. med at arrangere Lørdagsopen. Desværre 
var Poul ikke til stede.

Årets 93’er blev Jens Kolding, der i foråret 2012 
var trådt til, da førsteholdet (fodbold, hvis nogle 
skulle være i tvivl) havde brug for en angrebstræ-
ner. Med 141 mål i sin egen karriere på 1. holdet 
skulle man mene, at Jens havde visse forudsæt-
ninger for at udfylde rollen. Familien Kolding har 
de sidste mange år tillige været meget aktive om-
kring førsteholdskampene på Østerbro Stadion. 

Formandens egentlige beretning indeholdt 
først og fremmest udfordringerne med første-
holdet i fodbold, der for første gang i historien 
var ude af DM-turneringen. Målsætningen er op-
rykning i 2013 (til 2. division) og igen i 2014 (til 
1. division), og herefter stabilisering i 1. division. 
Der var også ønske om, at tennis kom højere op 
i rækkerne. 

Formanden omtalte endvidere talentudviklin-
gen, skoleprojekt, dameafdelingens fælleshold 
B93/HIK/Skjold. Det forventes, at arealet foran 
tennishallen kommer i stand i løbet af sommeren. 
Reglerne for FOS-tilskud ændres radikalt, hvilket 
betyder væsentlige forringelser for klubben.

Omklædningsrummene efterlades i dårlig 
stand af medlemmerne. Der er nedsat et restau-
rationsudvalg. Klubbens 120 års fødselsdag mar-
keres med en klubfest den 15. juni. Der nedsættes 
et ungdomsudvalg.

Valg til Hovedbestyrelsen. Formanden Johnny 
W. Hansen blev genvalgt. Torben Klarskov (sup-
pleant/fodbold) blev genvalgt. Klaus Klinge (ten-
nis) blev afløst af Ivo Skolmen. Klaas Muitzelaar 
(suppleant/tennis) blev afløst af Christian Lunøe. 

Kassereren Hans Bay måtte beklage, at års-
regnskabet ikke forelå på tryk. Det skyldtes, at 
klubbens mangeårige revisor Peer Appel fra Kal-
lermann Revision i Helsingør desværre var blevet 
syg. Moderklubben havde et overskud på DKK 
716.000. De to datterselskaber B93 Fodbold ApS 
og Østerbro Idrætspark trak overskuddet ned til 
DKK 54.000 pga. drift og afskrivninger. Kassere-
ren kunne underholde med en masse grafer om 
udviklingen de sidste 10 år i udvalgte nøgletal 
for moderen.

Som ny klubrevisor valgtes Svend-Erik Jensen 
fra Timevision Revisionsselskab, Frederiksberg.

Den udramatiske generalforsamling sluttede 
med et 93-hurra under ledelse af Jørgen Ritnagel.

/Palle ’Banks’ Jørgensen

Poul Aarøe
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Foto: Torben Klarskov

- en af musketererne

Hans Bay

Alexandre Dumas skabte Athos, Porthos og Ara-
mis i romanen ”De Tre Musketerer”. I B.93 trådte 
Wetterstein, Drachmann og Bay ind på scenen 
i 2003. Der var noget råddent i klubben. Der 
trængtes til en alvorlig oprydning i økonomien 
efter flere uheldige dispositioner.  Hans Bay blev 
valgt til kasserer på generalforsamlingen i 2004. 
Som statistiker var han vant til at arbejde med tal, 
men debet og kredit var han ikke helt fortrolig 
med, så glad var han, da han fik Henrik Dreiager 
til at hjælpe sig med bogføringen.

Regningerne blev lagt i tre bunker. De der 
hastede blev indfriet først og ret hurtigt fik man 

vendt økonomien til et pænt overskud. Næste 
opgave var at skaffe flere medlemmer til klub-
ben. En baneplan blev indført, og der blev skaf-
fet trænere til samtlige hold, der gjorde, at flere 
begyndte at føle det attraktivt at være medlem af 
klubben. Medlemstallet var helt ned omkring de 
500 – I dag spiller det tredobbelte antal fodbold 
i klubben.  Kontingent restancer blev inddrevet 
med hård hånd.  Henrik Lindholm gik i gang med 
at få omlagt lån. Det dyre Lounge lån med en 
rente på 6 % var en tikkende bombe under øko-
nomien – Det lån blev hurtigt indfriet.  Klubben 
gik i fornuftig dialog med Niels Jørgen Holdt fra 
Sparta med henblik på salg af den gamle hal. Det 
var vigtigt fortsat at kunne have brugsretten over 
den gamle hal, så længe nybyggeriet stod på.  
Jens Kampmann og Leo Larsen blev hentet ind 
til bestyrelsesposter i Østerbro Idrætspark, og så 
kom der skred i halbyggeriet .

Hans Bay var oprindelig begyndt som træner i 
B.1903, hvor sønnen Nikolaj også spillede, men da 
familien flyttede ind på Østerbro, var det nærlig-
gende at skifte til B.93. Via en afdelingslederpost 
for drengene gik turen videre til fodboldbestyrel-
sen, og så er vi fremme ved historien en ”En for 
alle og alle for en” – Musketererne stod fast, selv 
om de mange gange havde ryggen mod muren 
og D`Artagnan var også med i skikkelse af Jørgen 
Ritnagel. 

/tk

• Født den 27. marts 1954
• Medlem af Herfølge Boldklub i 19 år
• Indmeldt i B.93: 2002
• Uddannelse: Cand. Stat underviser 

på UUC.
• Gift med Ludmilla i 1987 2 børn 
• Nikolaj (23) og Lina (20) 

Markante profiler 2003-2013
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En festdag for børnene

Den 6. april var der lagt op til god stemning og 
hygge foran klubhuset, da B.93 Kids havde invi-
teret børnemedlemmer og deres forældre til fest-
dag på ’slottet’. Arrangementet skulle kulminere i 
overværelsen af 1. holdets topkamp i Danmarks-
serien mod oprykningsrivalerne fra Ledøje-Smø-
rum. Der var dog helt frem til det sidste tvivl om, 
hvorvidt kampen ville blive spillet. 

Den gode stemning blev leveret af de omkring 
100 børn og forældre, der blev budt på alt godt 
fra grillen. Derudover var der masser af aktiviteter 
for børnene, der blandt andet kunne male eget 
B.93 flag, jonglere eller få målt skudhastighed. 

Dagens hårdeste skud blev desuden (måske fejl-
agtigt) målt til alarmerende 199 km/t, så mon 
ikke vi har en fremtidig Roberto Carlos blandt de 
unge medlemmer. 

Den efterfølgende opbakning til kampen mod 
Ledøje-Smørum var i top, og igennem hele kam-
pen bidrog de unge medlemmer til en god og 
festlig stemning på Østerbro Stadion. Det store 
fremmøde medvirkede til at der blev sat (hid-
til) sæsonrekord med 345 tilskuere. Vi takker for 
den gode stemning, og vi håber selvfølgelig også 
fremover at se så mange som muligt af de frem-
mødte børn og forældre igen til 1. holdets kampe. 

 
/lm
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Foto: Torben Klarskov

Denne gang besøger vi en sponsor 
med adresse på Slottet

Som navnet antyder så er Giacomo Musumeci 
ikke født i gamle Dannevang, men derimod på 
Sicilien, som søn af en italiensk far og en mor 
fra Dragør. Giacomo kan nu ikke huske ret om 
vulkaner, citroner og mafiaen fra sin barndom, for 
allerede som to-årig flyttede familien til Danmark

Efter endt skolegang kom Giacomo i lære som 
Kok. Da svendebrevet var i lommen, fik han først 
job på Gråbrødre Torv hos Bøf & Ost. Senere tog 
han turen til Stockholm, hvor han et år var besty-
rer af Hotel og Pension i den smukke skærgård ud 
fra den svenske hovedstad. 

Næste stop var Smørum Golfcenter, hvor han 
mødte sin Anette som han siden har levet sam-
men med. De fik sønnen Johannes, der i dag er en 
del af Ala Muhammeds U 15 trup. Datteren Laura 
er mere til springgymnastik og dans.

Det blev til et par sæsoner på Bakken og et år 
som køkkenchef i hovedsædet hos Statoil, inden 
Anette og Giacomo besluttede at starte for sig 
selv med Cateringfirmaet Kokkens Gourmet.

Da Ole Klein i 2009 opsagde forpagtningen 
af Restaurant Frederiks i B.93 klublokaler, slog 
Giacomo til, da det ville betyde, at de kunne få rå-
dighed over bedre køkkenfaciliteter, samt mulig-
heden for at få selskabslokaler stillet til rådighed. 

Det er enormt spændende og udfordrende for 
mig, at arbejde i en klub med frivillige ledere.  Vi 
er meget glade for at være her, selv om vi sam-
men må finde en vej til at få genskabt noget af 
det klubliv, som klubben har brug for. Vi er startet 
op med nogle fællesspisninger for de forskellige 
hold, og det tror jeg kan få betydning på læn-
gere sigt. Den yngre generation har en lidt anden 
holdning til klublivet – der er mange tilbud, der 
lokker de unge i dag. Men vi kan mærke en frem-
gang med de fællesspisninger, vi nu har mindst 
en gang om måneden. De nostalgifester, der 
popper op for tiden vil også være et væsentligt 
bidrag i den retning. Vi samarbejder i øjeblikket 
med det nye restaurationsudvalg, og her har vi 
planer om at overdække en del af terrassen, for 
derved at kunne tilbyde servering i det fri. 

Kokkens Gourmet står for buffeten til klubbens 
megafest den 15. juni. Vi siger tak til Giacomo for 
samtalen og glæder os til megafesten den 15. 
juni. Billetsalget er startet. 

/tk

• Giacomo Musumeci
• født den 4. april 1974
• Uddannet som Kok – færdiguddannet 

1996 Beghuset i Dragør
• Bor sammen med Anette - to børn    

Johannes (14) og Laura (12)

På sponsorbesøg

Kokkens Gourmet



Varmt: 
 
Rosmarin stegt kalveculotte med 
cremet balsamico sauce 
Kyllingebryst i svøb af parmaskinke 
og salvie, dertil sesamstegte nye 
kartofler 
Svinemørbrad med fyld af rød 
pesto, samt saute af funghetto

Fødselsdag på Slottet 
d. 15. Juni 2013 

Koldt:

Tomatsalat med frisk mozzarella, 
oliven og pesto 
Terrin af skaldyr på bund af sprøde 
asparges og salater med citrus 
creme 
Pastasalat med piment, soltørrede 
tomat og pinjekerner 

Hjemmebagt brød og smør.

Der serveres italiensk buffet  
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Førsteholdet de sidste 10 år

Overskriften kunne være ’i medgang og mod-
gang’ eller bedre ’i modgang’. Da klubben i 2003 
rundede 110 år lå førsteholdet placeret på en 12. 
plads i 1. division. Det svarer til en plads som 
nummer 24 på Danmarkskortet (12 hold i superli-
gaen). Hvis man laver samme opgørelse her 10 år 
efter, hvor klubben overvintrer som nummer tre i 
Danmarksserien, skal man have lommeregneren i 
brug. Resultatet bliver en placering som nummer 
62 i Danmark, altså et fald på hele 38 pladser. 
Vi må straks prøve at finde forklaringen. Er klub-
ben blev tvangsnedrykket (nej), er medlemstallet 
faldet (nej), har trænerne været elendige (nej), 
er ungdomsholdene i forfald (nej), er klubbens 
økonomi dårlig (nej). Nedenfor gennemgås sæ-
son for sæson, og så håber vi på, at forklaringen 
dukker op.

Sæsonen 2002/03: 1. division: Nr. 12 med 30-10-6-
14 (44-52). Træner: Jesper Pedersen. Holdet (flest 
kampe): Nicolas Nielsen – Ole Puggaard, Sladan 

Peric, Jimmy Müller, Michael Ja-
kobsen – Troels Jensen, Peter 
Rewers, René Tengstedt – Glenn 
Marcher, Dennis Bo Mortensen 
og Christian Brøndum. En blød 
sæson, hvor nedrykningsfaren 
blev afklaret i næstsidste runde 
med en hjemmesejr på 2-0 over 
Herfølge (Sladan Peric og Pe-

ter Fensholm). Suveræn topscorer var Dennis Bo 
Mortensen med 14 mål. 

Sæsonen 2003/04: 1. division: Nr. 13 med 30-7-7-
16 (44-50). Træner: Jesper Pedersen (efterår) og 
Peter Nielsen (forår). Holdet (flest kampe): Theis F. 
Rasmussen – Michael Jensen, Sladan Peric, Jimmy 
Müller, Jonas Schumacher – Morten Kirk, Ole Pug-
gaard, Tim Ilsø – Peter Nymann Mikkelsen, Nicolas 
Drost og Peter Fensholm. En ujævn sæson med 

nederlag i Ølstykke (4-5), sejr i Vejle (5-3) og hjem-
mesejr over B1913 (8-0). Overle-
velse blev sikret i næstsidste 
runde på Østerbro Stadion med 
sejr over Vejle 1-0 (Nicolas Drost). 
Topscorer var Nicolas Drost (12 
mål) foran talentet Bajram Fetai 
(10 mål), der midt i sæsonen blev 
solgt til Glasgow Rangers.

Sæsonen 2004/05: 1. division: Nr. 16 med 30-3-
8-19 (41-80). Træner: Dan Lübbers/Danny Jung 
(18 kampe) og Ole Mørk (12 kampe). Holdet (flest 
kampe): Nicolas Nielsen – Polat Bozkurt, Martin 
Lundby Jensen, Anders Bjerring Qvist, Jonas 
Schumacher – Dan Lübbers, Kim Madsen, Ole 
Puggaard – Anders Hadberg, Danny Jung og Ol-
cay Senoglu. En katastrofal sæson. Katastrofe 1. 
Optakten var at ejerne Preben Elkjær og Thomas 
Olsen trak sig. Det samme gjorde træneren Peter 
Nielsen. Og derved var selskabet bag divisions-
holdet, nu ejet af moderklubben B93, uden spil-
lere, træner og penge. Det lykkedes bestyrelsen, 
at få overtalt makkerparret Lübbers/Jung til at 
blive spillende trænere. Og så var det ellers ud 
og finde nogle spillere. Det blev en fin start med 
4-4 i Køge (2 mål af debutanten Olcay Senoglu). 
Til trods for to ærgerlige nederlag på Østerbro 
Stadion mod Vejle (3-4) og Brønshøj (3-4) lå 
det nyskabte hold hæderligt placeret omkring 
nedrykningsstregen efter 1. 
halvdel. Da 2. halvdel star-
tede med tre nederlag blev 
Ole Mørk ansat som ny træ-
ner. Chokeffekten var til at 
overse, kun en sejr i de sidste 
12 kampe (2-1 i Ølstykke). Og 
derved rykkede B.93 ud med 
et brag. Topscorer blev Olcay 
Senoglu (11 mål) og Danny Jung (7 mål), selvom 
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de begge spillede under halvdelen af kampene. 
Sæsonen indbragte ikke færre end 22 debutan-
ter, blandt disse talentfulde Danny Mirabel og 
Emil Dyre Nielsen samt de rutinerede Bo Henrik-
sen og Jesper Falck.   

Sæsonen 2005/06: 2. division/Øst: Nr. 8 med 
26-8-6-12 (39-49). Træner: Ole Mørk (efterår) og 
Michael Schäfer (forår). Holdet (vægt på foråret): 
Nicolas Nielsen – Kasper Larsen, Jimmy Müller, 
Anders Bjerring Qvist, Aske Krohn – Danny Mira-
bel, Dragan Bakovic, Troels Jensen – Ronny B. Pe-
tersen, Henrik Lyngsø Olsen og Peter Fensholm. 
Træneren Ole Mørk havde til opgave, at få holdet 
tilbage til 1. division. Det blev et katastrofalt ef-
terår med 14 kampe og kun en sejr (2-0 hjemme 
over Holbæk) og ni nederlag. Så i stedet for at 
ligge i førerfeltet lå B.93 sidst. Og der var kun 12 
kampe i foråret til at redde livet. Træneren Ole 
Mørk blev udskiftet med Mi-
chael Schäfer, der sammen 
med tilbagevendte Erling 
Bøje som sportschef , skulle 
få holdet over stregen. De 
første otte kampe indbragte 
17 point, bl.a. via sejre i Sla-
gelse (5-4) og Holbæk (4-2). 
Og derved var livet reddet. 
Topscorer: Henrik Lyngsø Olsen (10 mål) og Ronny 
B. Petersen (7 mål).

Sæsonen 2006/07: 2. division/Øst: Nr. 6 med 26-
12-6-8 (63-37). Træner: Michael Schäfer. Sports-
chef var fortsat Erling Bøje, nu med Frank Nielsen 
som talentchef. Holdledere var makkerparret Per 
Clausen og Mads Mazanti Jensen. Holdet (flest 
kampe): Nicolas Nielsen – Morten Jørgensen, 
Jimmy Müller, Mark Strøm, Kasper Larsen – Kri-
stian Nielsen, Dragan Bakovic, Thomas Høegh – 
Venhar Sabani, Henrik Lyngsø Olsen og Ronny 

B. Petersen. Efter et flot efterår med store sejre 
over Greve (6-1), KB (5-0), Glostrup (6-0), Roskilde 
(4-0) og ikke mindst Brønshøj (8-2) var B.93 med i 
topstriden, kun tre point efter Hvidovre på opryk-
ningspladsen. Et svagt udlæg i foråret med tre ne-
derlag mod LFA (3-6), Holbæk (0-2) og AB 70 (1-2) 
i de første seks kampe, gjorde at sæsonen var slut 
i april måned. De sidste seks kampe indbragte 16 
point til almindelig forskønnelse. Da divisionerne 
skulle udvides fra 14 til 16 hold var nedryknin-
gen suspenderet.Sæsonens topscorer var Hen-
rik Lyngsø Olsen med hele 22 mål. Indenfor otte 
dage i september måned 
scorede han ni mål mod KB 
(5-0), Glostrup (6-0) og Ros-
kilde (4-0). Kristian Nielsen 
scorede 15 mål og Ronny B. 
Petersen fulgte efter med 10 
mål. En opmuntrende sæson 
med enkelte blålys (1-1, 1-2 
mod AB 70). I foråret debu-
terede talentet Mathias ’Zanka’ Jørgensen, som 
allerede om sommeren blev solgt til FCK.
’
Sæsonen 2007/08: 2. division/Øst: Nr. 9 med 30-
11-6-13 (48-51). Træner: Erling Bøje (efteråret) 
og Benny Gall (foråret). Da det ikke lykkedes, at 
forlænge med Michael Schäfer, overtog rutine-
rede Erling Bøje holdet i efteråret. Benny Gall, 
hjælpetræner og reservemålmand i FCK, var først 
ledig ved årets udgang. Holdet (flest kampe): Ul-
rik Thomsen – Kasper Larsen, Mark Strøm, Carl 
Bjarke Petersen, Emil Farver – Lars Hjortshøj, Dra-
gan Bakovic, Mads Heisterberg – Venhar Sabani, 
Martin Drescher og Jan Isaksen. Det blev en blød 
mellemsæson. Selvom holdet scorede i samtlige 
efterårets kampe gav de 15 kampe kun 22 point. 
Derved overtog Benny Gall et hold der lå placeret 
i midten af division, langt væk fra begge streger. 
Af nye spillere kunne Benny disponere over 
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målfarlige Alban Shipsani, hjemvendte Bashkim 
Zibiri, Jeppe Hestehave, Michael Rytkönen, Mik-
kel London og Mohammed Ali. Foråret indbragte 
yderligere 17 point på kontoen, og derved blev 
det til en niendeplads. Sæsonens topscorer blev 
Jan Isaksen (9 mål) og Alban Shipsani (8 mål).

Sæsonen 2008/09: 2. division/Øst: Nummer 2 
med 30-17-11-2 (67-31). Træner: Benny Gall. Sæ-
sonen var speciel, idet samtlige hjemmekampe 
skulle spilles i Valby Idrætspark. Det skyldes, at 
Østerbro Stadion skulle gennemgå nogle store 
forandringer. Banen skulle gøres bredere, så 
den opfyldte de internationale mål. Jan Carlsen 
var assistenttræner, Erling Bøje var sportschef, 
Frank Nielsen var talentchef og makkerparret 
Per Clausen og Mads Mazanti 
Jensen var holdledere. Holdet 
(flest kampe): Jakob Thomsen 
– Rang Shawkat, Mark Strøm, 
Mads Ibenfeldt, Emil Farver – 
Bashkim Zibiri, Dragan Bako-
vic, Mikkel London – Emil Dyre 
Nielsen, Geert Baunsgaard og 
Jan Isaksen. Øvrige spillere med mange kampe: 
Alban Shipsani (efterår), Bashkim Kadrii (forår), 
Casper Abildgaard (forår), Henrik Lyngsø Olsen 
(forår), Martin Heisterberg (efterår), Mads Heister-
berg (efterår), Thomas Høegh (forår) og Olcay Se-
noglu (forår).Det skulle vise sig, at holdet følte sig 
godt tilpas i Valby Idrætspark, hvor de 15 kampe 
resulterede i kun et nederlag (2-3 mod Ølstykke), 
men lidt for mange uafgjorte. Holdet scorede i 
29 af de 30 kampe, kun en snevejrskamp mod 
Vanløse (0-0) var uden 93-scoring. Kampen om 
førstepladsen blev afgjort i tredjesidste runde, 
hvor 3.485 tilskuere på Slagelse Stadion så hjem-
meholdet FC Vestsjælland vinde knebent med 
2-1 (sejrsmål i sidste minut). Derved sluttede B.93 
som nummer to med 62 point efter FC Vestsjæl-
land med 65 point og skulle derved spille mod 
Brabrand fra vestkredsen. Den første kamp blev 
spillet på det nyrenoverede Østerbro Stadion 
(1.558 tilskuere) og sluttede 0-0 efter B.93 havde 

haft overvægt i spil og chancer. Man kan undre 
sig over, at klubben ikke lod kampen spille i Valby 
Idrætspark, som havde været hjemmebane hele 
sæsonen. Men der er nok gået kroner-i-kassen i 
beslutningen. Det så ud til at være ligegyldigt, 
idet B.93 førte 2-0 ved pausen i returkampen i 
Brabrand, efter total spilledominans og to mål 
af talentet Bashkim Kadrii. Men her indtraf så 
10-årets katastrofe nummer to. I løbet af det 
første kvarter af 2. halvleg scorede Brabrand tre 
gange, og endte med at vinde kampen 3-2. Ude-
fra set så det ud til, at da spillerne gik ud til 2. 
halvleg, tænkte de mere på hvor mange bajere, 
de skulle have på hjemturen, end der var en halv-

leg tilbage. Og samtidig kunne 
man undre sig over, at holdets 
topscorer Geert Baunsgaard 
ikke engang var på bænken. 
Ham savnede man i den grad 
den sidste halve time, hvor der 
skulle satses. Den sorteste dag 
i klubbens historie siden ned-

rykningen i Køge i 1954. Sæsonens topscorer blev 
som sagt Geert Baunsgaard (12 mål) foran Olcay 
Senoglu (10 mål) og Alban Shipsani, Emil Dyre 
Nielsen og Jan Isaksen (alle 9 mål).

Sæsonen 2009/10: 2. division/Øst. Nummer 2 
med 30-19-3-8 (60-33). Træner: Jeppe Tengbjerg, 
som erstattede Benny Gall, der var blevet fyret 
efter tragedien i Brabrand. Assistenttræner var 
Jan Carlsen i efteråret og Nicolas Nielsen i foråret.  
Holdet (flest kampe): Jakob Thomsen – Casper 
Abildgaard, Mads Ibenfeldt, Martin Heisterberg, 
Aske Krohn – Bashkim Zibiri, Henrik Lyngsø Olsen, 
Thomas Høegh – Emil Dyre Nielsen, Geert Bau-
nsgaard og Bashkim Kadrii. Efter første halvdel af 
sæsonen lå holdet på en skuffende 6. plads. De 
første tre kampe i foråret gav kun et sølle point 
(1-1 mod HIK), og de sidste 12 kampe forekom 
ligegyldige. Men miraklernes tid var ikke forbi. 
Kampene mod Greve (4-0), BSV (3-2), Brøndby 
II (3-1), LFA (1-0), Skjold (5-0), Avarta (2-1), B1908 
(2-1), Stenløse (1-0), Vanløse (2-0), BGA (4-0), Al-
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lerød (2-1) og FC Nordvest (1-0) blev alle vundet. 
Altså 12 kampe i streg med udelukkende sejre 
(klubrekord). Derved sluttede B.93 på andenplad-
sen (foran BSV), og kun et point efter Brønshøj, 
der i næstsidste runde vendte 0-2 til en 3-2 sejr 
over HIK med stor hjælp fra fru Fortuna. Som 
nummer to skulle B.93 igen i år spille kvalifika-
tionskamp, denne gang mod Hobro, og igen på 
hjemmebane i første kamp. 
Det blev en fuser, idet hjem-
mekampen blev tabt 0-2 og 
udekampen også blev tabt 
(1-3). Sæsonens topscorere 
blev stortalentet Bashkim 
Kadrii (16 mål) foran Emil Dyre Nielsen (11 mål) 
og Henrik Lyngsø Olsen (8 mål).

Sæsonen 2010/11: 2. division/Øst. Nummer 6 
med 30-12-9-9 (57-44). Træner fortsat Jeppe 
Tengbjerg, nu med Bjørn Rasmussen som assi-
stenttræner. Holdet (efteråret): Jakob Thomsen 
– Wissam Nielsen, Mads Nielsen, Martin Heister-
berg, Thomas Høegh – Mads Heisterberg, Danny 
Mirabel, Mourad El Bariaki – Emil Dyre Nielsen, 
Geert Baunsgaard og Sadulla Elezi. I foråret var 
Jakob afløst af Martin Johnsen, Høegh af Aske 
Krohn, Geert af Mohamed Azaquoun og Mikkel 
London var for det meste indestarter. Selvom 
holdet scorede i 29 ud af 30 kampe (0-1 hjemme 
mod FC Nordvest) blev det ikke nogen stor sæ-
son. I pokalturneringen blev det sejre over BGA 
(2-0) og Tuse (2-0) og et nederlag til superligahol-
det Silkeborg (0-5), som afgjorde kampen med 
en lynscoring efter 11.20 sekunder (kan ses på 
klubbens hjemmeside ’B.93 TV’).Sæsonens top-
scorere: Emil Dyre Nielsen (10 mål), Henrik Lyngsø 
Olsen og Mikkel London (begge 6 mål).

Sæsonen 2011/12: 2. division/Øst. Nummer 14 
med 30-8-9-13 (37-44). Træner: Thomas Petersen, 
der blev afløst af Kim Splidsboel efter 21 kampe. 
Efter skuffelsen i sidste sæson valgte klubben, at 
rykke U19-træneren Thomas P. op som senior-
træner og samtidig satse på klubbens egne unge 

talenter. Det blev ingen succes, og efter de første 
seks kampe i foråret blev Thomas udskiftet med 
den rutinerede Kim Splidsboel, som lagde ud 
med 0-0 mod B1908 og 2-1 over Ølstykke. Det lyk-
kedes dog ikke, at redde holdet fra nedrykning. 
Og derved var klubben for første gang i historien 
ude af DM-turneringen. Katastrofe nummer tre. 

Holdet (efteråret): Martin John-
sen – Sean Christoffersen, Mads 
Nielsen, Martin Heisterberg, 
Valon Ljuti – Jannik Zimling, 
Mourad El Bariaki, Bassel Jradi 
– Emil Dyre Nielsen, Mohamed 
Azaquoun, Sadulla Elezi og end-

videre Beran Camili. I foråret kom forstærkninger 
i form af Jakob Thomsen, Nicklas Jensen, Thomas 
Høegh og Wissam Nielsen. Sæsonens topsco-
rere: Emil Dyre Nielsen og Mohamed Azaquoun 
(begge 8 mål) og Bassel Jradi (6 mål). 

Sæsonen 2012/13: Danmarksserien/Kreds 1. Num-
mer 3 efter første halvdel. Træner: Kim Splidsboel 
med assistance af  Rene ’Puden’ Rasmussen, Ni-
colas Nielsen og Jens Kolding samt holdlederne 
Mads Mazanti Jensen og William Splidsboel. Med 
sejre i de sidste otte turneringskampe er optimis-
men stor før foråret 2013.

/Palle ’Banks’ Jørgensen



• Født den 11. 08. 1938
• Medlem af B.93 siden 1947
• Civil beskæftigelse: 40 års ansættelse i 

Den Danske Bank – sidst som vicedirektør
• Fodboldkarriere:  Rækkevinder med 3. 

junior
• Kasserer i klubben: 1968-1972 og igen fra 

1982-1998
• Formand for APS  2005-2006
• Medlem af bestyrelsen i Østerbro Idræts-

park
• Hædersbevisninger: KBU`s sølvnål 2005, 

DBU`s sølvnål 2007, - Årets leder i B.93 
1992 og 2008

• Klubbens  æresmedlem nr. 16 i 1998
• Gift med Lis har datteren  Anne (41) og 

sønnen Christian (42) 

Henrik Lindholm

Altid parat til en rask diskussion

Man kommer ikke uden om Henrik Lindholm, 
hvis man skal beskrive klubbens historie. 
Igennem flere årtier har han sat sit præg 
på udviklingen i klubben, og man fornær-
mer ikke hans hustru, Lis, hvis man skriver, 
at klubben har en lige så stor plads i hans 
hjerte, som hun har. 

Henrik fik besked af sin far Hans, at han skulle 
være medlem af B.93 og dermed basta. Det var 
ikke til diskussion, for faderen var lige så inkarne-
ret medlem af B.93 som Henrik siden blev det. På 
fodboldbanen blev det ikke til det helt store – en 
enkelt medalje som rækkevinder i junior tiden 
blev det til, men man kunne ikke undgå at lægge 
mærke til ham alligevel.

I et fødselsdagsinterview med Henrik i anled-
ningen af hans 70 års dag (B.93`s Fodboldblad nr. 
26 - september 2008) skriver den lidt yngre Palle 
”Banks” Jørgensen at Henrik som ynglingespiller 
fik øgenavnet ”Disko” – ikke fordi han var en fryd 
på dansegulvet – han foretrak det stillesiddende 
liv på Hvids Vinstue. Men fordi han altid var parat 
til en rask diskussion, hvor han kunne komme af 
med sine meget markante meninger og hold-
ninger. Altid velformuleret – altid søgende efter 
en debatperson med andre meninger end ham 
selv, og altid med respekt for andres meninger, 
hvis hans meddebattør ellers havde argumen-
terne i orden. 

Henrik blev valgt til kasserer første gang i en 
alder af 29 år i klubbens jubilæumsår 1968 – Det 
var trange tider med nedrykning til 3. Division 
Øst, og pengekassen var tom. Fire år senere var 
der styr på økonomien, og holdet var tilbage i 
2. Division.  Her gav han sig selv en pause. Han 
var en lovende bridgespiller og var med til at 
spille sit mandskab helt frem i mesterrækken.  
I 1982 vendte han tilbage som kasserer. Klub-
ben kvalificerede sig det år til Pokalfinalen, der 
i medierne blev udskreget som den kedeligste 
pokalfinale i historien mellem to defensivt orien-
terede hold - B.1903 og B.93. B.93 vandt som be-
kendt pokalen efter omkamp og kvalificerede sig 
derved til Europa Cup kampen for Pokalvindere. 
Her skulle vi møde et ikke særlig attraktivt hold, 
Dynamo Dresden fra det hedengangne DDR. Da 
vi havde tabt første kamp med 2-3 kunne man 
frygte, at kampen ikke ville blive overværet af 
særlig mange tilskuere. Henrik fik på klubbens 
vegne tegnet en regnvejrsforsikring hos Lloyds 

Foto: Torben Klarskov
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i London, der medførte, at hvis der blot faldt 2 
mm regn, så ville forsikringsselskabet dække 
det svigtende tilskuertal. Det skete, og klubben 
kom ud med et pænt overskud. Henriks anden 
periode kom til at vare i hele 16 år. Så var der 
bud efter ham til andre opgaver i klubben. Han 
medvirkede ved udflytningen til klubbens nye 
Svanemølleanlæg. Fik blandt andet udvirket, at 
det var Københavns Ejendomme, der var ansvar-
lig for den udvendige vedligeholdelse.  Senere 
har han virket som formand for APS, hvor han 
har holdt et vågent øje med at udgifterne ikke 
er løbet løbsk. Han var sammen med Kurt Olsen 
medstifter af 100 mandsklubben, idet han mente, 
det måtte være muligt at finde hundrede B.93`ere 
der ville støtte klubben med en ”tudse”. Henrik 
blev klubbens 16. æresmedlem i 1998 
– Han har modtaget sølvnålen i KBU (2005) og 
DBU (2007) – I dag er han medlem af restaurati-
onsudvalget, der arbejder i hærdigt for at skabe 
klubliv i hyggelige rammer. 

 – Det er af afgørende betydning, at klubben har 
et godt socialt liv, mener Henrik. Vi skal skabe 
nogle rammer, der gør at medlemmerne kan lide 
at komme i klubben.  Vi skal passe godt på vores 
nye tennishal og sørge for, at der bliver sat til-
strækkeligt med penge af til vedligeholdelse af 
hallen, og så skal vi passe på, at vi ikke spreder 
os for meget, mener Henrik om klubben i dag.
11. august runder Henrik de 75 år – mere end 
hans halve liv har han brugt på at skabe gode 
forhold for B.93. 

/tk. 
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2003: var året, hvor Johnny Wetterstein 
Hansen på et ekstraordinært årsmøde i 
fodboldafdelingen vælges som ny fod-
boldformand.

2004: var året, hvor Johnny Wetter-
stein Hansen på generalforsamlingen 
den 27. april vælges til hovedformand, 
Hans Bay til kasserer og Hans Drach-

mann som repræsentant for fodboldafdelingen.
Forsamlingen vedtager tillige en model for salg 
af den gamle tennishal til Sparta.

2005: var året hvor det blev 
besluttet at Østerbro 
Stadion skulle renoveres 
for 27. millioner kroner.

2006: var året hvor Claus Borre an-
sættes som direktør i B.93. 

2007: var året, hvor Erling Bøje 
overtager cheftrænerposten efter 
Michael Schäfer.
 

2008: var året, hvor Majken Gilmartin 
af KBU blev hyldet for sin indsats for 
street soccer

2009: var året, hvor ung-
domsformand Anders Le-
vinsen hædres med ”Beyond 
Sports” hovedpris på 10.000 
pund – præmien blev overrakt af Tony Blair. 

2010: var året, hvor Freddie Birtø og Palle ”Banks” 
Jørgensen udnævnes til æresmedlemmer. Erling 
Bøje modtog fortjenstnålen i sølv.

2011: var året, hvor klubben får nyt æresmedlem 
– posthumt – I.C. Gandil

2012: var året, hvor Kaj 
”Boll” Christensen får B.93 
fortjenstnål. Samme hæ-
der tildeles Erik Brenting, 
der dog først får nålen 
overrakt senere. 

/tk.

Kan du huske 2003-2013

Denne gang har vi valgt at fokusere på 
de væsentligste begivenheder fra de 
sidste ti år af klubbens historie.
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• Født den 2. august 1961
• Træner i B.93 fra august 1995
• Kontoruddannet, arbejder som løn - og 

personaleadministrator i Man Power
• Samboende med Pia, - har en søn Ale-

xander (22)
• Ungdomsformand 2000-2002
• Modtager af Børge Christensens legat 

2000. Årets leder i B.93 2001.

Michel Zola

Da en otte-årig pige fik sin vilje

I 1999 løb en otte årig pige rundt på klubbens 
anlæg og trænede sammen med sine to år yngre 
drengekammerater. Træner for dette mikrohold 
var Michel Zola, der som så mange andre foræl-
dre havde fået lyst til trænergerningen, fordi han 
havde en søn på holdet, Alexander, der i øvrigt 
også talte Mads Nielsen og Daniel Lindsten. 

Pigen hed Tine Skov Gyrsting, og hun var ved 
at være lidt træt af at træne med de mindreårige 
drenge, så hun gav træner Zola et ultimatum. 
Enten fik hun lov til at træne sammen med de 
jævnaldrene drenge, eller også gik hun over i 
Skjold og spillede fodbold.

Zola var ikke udelt begejstret for pigens planer. 
Han var bange for, at de store drenge ville gøre 
skade på hende. Men hun tog da pigens spørgs-
mål alvorligt og lovede hende, at han ville oprette 
et pigehold for hendes skyld.  

Sammen med Miki Mistrati, hvis søn Vito-Ham-
mershøy Mistrati i dag er at finde i HB Køges 
bruttotrup, gik han i gang med at starte et rent 
pigehold op i klubben. Det var i oktober måned år 
2000, at de første fire piger mødte op til træning i 
klubben, men de skulle snart blive til mange flere. 
HIK måtte melde forfald til de første københavn-
ske indendørs mesterskaber i fodbold for piger 
januar 2001, og pladsen gik i stedet til B.93. Selv 
om klubben på det tidspunkt kun kunne stille op 
med 6 spillere (7 var tilladt), blev det til en fornem 
første plads. Holdet bestod af Tine, Sara, Irina, 
Nikita og Marie, træner Miki Mistrati. 

Spil fodbold i B.93 – Vi kan, vi vil og vi tør

Michel Zola, der på det tidspunkt var formand for 
ungdomsafdelingen var den ihærdige forkæm-
per for pigefodboldens fremmarch i klubben. 
Ovenstående citat viste, at man i klubben ikke 
var bange for at gå nye veje – selv om man også 
blandt fodboldspillere kunne høre udsagnet – 
”Liver er for kort til Kvindefodbold” – Afdelingen 
voksede støt selv om det var et hårdt slid, at få 
frivillige nok til at løfte projektet. I september 
2002 havde klubben allerede 6 spillere med på 
KBUs forskellige unionshold. B.93 var blevet en 
respekteret fodboldklub for piger. Det blev til 
adskillige pokalfinale sejre. En af dem Michel 
husker bedst var sejren over stærke FB i 2007. 
Kort tid efter besluttede FB, at sende hele deres 
hold til B.93 – 2007 var i øvrigt også året, hvor 
klubben fik et af de største talenter inden for pige 
fodbold i folden. Fatima El-Foul der efter en kort 
afstikker til Skovlunde, nu er tilbage i klubben. 
Det var også året hvor ”iværksætteren” Tine Skov 
Gyrsting vendte tilbage efter et par sæsoner i 
Rødovre. Nu som talentfuld målmand.  Majken 
Gilmartin kom til klubben og blev som den første 
kvinde valgt ind i fodboldbestyrelsen. 
I dag har fusionen med HIK og Skjold ført til, at 

Foto: Torben Klarskov
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de tre klubber er den største inden for kvindefod-
bolden, og at klubberne på alle niveauer hører til 
blandt landets stærkeste

Alt sammen takket være en lille stædig pige i 
1999 og en ildsjæl som Michel Zola, der gjorde alt 
for at opfylde den stædige piges største ønske.

/tk 

B.93`s Piger Pokalvindere 2005

Øverst fra venstre: Jens Quitzau, Angela Lea Nocita, Christense Skousen, Michel Zola, Tine 
Skov Gyrsting (holdets ”iværksætter”), Emma Ginman, Irina Schultz, Camilla Malou Christian-
sen, Olivia Grotkjær, Stephanie T. Petersen og Sofie „Stuf“ Thorsen (som scorede sejrsmålet på 
et hovedstød med ryggen mod målet).

Nederst fra venstre: Feliz, Louisa Vestergaard, Celina Cuevas, Emilie Schimmell Jakobsen, 
Derya Irmak, Marie Eggert Andersen og Besmire Husmani.
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Den mest skælsættende begivenhed i klubbens 
sidste ti års historie har uden tvivl været opførel-
sen af den nye Tennishal på Svanemølleanlæg-
get. Da B.93 i 1994 flyttede ind på Svanemøllean-
lægget opstod ønsket om at få samlet tennis og 
fodbold på samme adresse.  Forudsætningen var 
at klubben kunne afhænde den gamle tennishal 
på Gunnar Nu Hansens Plads – En tennishal, der 
i øvrigt var Nordens første - opført i 1912. 

Atletikklubben Sparta viste interesse i at over-
tage den gamle hal for at kunne indrette den 
til et indendørs atletikanlæg.  Og på klubbens 
generalforsamling i 2006 blev det endelig vedta-
get at sælge hallen til Sparta, når klubben opnå-
ede et positivt tilsagn fra overborgmesteren om 
halbyggeri ved Svanemøllen samt fik forlænget 
lejekontrakten på Svanemølleanlægget. 
I 2007 blev aftalen med Sparta underskrevet og 
samme år blev Østerbros Idrætspark A/S stiftet 
med det klare formål, at stå for opførelsen af den 
nye hal med omliggende fritids- og aktivitets-
område.  I 2008 valgtes Jens Kampmann som 
formand.

En væsentlig forhindring blev ryddet af vejen, 
da borgerrepræsentationen besluttede, at linje-
føringen for den kommende Nordhavnsvej skulle 
gå nord for jernbanen. Dermed blokerede Nord-
havnsvejen ikke længere for opførelsen af hallen.  
 

I 2008 kom der for alvor skred i planerne. Østerbro 
Idrætspark afleverede ansøgningen til Køben-
havns Kommune og dispensation fra lokalplan 
udstedtes den 27. oktober samme år. – Byggetil-
ladelsen blev givet en måned senere.

Med en donation på tre millioner kroner sik-
rede  A.P. Møller og hustru Christine Mc-Kinney 
Møllers fond til Almene Formål, at finansieringen 
er så solid, at der kan indgås aftale med entrepre-
nører om opførelsen af hallen. Yderligere modtog 
klubben 1.5 millioner fra Københavns Kommune 
og en halv million fra Dansk Tennis Forbund
12. december 2008 skrev Østerbros Idrætspark 
kontrakt med entreprenørfirmaet Brd. Andersen/
Stealbuilding. Arbejdet med at etablere bygge-
pladsen gik i gang før jul, og hallerne ventedes 
færdige september 2009.

20. september 2009 var en strålende efterårs-
dag. Den nye tennishal med 4 tennisbaner og 
indbygget klubhus kunne tages i brug. Over-
borgmester Ritt Bjerregård holdt tale og klippede 
den røde snor over. Daværende tennisformand 
Ole Christian Rasmussen bød velkommen til de 
120 deltagere.

Endnu er hele anlægget ikke helt færdigt – par-
keringsforholdene er stadig ikke i orden og det 
fritids- og aktivitetsområde, der skal etableres 
foran hallen, er fortsat kun på tegnebrættet.
Den bedste fødselsdagsgave klubben kunne få i 
anledning af 120 års fødselsdagen den 19. maj er, 
at de sidste forskønnelser falder på plads.

/tk
 

Østerbro Idrætspark 

Kilde: www.b93.dk – tennis hjemmeside.  Foto: Ole Christian Rasmussen

KUN PÅ ØSTERBROKUN PÅ ØSTERBRO

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

Brilliant Super 
Før 700,-

399.-
Ved køb af 10 stk.

299,- pr. stk.

Drikke dunk
Før 90.-

NU 69.-

B.93 
Hjemmebanesæt

Trøje, shorts og 
strømper.

Medlemspris til voksne
400,-

Medlemspris til børn
375,- 

B.93 målmandssæt
Trøje, shorts og 

strømper
Medlemspris til voksne

675,-
Medlemspris 

til børn
600,- 

Fodbold støvler
og benskinner 

-15%
For B.93 medlemmer

ved forevisning af medlemskort

Gælder ikke nedsatte varer.

SPORTMASTER 
KØBENHAVN, 
PARKEN
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Markante profiler 2003-2013

• født den 23.05 1946
• medlem af B.93 siden 1961
• Aktiv leder og træner i B.93 siden 1966.
• KBU`s sølvnål  2005 – DBU`s sølvnål 2007
• Salg - og marketingskonsulent hos P. 

Klitgaard
• Gift med Kirsten – sammen har de dren-

gene  Jens  og Peter 

Jørgen Ritnagel

Livslang indsats for klubben

Man skal være meget uheldig, hvis man ikke, når 
man besøger klubben render ind i Jørgen Ritna-
gel. Man kan ikke klandre ham for ikke at passe 
sit arbejde og sit familieliv, men på B.93`s anlæg 
føler han sig også rigtig meget hjemme. Her er 
han kommet i mere end 47 år som leder eller 
træner, siden han blev headhuntet af Poul Zølck 
nøjagtig som redaktøren selv. Zølck havde blik 
for, hvem der kunne spille fodbold. 

Listen bliver ufattelig lang, når vi skal til at ridse 
op, hvad Ritnagel har bedrevet. Ungdomstræner 
for lilleput- og drenge. Ungdomsformand, For-
mand for fodboldafdelingen, bestyrelsesmed-
lem i A/S B.93 Copenhagen, Formand for Bruger-
bestyrelsen, Formand for restaurationsudvalget, 
medlem af DBU`s repræsentantskab, formand for 
Old Boys Afdelingen – ja her er nok glemt et og 

andet – måske skulle vi blot skrive, at han ikke 
har siddet i tennisbestyrelsen. 

Ritnagel er hovedansvarlig for opbygningen af 
talentfabrikken B.93. Sammen med andre gode 
folk i ungdomsafdelingen fik han kontakt med 
en hel række dygtige trænere. Vi nævner i flæng, 
Niels Frederiksen, som han fik anbefalet af sin 
gode ven i OB Erik Bent Hansen, Mogens Hansen, 
Kim Breum, Jimmy Johansen, Hilmar Laursen, Ni-
colai Bo Hjeds, Frank Nielsen, Niels Madsen, Jo-
han Lange, Sune Nielsen, Morten Grahn, Anders 
Levinsen

B.93 ville have kvalitet i arbejdet, og de trænere 
han hentede ind, skulle være i besiddelse af de 
bedste kvalifikationer.  Det rykkede og B.93 har 
siden hævdet sig på fornemste vis på ungdoms-
fronten.

Utallige ungdomsspillere er kommet langt 
som fodboldspillere – vi henviser til omtalen an-
detsteds i bladet. 

Om Ritter har tænkt sig at holde op – jo måske i 
sit civile job, men B.93 agter han ikke at slippe. Det 
er også her, han får afprøvet sine utallige vitser, 
og finder ud af hvilke der tåler gentagelse, og 
hvilke der hurtigt går i glemmebogen.

Som den gamle redacteur Birtø skrev i B.93 
fodbold Nr. 4. juni 2003 – ”Sådanne klubmen-
nesker findes der færre og færre af efterhånden, 
men de er herlige at have i en klub”. 

Vi ser frem til mange herlige stunder fremover.

/tk

Foto: Torben Klarskov
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• Søren Nielsen
• født den 12. juni 1953
• medlem af B.93 fra 1960-1970
• Bestyrelsesmedlem i  Stevnsgade Basket-

ballklub
• Uddannet som smed
• Gift med Irene siden 1976 – En datter 

Anne (33) 

Søren Nielsen har verdens bedste job

Medlemsbladet mødte manden, der passer godt 
på Slottet.
- I mit job, som jeg betegner som verdens bedste, 
er det vigtigt at vælge den rigtige attityde. Det 
gælder i jobbet om at være medspiller i stedet 
for at være modspiller. Jeg har stor respekt for de 
mange frivillige ledere, der gør en kæmpeindsats 
for idrætten.

Søren Nielsen er team-leder i Kultur- og fri-
tidsforvaltningen med ansvar for en del af ho-
vedstadens idrætsanlæg i region Nord. Det om-
fatter blandt andet Ryparken, Emdrup, Østerbro 
Stadion, Idrætshuset, Fælledparken, Skøjtehallen 
på Gasværksgrunden og den mobile skøjtehal 
på Toftegårds Plads, der førhen var opstillet på 
Kongens Nytorv. Og så naturligvis vore anlæg på 
Svanemøllen og P.H. Lings Alle.

Søren trådte til i 2004, da vores anlæg var i 
en sørgelig forfatning. Den gang havde han en 
mand i tjenesten – I dag er hele otte mand be-

skæftiget med at holde vores anlæg i orden. 
Søren har selv spillet fodbold i B.93 fra lilleput til 
ynglingetiden. Han husker især Poul Zølck som 
en meget dygtig træner. På holdet var også Jens 
Kolding, der drev det til lidt mere på fodbold-
banen. Søren var en ihærdig forsvarsspiller, der 
pløjede anlægget op, når han tacklede. Men det 
var på det gamle anlæg, så skaderne kan man 
ikke betragte i dag. 

Han blev udlært smed, men blev træt af at 
skrubbe olie af hænderne. Blev ansat som in-
spektør i Nørrebrohallen, hvor han virkede i 19 år.

Et oplagt spørgsmål at stille Søren er naturlig-
vis, hvad han kunne tænke sig at forbedre, hvis 
han havde den pose penge, der skulle til.

- Klubben trænger til mere kunstgræs. Jeg var 
sammen med nogle embedsmænd over at besig-
tige anlægget en dag her i vinteren. Vi talte 62 
spillere på kunstgræsset, da der var færrest og 
86, da banen var fyldt til bristepunktet. En klub af 
B.93`s størrelse bør afgjort have mere plads. Det 
udendørs tennisanlæg trænger til en gevaldig 
omgang. Et tennisanlæg holder normalt 15 år, 
og banerne på Svanemølleanlægget har rundet 
de 20 år. Der bør man begynde helt forfra, selv 
om tennisspillerne selv kan gøre meget ved at 
vande og feje banerne ordentligt. 

Søren runder snart de 60 – men han har ikke 
tænkt sig at lægge op lige med det samme. Han 
er en god mand for klubben og fyldt med godt 
humør, hvilket vor korte samtale med ham var 
et godt bevis på.

/tk. 

Foto: Torben Klarskov
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• Jørgen Norsker
• født den 3. februar 1937
• Indmeldt i B.93: 1947
• Måtte opgive fodboldkarrieren på grund 

af en lungesygdom
• Klubbens formand fra 1989-1999
• Æresmedlem nr. 17 i 2005
• Civil beskæftigelse: Statsautoriseret revi-

sor hos Deloite i mere end 30 år.
• Gift med Marli – En søn Peter (51) og en 

datter Fie (39)

Jørgen Norsker

Klubbens formand ind i det nye år-
hundrede

I 1993 fyldte Boldklubben af 1893 100 år. Den 
22. maj var 520 mennesker forsamlet til fejringen 
i den gamle Tennishal. Jørgen Norsker, der var 
blevet valgt til klubbens formand i 1989 var pri-
mus motor ved den lejlighed. En uforglemmelig 
aften, der afsluttedes inde på Østerbro Stadion 
med et festfyrværkeri, der ganske overdøvede de 
tumulter, der noget længere inde mod centrum 
fandt sted på samme tid, som følge af demon-
strationerne mod Maastricht aftalen.

Jørgen Norsker fik æren af at være formand 
for en klub, der i hans ”regeringstid” blev gen-
stand for megen succes og mange omvæltnin-
ger.  Klubben var i denne periode en magtfaktor i 
Dansk Tennis med mesterskaber på stribe, hvoraf 

Morten Christensen tegnede sig for de fleste. I 
1998 opnåede fodbolden status som Superli-
gaklub en enkelt sæson. Men Norskers største 
fortjeneste som formand var nok underskrivelsen 
af kontrakten med Københavns Kommune den 
11. juni 1992, der senere førte til flytningen fra 
det gamle anlæg på P. H. Lings Alle til klubbens 
nuværende adresse på Svanemølleanlægget.
Jørgens far, Aage Norsker opnåede en enkelt før-
steholdskamp i 1927, og ganske naturligt skulle 
Jørgen træde i faderens fodspor. Det blev på 
grund af en ondartet lungesygdom kun til ganske 
få sæsoner på fodboldbanerne, så Jørgen skif-
tede støvlerne ud med tennisketsjeren og fod-
bolden ud med en lidt større bold. Jørgen blev 
også medlem af Stevnsgade Basket, der om som-
meren huserede på asfaltbanen i Fælledparken. 

Som tennisspiller opnåede Jørgen som dreng 
at blive første reserve i doublekonstellationerne 
Knud Rasmussen, Carl Stoltz, Hildur Lasthein og 
Michael Rohde. Men det blev til mange venska-
ber, der har fulgt med ham senere i livet. Thomas 
Wiinstedt, der var legekammerat i barndom-
mens gade, Classens Have.  Paul Rømert, Poul 
Christensen og Kaj Sode-Petersen fra livet på 
tennisbanerne, og Henrik Lindholm med hvem 
han havde interessefællesskab med ud over det 
rent sportslige. 

Efter 15 år med sæde i klubbens forskellige 
bestyrelser trak Norsker sig tilbage – ikke for at 
nyde klublivet fra sidelinjen. Han blev senere initi-
ativtager til Museumsudvalget, der blandt andet 
skabte det økonomiske grundlag for udgivelsen 
af Palle ”Banks” Jørgensens første klubkrønike, 
og til afsløringen af ”Wall of Fame”, - en hyldest 
til klubbens allerstørste sportsmænd og kvinder.  
På jubilæumsdagen i 1993 tog han initiativ til op-
rettelsen af en ungdomsfond. Gennem et samar-
bejde med ”Se og Hør” blev der i denne periode 
afviklet en stor ungdomsturnering, der genere-
rede store summer til klubbens betrængte kasse. 
For sin indsats her modtog han ”Se og Hørs Guld-
medalje”.  Jørgen var også stærkt medvirkende 
til at klubben i 2001 undgik en truende konkurs 
gennem salget af APS`et til Thomas 

Foto: Torben Klarskov
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Olsen og Preben Elkjær. En storstilet indsam-
ling blandt klubbens medlemmer tilvejebragte 
den sidste fornødne kapital.  Jørgen var også med 
i de første forhandlinger om dannelse af Østerbro 
Idrætspark, hvor svogeren Flemming Nielsen fik 
en væsentlig opgave som byggeansvarlig.  Der 
findes næsten ikke den funktion i klubben som 
Jørgen ikke har været i berøring med. Formand 
for Back-Op foreningen har han nu ikke været, 
selv om han har været medlem næsten fra for-
eningens spæde star.

Jørgen er nu tilbage i klubben efter en alvor-
lig sygdomsperiode. Med tilfredshed konstaterer 
han, at klubben er på vej frem. Der gøres efter 
hans mening et stort arbejde af mange dygtige 
ledere i klubben, så han ser frem til at klubben 
om få år er tilbage på det landkort, som klubben 
retteligen hører til.

/tk. 

14.06.2013 
kl.19:00

BURN® TESTEN

UDFORDR 
VENNERNE

PÅ EN 10K EFTER
FYRAFTEN!

Bar og grill i Fælledparken med prisbelønnet øl fra 
Mikkeller og økologiske ølpølser 

fra Slagteren ved Kultorvet.  

Sted: Start og mål på Øster Allé, Kbh. Ø  Pris: kr. 150  Info & tilmelding: sparta.dk/burntesten
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Kom med til MEGAFEST den 15. juni 
Salget af adgangskort til årets store B.93 begivenhed – megafesten på Slottet lørdag 
den 15. juni med starttidspunkt kl. 19.00 – er i fuld gang. Der er rift om adgangskor-
tene – der er kun plads til 200 gæster, så det er med at ”komme først til mølle”. På 
plakaten på næste side, kan du se, hvordan du kommer med. 
Du modtages med en velkomstdrink – spansk cava – og kan i den udendørs overdæk-
kede terrasse nyde den af Kokkens Gourmet til lejligheden specielt komponerede 
jubilæumsbuffet.
Kl. 20.00 spiller danseorkesteret ”Hit- it-live” op til dans. Det unge band har de sidste 
40 års popmusik som deres repertoire, så der er sikkert et par melodier, hvor du får 
lyst til en svingom med din partner. Fra kl. 23.00 og ud til de lyse timer er der DJ på 
programmet. 

Vi glæder os til at feste sammen med dig
På festudvalgets vegne

Torben Klarskov
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Palle ”Banks” Jørgensen.
Krønikeskriveren

Utallige gange har medlemmerne hørt historien 
om mor Sigrid, der strikkede Palle en gul mål-
mandstrøje, så hans plads på holdet var defineret 
fra første medlemsdag. Frem til beretningen om, 
dengang han i 1972 i Sundby Idrætspark klarede 
et straffespark i en pokalkamp, og derefter gav 
sig selv tilnavnet ”Banks”, der har klæbet sig til 
ham lige siden. Så det vil vi ikke spille tid på her.

Der er også mange ting at tage fat på, når man 
skal beskrive dette unikke klubmedlem, der ikke 

holder sig tilbage for en solid gang selvironi, 
og som sprøjter morsomheder ud over enhver 
forsamling – lille som stor. Henved 90 tidligere 
førsteholdspillere fik ham at høre på slap line ved 
sidste års nostalgifest, og stort set alle sammen 
møder op igen i år, dels for at møde gamle venner, 
men sandelig også for at blive udsat for Palles 
spydige kommentarer til spillernes formåen eller 
mangel på samme.

Palle var også i 1999 medstifter af museums-
udvalget, der siden har ændret navn til kulturud-
valget, da førstnævnte navn virkede for støvet.  
Sammen med Christian Winther var han med til 
at sikre klubben mange film- og TV indslag fra 
klubbens glorværdige dage.

Den samme selvironi og humor møder man 
i hans utallige bøger om klubben, DBU`s lands-
holdspillere og håndboldforbundets ditto. Hof-
statistikeren har styr på spillere, kampe, målsco-
rere med mere, siden han som en lille knægt på 
10 år gav sig til at klippe og klistre fra aviserne og 
notere alt ned omkring ham på de hold, han var 
en fornøjelig del af i såvel Basketball (Stevnsgade) 
som fodbold. 

Palle er hovedaktionær i klubbens historie-
sider på nettet, som en lille sidebemærkning 
kan det nævnes, at han er ophavsmand til pro-
filer på samtlige 697 førsteholdsspillere til dato 
Man keder sig ikke i Palles selskab – og hjælpsom-
heden er enorm, når klubben kalder. Han har ydet 
en stor indsats som regnskabsansvarlig, men han 
er ikke for fin til at gribe hakkejern og skovl, når 
der skal luges ukrudt på Slottet. 

B.93 har meget at takke Palle for. Fortjenstnål 
og æresmedlemskab er de konkrete beviser på, 
at klubben er ham dybt taknemmelig, og vi er 
mange, der allerede nu glæder os til fortsættel-
sen af B.93 krøniken, når klubben fylder 125.

/tk 

• Født den: 19. oktober 1945
• medlem af B.93 siden 1956
• Ansat i Danske Bank: 1962-2008
• Aktiv karriere i B.93: over 1.000 kampe 

som målmand heraf 160 kampe på 
klubbens 1. og 2. hold. 

• Medlem af Hovedbestyrelsen: 
1985/1987 og igen fra 1997.

• Medstifter af Museumsudvalget – nu 
Kulturudvalget

• Formand for Old Boys Afdelingen
• Fortjenstnålen 2006Klubbens æres-

medlem nr. 19 – 2010.
• Ugift med Gitte, som han deler selvan-

givelse med i Egedal Kommune. 
• – Foto: Torben Klarskov

Markante profiler 2003-2013
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B.93 vil gerne takke alle vores sponsorer for den fine støtte. Så som altid kommer der 
hermed en arrangementsplan med mulighed for netværk, hygge og gode oplevelser 
i 2013.

Februar (Afviklet): Musicalen Hair på Østre Gasværk Teater:
Et forrygende musikalsk kig tilbage på tresserne med blandt andet Sanne Salomonsen i 
hovedrollen.

Maj: Foredrag med Jes Dorph-Pedersen
Et underholdende indslag med en stærk tv-personlighed, hvis karriere spænder vidt fra 
skarp pressejournalistik til sport og royal kommentator.

Juni/Juli: Firmafodbold med foredrag af B.93 sportschef Michele Guarini
En festlig anledning til personale- samt kundepleje. Michele Guarini holder først et inte-
ressant foredrag om strategi og spilleroptimering, hvorefter holdene går på banen og får 
rørt både ben -og lattermuskler.

September: By og Havn sejlads med Jens Kramer Mikkelsen
Vi gentager succesen fra sidste år og ser de enorme fremskridt i Nordhavn fra havsiden. 
Atter med en begavet og underholdende Jens Kramer Mikkelsen ved roret.

Oktober/December: Skammerens Datter 2 På Østre Gasværk Teater
Efterfølgeren til sidste års forrygende og velanmeldte teatersucces. Tag familie eller 
forretningsforbindelser med til denne smukke musikforestilling om mod, skam og 
kærlighed.

Andet:
Som sponsor i B.93 er det yderst fordelagtigt at benytte vores mange forskellige fine 
faciliteter til både privat samt erhvervsmæssige sammenkomster. I B.93 klubhus fin-
des en dejlig restaurant med stor terrasse. Vi har masser af baneplads og omklæd-
ningsmuligheder til forskellige firmasportsarrangementer, og vi har også vores for-
nemme Østerbro Stadion lounge med plads til 40 gæster. 

B.93 kan sagtens skræddersy det arrangement, der passer bedst til den enkelte, og 
man er mere end velkommen til at ringe til undertegnede angående dette.

Jeg glæder mig til at se jer alle, og I hører selvfølgelig nærmere vedrørende de en-
kelte arrangementer, når vi kommer tættere på.

Med venlig hilsen
Mari-Anne Jespersen/sponsorkoordinator B93
Mobil: 31 72 25 80

Arrangementsplan for B.93 sponsorer
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Bagerst fra venstre: Trine Hargart, Andreas Saabye, Steen Saabye (holdleder), Rasmus Slundt, Ayman Morabet, Altrim Idrizi, 
Admir Sabic, Gustau Richter, Wilson Henningsen, MJ (coach), Oskar Helles.
Forrest fra venstre: Marcus Volbroek, Esajas la Cour, Albert Ott, Mohammad Ghadban, Oliver Alminde, Nabil El Khomsi, 
Mitchel Ede, Bertram Olsen.
Fotograf: Ib Helles Olesen (holdleder)

Træningsstævnet Merrild Match i Vejle 
blev på alle måder en succes for de 16 
topmotiverede spillere fra B93´s U15-
mesterrække, der kunne tage hjem med 
tre sejre og en uafgjort kamp. 

Af Steen Saabye

Ifølge kalenderen skulle det være forår 24. marts, 
og sneen burde for længst være smeltet. Græsset 
på Fyn burde være klar til det årlige trænings-
stævne som optakt til den kommende sæson. 
Men Kong Frost ville ikke slippe sit tag, og stor 
var frustrationen, da arrangørerne fra Øens Hold 
(OB og andre Fyn-klubber) få dage før afgang 

valgte at aflyse stævnet, da græsbanerne var for 
farlige at spille på...

Hvad nu? Her stod coach MJ fra U15.2 med 16 
brandihærdige spillere, der så frem til en skøn 
weekend i fodboldens tegn. Og hvad med op-
varmningen til forårets spændende kampe, hvor 
vi vores 2. sæson i mesterrækken skal forsøge at 
forbedre sidste års 7. plads? Total nedtur.
Heldigvis er MJ en yderst geskæftig herre, der 
straks satte gang i sit netværk og få timer senere 
var vi tilmeldt et stævne i Vejle – arrangeret af 
en række lokale klubber med Vejle Boldklub i 
centrum – og hvor vi skulle møde mesterræk-
kehold fra Fyn og Jylland og ikke mindst spille 
på kunstgræs.

FANTASTISKE FODBOLDAGE I VEJLE 
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SEJR I MØRKET

Fredag eftermiddag var spillerede, Morten Ja-
kobsen alias MJ, de to holdledere (Ib og Steen) 
samt Trine (mor til Marcus) klar ved Svanemøllen 
klar til at sætte kursen mod Balle idræts- og mu-
sikefterskole ca. 10 km udenfor Vejle.

Ved ankomsten kl. ca. 19.30 stod arrangørerne 
med aftensmad (god stil), og efter lidt opvarm-
ning var vi klar til kamp mod Lyseng fra Århus. 
Kampen blev spillet kl. 21.30 i det der føltes som 
en bidende sibirisk kulde. Vi styrede begivenhe-
dernes gang fra start til slut, men havde svært 
ved at omsætte chancerne til mål. Vi nettede dog 
3 gange i nattekulden, med to mål af Albert og 
1 af Oskar, men gav også Lyseng lov til at score 
to gange. Samlet dog en acceptabel 3-2 sejr til 
drengene fra Østerbro.

Efter kampen var der ikke meget liv tilbage i 
truppen, og den normale leg og tumlen rundt 
blev afløst af en dyb nattesøvn i vores tildelte 
klasselokale.

RESPEKT FOR B93

Lørdagen bød på to kampe mod Holstebro Bold-
klub og Tarup Pårup IF fra Odense.

Kampen mod Holstebro blev mere spæn-
dende, end godt var. I en rigtig god 1. halvleg 
hvor vi var totalt dominerende, var stillingen kun 
1-0 til os på et godt langskud fra Nexø.

Et par ændringer og udskiftninger i pausen 
ændrede kampen totalt og vupti, så havde Hol-
stebro vendt kampen 180 grader og var kommet 
foran med 2-1.

B93-drengene fik sig dog hevet op ved hår-
rødderne, og et par minutter før tid kom den 
længe ventede udligning, hvor Nexø reducerede 
til 2-2 efter vores lange, massive belejring af Hol-
stebros mål. 

Eftermiddagskampen blev spillet mod TPI 
på et tidspunkt, hvor solen burde have trængt 
temperaturerne op på plus. Sådan var det dog 
ikke i Balle. Her herskede sibiriske tilstande med 
frysende ledere og udskiftere, der hoppede og 
dansede for at holde varmen. Men banen var 
god, og spillet til tider lige så godt. Albert gik på 

smukkeste vis solo efter 5 min og bragte os på 
1-0. Vi sad på kampen, men havde stadig svært 
ved at omsætte chancerne til mål. Efter pausen 
fik vi dog scoret til slutresultatet 2-0. Igen var det 
Albert, der satte bolden ind efter forarbejde fra 
Ayman og Admir.

Efter sejren mod TPI var det en flok drenge med 
oprejst pande, der indtog Idræts- og Musiksko-
len i Balle. Der var i øvrigt stor respekt for vort 
hold i Balle, ikke kun på grund af de sportslige 
resultater, men også fordi drengene opførte sig 
eksemplarisk. En ødelagt luftmadras, der ikke 
kunne holde til at blive brugt til trampolin, var 
højdepunktet i de løjerlige indfald...

DEN STORE MÅLFEST

Søndagen formiddag blev langt fra en sportslig 
udfordring men til gengæld en målfest for dren-
gene. Vi slog Hjørring med 11-1 uden på nogen 
måde at spille os ud. Målscorere blev Albert og 
Ayman med 3 mål, Altrim og Admir med hver 2 
mål og Gustau med 1 mål. Desværre blev Wilson 
båret fra banen efter at være vredet om på ank-
len, men vi håber selvfølgelig, at han bliver klar 
til sæsonstarten.

Summa summarum vi tog tilbage til Køben-
havn med 3 sejre og 1 uafgjort kamp og et endnu 
stærkere hold, der fik en rigtig god optakt til vores 
2. sæson i mesterrække.

Det er coach MJ’s forventning, at vi i år lander 
i top 5. Med det spil vi viste i Vejle, og den meget 
stærke trup vi kan fremvise, synes målet ikke ure-
alistisk. Men vi skal nok regne med, at den mod-
stand vi kommer til at møde i KBU-turneringen 
trods alt vil være noget støre end kampene i Vejle.
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Talentarbejdet er en af de kompetencer, man 
oftest forbinder B.93 med, og de seneste 10 år 
har ungdomsarbejdet heller ikke holdt sig til-
bage med udviklingen af talentfulde spillere. 
En helhjertet indsats af de frivillige trænere og 
ledere hele vejen igennem klubben danner fun-
damentet, der har skabt forholdene til en stærk 
talentudvikling. Her følger en oversigt over nogle 
af de mange talenter, der inden for de seneste 10 
år har været præget af ungdomsarbejdet i B.93. 

En af de mest bemærkelsesværdige præstatio-
ner ligger i B.93 ungdomsafdelings medvirken 
til udviklingen af de tre landsholdsspillere Ma-
thias ’Zanka’ Jørgensen, Baskhim Kadrii og Jores 
Okore. De tre spillere repræsenterer årgangene 
90, 91 og 92, og med lidt held og dygtighed kan 
B.93 også bryste sig ved at have medvirket til 
udviklingen af en landsholdsspiller fra årgang 93 
i form af Bassel Jradi. Han skiftede i sommers til 
AB, hvor han har haft så god succes, at han til 
sommer skifter videre til de forsvarende mestre 
fra FC Nordsjælland.

Netop FC Nordsjælland har været en hyppig 
aftager af B.93 talenter. Udover Jores Okore og 
Bassel Jradi skiftede de to talenter Souheib Dhaf-
laoui og Nicklas Mouritsen i sommers fra B.93 til 
FC Nordsjællands U17 og U19 hold. Desuden var 
Hichem Chatri også at finde i FC Nordsjællands 
ungdomsafdeling frem til i sommers.

Andre B.93 talenter, der enten spiller i Superli-
gaen eller i udlandet omfatter blandt andet Jonas 
Troest, Bajram Fetai og Ibrahim Mansaray. Jonas 
Troest spiller i dag i SønderjyskE, hvor han des-
værre har været hårdt plaget af skader. Bajram 
Fetai spiller i tyrkiske Denizlispor i den næstbed-
ste tyrkiske række, hvor han netop har forlænget 
sin aftale, og Ibrahim Mansaray var senest at finde 
på en kort kontrakt i walisiske Cardiff.

Det er ikke alle B.93 talenter, der slår igennem 
på højeste plan, men flere har stadigt formået at 
skabe en god karriere i divisionerne. Anders Qvist 
og Emil Farver var begge en tur forbi Superligaen, 

inden de måtte tage skridtet ned i 1. division. 
Anders Qvist skiftede i 2009 FC Nordsjælland ud 
med FC Roskilde, mens Emil Farver har spillet i AB 
siden 2011, hvor han kom til fra Silkeborg. Et andet 
talent, Valon Ljuti, har endnu ikke fået chancen 
på højeste plan. Men hans præstationer har været 
stødt stigende, hvor han er gået fra årets spiller 
i B.93 til at være en profil i 1. divisionsklubben 
Brønshøj. Derudover har Aske Krohn gået helt 
andre veje. Efter mere end 100 divisionskampe, 
sagde han i 2011 farvel til 11-mandsfodbold og 
skiftede til futsal, hvor han siden blandt andet har 
repræsenteret Danmark på futsal-landsholdet.

En lang række spillere fra B.93’s daværende 2. 
divisionstrup valgte i sommerpausen sidste år 
ikke at følge med holdet, de havde spillet ned 
i Danmarksserien. I stedet fandt de sig til rette 
i andre 2. divisionsklubber. Jannick Zimling og 
Mohamed Azaquoun tog til Sundby Idrætspark, 
hvor de nu repræsenterer henholdsvis B1908 og 
Fremad Amager. Og i Nordsjælland har de fire 
talenter Wissam Nielsen, Mads Nielsen, Mourad 
El Bariaki og Omar Roshani sluttet sig til Skjold 
Birkerød, hvor de kender en række andre spillere, 
der tidligere har været forbi B.93.

Selvom mange talenter i de seneste 10 år har 
forladt B.93, vender nogle af dem også tilbage 
til B.93. I den nuværende 1. holdstrup er 10 af 
spillerne enten en del af eller har tidligere været 
forbi ungdomsafdelingen i B.93. Emil Dyre Niel-
sen, Danny Mirabel, Martin Heisterberg og Daniel 
Lindsten har alle prøvet talentet af i en eller flere 
andre klubber inden de vendte hjem til B.93. Der-
udover vendte Mads Heisterberg også tilbage til 
1. holdet efter et halvt år med hyggebold på et 
af B.93’s seriehold.

Udover de fem indeholder truppen også fem 
B.93 talenter i form af Nico Jørgensen, Simon 
Carstensen, Markus Leding, Asger Ubbesen og 
Frederik Bruhn. Især Nico Jørgensen og Markus 
Leding viste i efteråret deres talent frem med 
flotte præstationer og stødt stigende formkurve. 

Talenternes flugt over plankeværket
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Vinterturneringen 2012/13 er afsluttet. Og sjæl-
dent har vejret i den grad levet op til turneringens 
navn. Ved den traditionelle afslutningsfest, som 
denne gang var arrangeret af Avarta, var B.93 
igen-igen den dominerende klub, både hvad 
angår deltagerantallet og på medaljeskamlen. 

Hvem kan – de 
gamle kan

Da ikke alle talenter slår til på højeste niveau, 
vælger mange enten helt at stoppe eller trappe 
ned og spille på et lavere niveau. Blandt de ta-
lenter, der har valgt at flyve under radaren er 
især de tre tidligere ungdomslandsholdsspillere 
Jonas Schumacher, Jesper Kolding og Alexander 
Vorobjov markante.

B.93 har igennem de seneste 10 år været med 
til at præge en lang række talenters udvikling, 
og det vil selvfølgelig ikke stoppe. Ikke alle kom-
mer til at spille på landsholdet, men en række af 
talenterne vil med garanti gøre sig gældende på 
de forskellige niveauer i toppen af dansk fodbold 
– og vi ser med glæde frem til at følge deres 
karrierer. 

Vinderne i de syv rækker blev: Amager FF (old-
boys), Dragør (veteraner), AB Tårnby (supervete-
raner), B.93 (masters), B.93 (supermasters), B.93 
(grand old masters) og Brønshøj (super grand 
old masters).

Aldersgrænsen på de respektive rækker er 
hhv., 33 år, 40 år, 45 år, 50 år, 55 år, 60 år og 
65 år. De onde påstår, at når Kaj Boll var ved at 
blive for langsom, så gik han op til KBU og fik 
dem til at lave en ny aldersrække. Og nu har KBU 
oprettet en række for talenter over 70 år som, i 
mangel af bedre, kaldes Grand Veteran Masters, 
og som afvikles som 5-mands. Der er tilmeldt 
fem hold, nemlig Frem, AB Tårnby, Rødovre, SIF/
HIK og B.93/B1903.

Den første kamp er netop spillet. Ude mod AB 
Tårnby spillede B.93/B1903 uafgjort 1-1 efter en 
jævnbyrdig kamp i et opskruet tempo. Det var 
venstre halfback Børge Rasmussen, der udlig-
nede til 1-1, efter Svend Petersen havde bragt 
hjemmeholdet i front med en tåhyler. Holdet var: 
Bent Jørgensen (Støvsugeren), Flemming Ma-
thiesen, Børge Rasmussen, Flemming Zachhau 
(Skiløberen), Jens Agerbak, Kaj Boll Christensen, 
Vagn Jørgensen og Palle Østersøe.

/Palle ’Banks’ Jørgensen

Vi tilbyder 10% i rabat på
salæret til alle B93's

medlemmer.
Husk og henvis til annoncen når du kontakter os. Tlf. 38 41 70 00

danbolig Svanemøllen og Østerbro
Statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDE · Nygårdsvej 2 · Tlf. 38 41 70 00 · blaavand@danbolig.dk · www.danbolig.dk
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Tekst til holdbillede fra 1973: 
Bagerst f.v.: Hans Paulander, Bent Andersen, Finn Ilsø, 
Poul Bjørnholt og Henning Vieg (holdleder).
Midten f.v.: Ole Jensen, Henrik Juul, Jens Kolding, Leif 
Kronholm og Knud Petersen (træner).
Forrest f.v.: Ole Petersen, Ejgil Roland Petersen, Jan 
Højland, Kenn Hansen og Erling Bøje.

Henning Vieg Hansen, der var født den 2. septem-
ber 1933, døde den 11. april. Han blev således 79 
år. Henning Vieg blev medlem af klubben som 
dreng. Da bentøjet ikke til fodbold, blev han i ste-
det holdleder for forskellige hold. Hans karriere 
som holdleder toppede, da han i 1973 og 1974 
blev holdleder for førsteholdet. Da han stoppede 
i 1974, kunne han med stolthed aflevere holdet, 
idet B.93 med en andenplads i 2. division rykkede 
op i den bedste række.

Henning Vieg var en usædvanlig rar mand, han 
havde ingen uvenner. I en del år indgik han i en 
form for holdledermakkerskab med sin gode ven 
Flemming Olsen, bedre kendt som ’barberen’. 
Henning var med førsteholdet to gange på en 
uges træningsophold på Gran Canaria. I øvrigt 
hans to eneste udenlandsrejser. Det var ture, der 
gjorde et stort indtryk på ham, og han benyttede 
enhver lejlighed til at berette om oplevelserne.

Henning arbejdede i et speditionsfirma i Fri-
havnen. Da han var midt i 50’erne, måtte han 
opgive sit arbejde pga. dårlige knæ, som begge 
blev udskiftet med kunstige knæ. Som invalide-
pensionist benyttede familien lejligheden til, at 
flytte til Stubbekøbing på Falster, hvor fruen var 
barnefødt. Henning havde arvet et sommerhus, 
som blev lavet om til helårshus. Der har de boet 
lige siden.

Henning Vieg fulgte lige til det sidste ivrigt 
med i klubben via sit passive medlemskab og 
tilsendte medlemsblade. Han døde efter længere 
tids sygdom.

Henning Vieg efterlader sig hustruen, to børn 
(Tom og Jette) og to børnebørn (Camilla og Ro-
bin).

/Palle ’Banks’ Jørgensen

Helmuth Jespersen, 
der var født 4. marts 
1928 (København), 
døde den 15. marts 
2013 (Søborg), kort 
tid efter sin 85 års 
fødselsdag. I perio-
den 1940/49 havde 
B.93 en bordten-
nisafdeling, hvor 
der blandt lederne 
fandtes navne som 
Michael Rohde og 

John Andreasen. Allerede som ungdomsspiller 
var Helmuth blandt de bedste. Som senior lyk-
kedes det Svend Helmuth Jespersen, som han 
retteligen hed, at vinde DM i 1949 i herresingle 
ved finalesejr i Aarhus over Harry Sørensen (Zero) 
med cifrene 21-14, 21-14 og 21-18. Året efter gen-
vandt ’Smut’ titlen, men nu var det som repræ-
sentant for KBK. På grund af manglende tilslut-
ning lukkede B.93 sin bordtennisafdeling i 1949. 
Helmuth er eneste bordtennisspiller der er med 
i klubbens ’Wall of Fame’.

/Palle ’Banks’ Jørgensen

Henning Vieg er død, han blev 79 år

Helmuth Jespersen er død, han blev 85 år
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Erling Bøje Pedersen
Sportschef i medgang og modgang.
Erling Bøje har været udsat for mange prøvelser 
i sit virke som sportschef for klubbens første-
hold.  Efter et kort ophold som assistenttræner 
i Ølstykke blev han af Jørgen Norsker og Hans 
Drachmann overtalt til at vende tilbage til klub-
ben. B.93 havde fået licensen tilbage efter Tho-
mas Olsen og Preben Elkjærs exit, men stod med 
meget få kort på hånden, og nedrykningen til 2. 
Division Øst i 2005 var uundgåelig. Ole Mørck 
var hentet til klubben som træner i et forsøg på 
at vende skuden, men først med Erlings tilbage-
venden kom der igen system i foretagendet og, 
førsteholdet påbegyndte den lange seje kamp 
mod oprykning til 1. Division.

I 2009 skulle klubben ud i en altafgørende 
ekstra ordinær oprykningskamp mod Brabrand. 
Første opgør på Østerbro Stadion endte mål-
løst og B.93 førte efter første halvleg med 2-0 

i Århus forstaden. I løbet af ti minutter havde 
Brabrand scoret tre gange, og selv om B.93 ramte 
overliggeren i de døende minutter, blev det ikke 
til oprykning i denne omgang. Benny Gall blev 
skiftet ud til fordel for Jeppe Tengbjerg på træner 
posten. Skuffelsen over ikke at være rykket op 
forplantede sig til holdet, der i efterårets første 
kampe ikke så for godt ud. Endnu engang blev 
holdet forvandlet, og da Brønshøj snuppede den 
direkte oprykning, måtte B.93 på ny ud i ekstra 
ordinær oprykningskamp – denne gang mod Ho-
bro. Jyderne mødte en time for sent til kampen, 
og B.93`erne mistede fokus – første kamp blev 
tabt med 2-0, og da Hobro også snuppede sejren 
hjemme, var det nok engang nat med oprykning.

Frank Nielsen var tilknyttet holdet som talent-
chef sammen med Erling og som følge af mang-
lende økonomi, besluttede man sig for at satse 
på egen avl. Thomas Petersen, der havde haft et 
godt tag på U 19 holdet blev forfremmet til første-
holdstræner. Desværre viste de mange talenter 
sig ikke at være modne nok til divisionsfodbold, 
og det endte med klubbens første nedrykning til 
Danmarksserien.

Frank og Erling udviste stor solidaritet med 
den afsatte Thomas Petersen ved selv at tage 
konsekvensen af de skuffende resultater og op-
sige deres stillinger. Stor respekt herfra for den 
beslutning.

Vi er i øjeblikket i den situation, at vi ikke kan 
holde på vores talenter, og når de større klub-
ber også begår strandhugst blandt vore trænere, 
så bliver vi nødt til at sætte realistiske mål for 
fremtiden, fortæller Erling. Vi må vælge mellem 
at arbejde med eliten eller at arbejde med bred-
den. Vi kan ikke i den nuværende situation magte 
begge dele.

Erlings store engagement for klubben fornæg-
ter sig ikke. Han har ikke været bange for at på-
tage opgaver i perioder, hvor det så sortest ud for 
klubben. Klubben har kvitteret med fortjenstnå-
len i 2010 og som aktiv en plads i „Wall of Fame“. 

/tk

• Født den 23.10.1945
• Aktiv karriere: Røjle, Middelfart, B.93 

1968-1978 184 kampe – 21 mål
• Aktiv træner; B,93 1979, 1992-1994, 1998, 

2007
• Sportschef: 2005-2012
• Civil karriere: Ansat i CSC i 44 år
• Bor sammen med Charlotte. Har bør-

nene Casper og Martin fra et tidligere 
ægteskab. 

• – Foto: Torben Klarskov

Markante profiler 2003-2013



44

Markante profiler 2003-2013

en dame fyldt med ideer
Majken Gilmartin er et stort aktiv for klubbens 
dame afdeling. Hun blev den første kvinde, der i 
2005 blev valgt ind i klubbens fodboldbestyrelse 

For nogle år siden udviklede hun sammen med 
DBU udviklet Street Soccer og Foldbold-fitness 
konceptet. Mænd og kvinder spiller fodbold sam-
men på tider, hvor fodboldbanerne er ledige.

I 2003 startede Majken Sensational Street Soc-
cer – et stort gadefodbold stævne for kvinder 
over 18 år, som ikke spillede seriøs fodbold i en 
forening. Sensational Street Soccer blev født på 
Israels plads. Senere har der været afholdt stæv-
ner i Kødbyen. I år finder det 10. stævne i ræk-
ken sted på Roskilde festivalen i samarbejde med 
COVER MAG og Hummel. Indtil videre har 10.000 
kvinder deltaget i projektet.

Sammen med en række andre idealistiske kvin-
der har Majken Gilmartin arrangeret træning på 

landets Røde Kors asylcentre, hvor de træner med 
kvinder, som aldrig har spillet fodbold. Alle asyl-
holdene er inviteret til at spille med i turneringen 
på Roskilde festivalen den 2. juli. Så kom og hep, 
hvis du skulle være i nærheden.

Majken har sammen med Bettina Falk og 
idrætsforsker Thomas Bull fra Århus Universitet 
udviklet en fodbold, der specielt er tilpasset til 
kvinder. Ved at gøre bolden lidt lettere og mindre 
øges hastigheden i spillet med 13 % og risikoen 
for skader formindskes. Bolden anvendes til dag-
lig i B.93, men den finder også anvendelse hos 
Skovbakken i det jyske.

Mange af klubbens pigespillere har været med 
til at teste bolden og deltog, da den blev præ-
senteret ved et pressemøde, som blev omtalt 
i TV og andre medier. Ved den lejlighed hjalp 
den daværende overborgmester i København, 
Ritt Bjerregård med præsentationen. I dag bru-
ger Majken megen tid på at promovere bolden i 
indland såvel som udland. Lige for tiden er USA 
et interessant marked.

Mange af de piger som Majken i sin tid var 
træner for i klubben hjælper nu også til ude på 
asylcentrene. Ude i byen er de kendt under nav-
net „fodboldpigerne”. En udvikling som Majken 
er meget glad og stolt af.

Medlemsbladet ønsker Majken Gilmartin for-
sat god vind i alle de aktiviteter, som hun har 
gang i. Tak fordi vi måtte forstyrre hende, mens 
hun var stærkt optaget af at pumpe luft i en 
masse nye fodbolde.

Ole Helding

Majken Gilmartin

• Træner/Leder Pige/Kvinde fodboldafde-
lingen

• Startede med at spille fodbold som 6 årig 
i Fladså fodboldklub, B.93/Skjold i 11 år, 
heraf de 10 som træner

• Civil beskæftigelse: Filmproducent, fod-
bold opfinder, Træner, eventarrangør

• Har datteren Mollie som spiller i B93
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Runde fødselsdage (juni/september 2013)

Michael Fencher, 50 år, den 10. juli

Michael fik sit gennembrud 
i klubben første gang han 
var med til oldboysafdelin-
gens årlige arrangement 
med OB. Først scorede han 
et par gange på banen, 

bagefter fejrede han sin debut så meget, at alle 
OB’erne bagefter kendte Michael. Han har siden-
hen været fast mand til OB-sammenkomsterne. 
Efterhånden har de fleste lært, at han hedder 
Fencker og ikke Michael Fenger, som jo er den 
tidligere håndboldlandsholdsspiller fra HIK (234 
kampe/541 mål). Fencker har sit eget speditions-
firma med det geniale navn ’Fencker Spedition’. 
Han taler engelsk, tysk og lidt spansk. Og når OB 
er på besøg taler han en blanding af de tre sprog.

Jørgen, der er revisorud-
dannet, kommer oprin-
delig fra Svendborg, men 
det er mange år siden. 
Han blev indmeldt i B.93 
helt tilbage til 1959. I sine 
yngre dage spillede Jør-
gen sekundafodbold i 

B.93 med bl.a. Kaj Boll på holdet. Karrieren, eller 
hvad vi skal kalde det, sluttede pga. manglende 
tid, arbejde og revisorstudier. De seneste mange 
år har Jørgen – og frue – været flittige tilskuere 
når førsteholdet spillede. Jørgen er medlem af 
BackUp-foreningen. Og så er han fast abonnent 
på medlemsbladet, hvor han brillerer med en 
suveræn overfrankering på den årlige abonne-
mentsindbetaling. 

Eyvind Berger, 90 år, den 28 juli

Eyvind, der er udlært smed, 
opnåede 93 kampe/36 mål 
(1942/52) på førsteholdet, 
og var med til at vinde 
klubbens sidste DM-titel 
i 1945/46-sæsonen. Han 
scorede 14 mål, hvilket vat 

et mindre end klubkammeraten Jørgen Leschly 
Sørensen, der blev divisionens topscorer med 15 
mål. Eyvind var en målfarlig angriber, der havde 
et giftigt venstreben, gudebenet som han kaldte 
det. Under Krigen (1943/45) måtte Eyvind flygte til 
Sverige. Tyskerne var begyndt, at interessere sig 
lidt for meget for ham. Efter karrieren var Eyvind 
ungdomstræner i B.93 og seniortræner i HIK, FB, 
HIK og FB i nævnte rækkefølge. Hans trænerkar-
riere toppede dog først, da han blev fysisk træner 
for de gamle om onsdagen i Idrætshuset. Et job 
han varetog indtil sidste år. Eyvind blev medlem 
af B.93 som 10-årig i 1933. Han boede i Brumleby 
ved siden af de fem brødre Nielsen (Henry, Arno, 
Helmut, Bent og Svend). Eyvind fik en fin fodbold-
opdragelse med ungdomstrænere som Michael 
Rohde, Kaj Hansen (=Lille Kaj) og Carl ’Sko’mar’ 
Hansen. De sidste mange år har Eyvind boet på 
Frederiksberg med fru Lizcie. De har for længst 
haft guldbryllup.

Da Henrik blev 70 år, det er fem år 
siden(!), skrev han i en frokostinvita-
tion: „Jeg er bortrejst på dagen, så 

du behøver ikke komme rendende. Det skaber 
også blot unødig støj i opgangen”. I skrivende 
stund pusler Henrik formentlig med, hvordan han 
denne gang skal formulere invitationen med sin 
skarpe pen. I klubbens arkiver findes et utal af 
breve dikteret af Henrik (skrevet af hans sekre-

Jørgen Brøndberg, 75 år, den 11. juli

Henrik Lindholm, 75 år, den 11. august
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tær), hvor diverse myndigheder får læst teksten, 
uhyre velformuleret og med en høj grad af sar-
kasme. Henrik Lindholm, der blev æresmedlem 
som 59-årig i 1998, har været medlem siden 1947. 
Og han er den der i dag, ved mest om klubben. 
I øvrigt henvises til interviewet med Henrik an-
detsteds i bladet.

John Bredal, der har været med-
lem af klubben siden 05-05-1971, 
har tre favorithold: Arsenal, FC 
Nordsjælland og B.93. Klubberne 
er nævnt i tilfældig rækkefølge. 

John var ungdomsspiller i B.93. Han var egentlig 
meget god, og spillede da også på de respek-
tive 1. hold op gennem ungdomsårene. John var 
ungdomsspiller med bl.a. Ivar Blegvad, Per Holm, 
Lars Højberg, Henrik ’Moes’ og Peter ’Tysker’. Johns 
seniorkarriere toppede med tre kampe på 2. hol-
det i 1987. Så var det han tænkte, at han nok 
hellere skulle satse på trænerkarrieren. Sammen 
med Finn Ludo styrede John så DS-holdet og se-
nere var John hjælpetræner for divisionstrænerne 
Johnny Petersen, Erling Bøje, Peter Grahn og Chri-
stian Andersen. Det var sidstnævnte, der fiskede 
den daværende slagter med til Farum Boldklub i 
år 2001. Siden har John været med omkring før-
steholdet i FC Nordsjælland, hvor han primært 
har taget sig af målmændene og dødbolde. Og 
så fik John en oplevelse med FCN i Champions 
League; også selvom man ikke kom i pulje med 
Arsenal, men måtte nøjes med Juventus, Chelsea 
og Shakhtar. Og meget passende bor John Bredal 
et målspark fra Farum Park.

Søren Rasmussen er der 
ikke mange der ved hvem 
er, derimod kender alle Sø-
ren ’Hattens’. Han blev med-
lem af klubben som 12-årig. 
Som ungdomsspiller var han 

i klasse (aldersklasse, red.) med navne som Ole 
Petersen, Ivar Roitmann, Dennis Brooker, John 
Verner og Michael Stangerup. Den høje og rang-
lede arbejdsomme midtbaneslider havde i starten 
nogle problemer med motorikken. Det var svært 
at styre de lange stænger. Det blev bedre med 
årene, og i 1975 fik han sin debut på førsteholdet. 
Det blev til beskedne 16 kampe. Til gengæld spil-
lede Hattens hele 106 kampe på 2. holdet. Hans 
udebanedebut på DS-holdet var mod Svaneke (5-
1). Sjældent er en debut blevet fejret så meget, 
skulle jeg hilse og sige. Efter mange år i speditions-
branchen blev Hattens en populær inspektør for 
klubben (2012/13). Nu er han ved at forberede sin 
efterløn, sin debut på Grand Old Masters – og den 
runde fødselsdag. Hvis den skal fejres på samme 
niveau som hans debut på DS-holdet, bliver det 
ikke kedeligt.

Bo, der er medlem af tennisafdelin-
gen, er mest kendt i klubben som 
søn af Bjarne Eklund, der i perioden 
1959/65 spillede 137 kampe/4 mål 
på divisionsholdet i fodbold. Årsa-

gen til at Bjarne allerede stoppede som 25-årig, 
tror vi bl.a. skyldes Bo’s debut i samfundet et par 
år forinden. Når man nu om dage mangler oplys-
ninger googler man personen. Bo, som er cand. 
merc. aud., har været vidt omkring med lederjobs 
i bl.a. Ralion A/S, Ecco DK, Daimler, SAS Cargo, SAS 
Ground Services og Falck med jobs rundt omkring 
i Europa. Det fremgå også, at du kan spørge Bo 
om alt indenfor tournaroundprocesser. Ind i mel-
lem har han været bestyrelsesmedlem i Tennisaf-
delingen. Bo var også en kort periode (2006/07) 
tennisrepræsentant i klubbens Hovedbestyrelse. 
Ifølge det oplyste er han en habil tennisspiller 
(ubekræftet, red.). Og Bo er indehaver af en lille 
klubrekord. Han er den eneste fra tennisafdelin-
gen, der har været til fodboldafdelingens filmaf-
ten med de indkøbte DR-klip fra gamle dage. Bo 
var i ledtog med sin far.

/Palle ’Banks’ Jørgensen

Bo Eklund, 50 år, den 19. september

John Bredal, 50 år, den 12. august

Søren Rasmussen, 60 år, den 18. september 
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Berit Johannsen (Børn og unge)
berit@navigent.dk

Mark Bernquist (børnefodbold)
mvb@stakemannlaw.com

Per Petersen (logistik)
pepi@mail.dk

Thomas Riley (Senior fodbold)
thomasfrolundriley@gmail.com

Steen Müntzberg (U 17 & U 19)
SEM@da.dk

Bestyrelsen Østerbro 
Idrætspark (ØI)
Torben Henrik sen
adv@t-henrik sen.dk

Jens Agerbæk
emilie.casey2privat .dk

Niels Kjærullf
niels-kathleen@mail .dk

Tennis-bestyrelsen
Andreas Teschl ( Tennisformand)
ateschl@hotmail.com

Rogier Folkers
rogierfolkers@hotmail.com

Cathrine Ørbeck Riis
cathrine.r i is@hotmail .com

Torben Ernst 
willy@willyernst .dk

Roberto Machuca
rma@clirecon.com

Joy Rasmussen 
joy.rs@hotmail .com

Hovedbestyrelsen
Johnny Wetterstein Hansen (formand)
wetterstein@gmail.com

Hans Drachmann (fodboldformand)
dra@b93.dk

Andreas Teschl ( Tennisforman)
ateschl@hotmail.com

Hans Bay (Kasserer)
hansbay@gmail.com

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

Ivo Skolmen ( Tennis)
ias@dk.ibm.com

Torben Klarskov (suppleant fodbold)
klarskov@b93.dk

Christian Lunøe (suppleant tennis)
lunoe_c@yahoo.dk

Aps-bestyrelsen
Bestyrelsesformand Jørgen Wenshøj
jw@pj.dk

Henrik Lindholm
lindholm_h@mail.tele.dk

Jørgen Ritnagel
ritnagel@mail.tele.dk

Jon Bremerskov
jonbremerskov@mac.com

Hans Drachmann
dra@b93.dk

Fodbold-bestyrelsen
Hans Drachmann (formand)
dra@b93.dk

Peter Vest (kvindefodbold)
peter.vest@mail.dk

Tommy Møller (seniorafd.)
tommy@kongelunden.nu

0
3
11
7



 tættere på

- og her er hans kort. Kontakt ham bare, du 
er velkommen.

Her er Mikkel - din nye bank

Mikkel Sønderkær 

L. Krogsfeldt, kundechef

Telefon 9616 2249

mlk@sparnord.dk

Vi ses i
Spar Nord Bank
Åbenrå 18
1004 København K
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