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Læs med på side 18.

Næste blad for ventes 15. maj 2013
Deadline for indlevering af stof onsdag den
20. april 2013.
Bladet kan også læses på
B.93’s hjemmeside

2013 - et festligt år
Vi er pr. 30.9.2012 over 2.500 medlemmer i B.93
I 2013 vil der være mange ting at glædes over.
Kommunen har endelig langt om længe færdiggjort projekt cykelsti, der indbefatter et offentligt
stisystem med belysning langs vort udendørs anlæg. Vi skal ganske vist afgive et beskedent areal,
men har tillid til, at vi kan få tilbudt tilsvarende
erstatningsareal. Beslutningen indebærer også,
at vi nu får mulighed for at forlænge aftalen om
lejemål på anlægget op til 30 år, hvilket betyder,
at vi kan optage et 30-årigt kreditforeningslån,
der kan frigive den fornødne kapital, så vi kan
gøre projekt tennishal færdigt. De manglende Ppladser etableres foran Slottet og arealet foran
tennishallen omdannes til et idrætsareal med
forskellige aktivitetsmuligheder.
Vi er nu Københavns største fodboldklub på
landsplan kun overgået af Brøndby. Vi ligger lunt
til i baghjulet, og har store forventninger til, at
vores førstehold vender tilbage til Divisionsfodbold før sommerferien. Kvindefusionsklubben
B.93/HIK/Skjold er medlemsmæssigt Danmarks
største. En flot sejr i sidste turneringskamp over
Skovbakken på udebane lader ane, at holdet nok
skal klare at forblive i 3F-ligaen. Holdet har fået
sin første landsholdsspiller i målvogteren, Cecilie
Sørensen. Amalie Thestrup blev udtaget til U 19
landholdet, og på juniorsiden var hele ni spillere
indkaldt til træningssamling for SBU`s juniorhold.
Vi har fået reorganiseret vores børnefodbold-

afdeling, der har søsat deres egen hjemmeside
”B.93 – Kids”, Bladet har haft en samtale med
den nye børneudviklingschef, Pernille West og
afdelingsleder Mark Bernquist. Vores U 15, U 17
og U 19 hold klarede sig i efteråret langt over
forventningerne.
Tennisafdelingen har fået en ny bestyrelse, der
er gået til arbejdet med opsmøgede ærmer og
voldsom ildhu. Også her har vi forventninger om,
at vores elitehold kan komme tilbage og spille
en afgørende rolle i Dansk Tennis. Samarbejdet
mellem tennis og fodbold er det bedste i mange,
mange år.
Klubben håber at kunne starte et skoleprojekt
op allerede efter sommerferien, således at vore
bedste fodbold- og tennisspillere, kan tilbydes
optimale muligheder for at kombinere faglig viden med sportslige ambitioner.
I 2013 fylder vor klub 120 år. Det kalder på en
megafest, hvor vi alle kan mødes og sætte gang
i det sociale liv, som er en del af vores foreningskultur. Læs mere herom andetsteds i bladet. 2013
har alle forudsætninger for at blive et festligt år.
Kom med.

/tk.

KOM TIL MEGAFEST DEN. 15 JUNI
- VI SES!
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Efteråret 2012 - et resumé
Tilværelsen i Danmarksserien startede
som et sandt mareridt for B.93. Efter nederlag i de første to kampe indtog B.93
sidstepladsen. Senere kom der styr på
sagerne og med otte sejre i træk sluttede
93’erne af med manér.
af Christian Winther
Efter nedrykningen til Danmarksserien kom der gang
i svingdøren på B.93. Hele
12 spillere forlod klubben.
De fleste af dem var stamspillere. En håndfuld rutinerede spillere (Emil Dyre,
Martin Heisterberg, Thomas Høegh, Danny Mirabel
og Jakob Thomsen) valgte
at blive. De udgjorde nu
grundstammen i den nye
trup. Målsætningen var klar:
hurtig oprykning til 2. division. Sæsonpremieren 11.
august var mod oprykkerne fra Virum-Sorgenfri.
158 tilskuere på Østerbro stadion blev vidne til
et stort B.93-pres i 80 minutter. Virums defensive
disciplin og effektivitet gav imidlertid pote. Og da
chancen pludselig bød sig 10 minutter før tid slog
gæsterne til og løb med alle tre point. Et resultat,
der skreg til himlen og en bitter pille at sluge for
B.93 i Danmarksserien.
Tre dage senere stod den så på pokalfodbold.
Avarta, fra 2.division, lagde turen forbi Østerbro
stadion og blev sendt direkte hjem til Rødovre
med en lussing på 4-0. Præcis som mod VirumSorgenfri var det B.93 der pressede fra kampens
start. Men mod Avarta var 93’erne langt mere
effektive, når det gjaldt om at omsætte chancer
til mål. Målene blev sat ind af Chris Sørensen (2),
Emil Dyre og Patrick Ortiz. Med til historien hører
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dog, at Avarta midt i anden halvleg fuldstændig
gav op og mest af alt lignede en flok zombier
på afveje. 72 tilskuere satte bundrekord for en
B.93-fodboldkamp på Østerbro Stadion. Næste
turneringskamp var mod endnu en oprykker fra
Sjællandsserien, nemlig Ledøje-Smørum. Kampen udviklede sig til et decideret mareridt. B.93
fik aldrig styr på opspillet, og det lignede en

Danny Mirabel ydede en fornem indsats i efterårets kampe
og nettede tre gange.

kollektiv offday. Da dommerens sidste fløjt lød
stod der 3-0 til Ledøje-Smørum på tavlen. De
kolde facts var, at B.93 efter to kampe i Danmarksserien lå sidst med 0 point og en målscore på 0-4.
Tirsdag d. 29. august hentede B.93 sin første sejr
nogensinde i Danmarksserien. Det skete, da nedrykkerne fra BGA gæstede Østerbro stadion.
Spillemæssigt vil kampen næppe blive husket,
men resultatet var fantastisk vigtigt. For B.93
scorede Rami Jiowda og Chris Sørensen. 120 tilskuere var på plads denne tirsdag aften.
Trods kolossal overvægt i spil og chancer måtte
B.93 nøjes med 1-1 i Hørsholm Idrætspark mod
FC Øresund. B.93 spillede ellers sæsonens hidtil
bedste kamp. Kombinationerne sad lige i skabet,

masser af andenbolde blev vundet, store chancer blev skabt, og tilmed blev 93’erne frarøvet
to straffespark. Et point på kontoen var ikke
tilfredsstillende. Alligevel så det fortrøstningsfuldt ud i forhold til de kommende kampe. 163
tilskuere overværede kampen, herunder Rami
Jiowdas scoring til 1-1.Ugen efter tog B.93 imod
FA2000 fra Frederiksberg. Det lignede længe
en 1-0 sejr til hjemmeholdet på mål af Chris Sørensen i første halvleg. Masser af B.93 chancer
blev skabt gennem hele kampen, men ind ville
bolden ikke. Dybt inde i dommerens overtid satsede FA2000 så hele butikken. Det gav bonus
og kampen endte 1-1. B.93s ineffektivitet kostede
endnu engang sejren. Skuffede 149 tilskuere. B.93
hang efter fem turneringskampe stadig omkring
nedrykningsstregen. Anderledes positivt gik det
i pokalturneringen. På udebane mod Tom Køhlerts serie 1-hold fra Vallensbæk blev det til en
7-6 sejr efter forlænget spilletid og straffespark.
De mere end 400 tilskuere, som hverken kunne
købe vådt eller tørt på stadion (hvilket utvivlsomt
ville have indbragt klubben en pæn skilling), blev

vidne til en rigtig pokalgyser. I den ordinære tid
scorede Danny Mirabel for B.93. På straffespark
scorede Thomas Høegh, Emil Dyre, Kim Tandrup,
Jackie Christensen, Danny Mirabel og Philip Bank.
Kølig men yderst spændende aften i Vallensbæk.
Med fornyet selvtillid i bagagen gik turen til det
mondæne whiskybælte, hvor Skovshoved IF og
117 tilskuere tog imod. En chancerig kamp med
masser af godt spil fra begge hold endte med en
udesejr til B.93 på 2-0. Målscorere var Jackie Christensen og Nico Jørgensen (i sidste minut). Jakob
Thomsen spillede sin kamp nummer 100 mellem
stængerne og måtte flere gange ud i fine redninger lige under overliggeren for at holde nullet.
Sejren over Skovshoved blev et vendepunkt for
93’erne. I otte kampe gik B.93 nu fra sejr til sejr.
Ingen kunne stoppe drengene fra Østerbro.
Frederikssund blev første offer. På Østerbro stadion vandt B.93 en 2-0 sejr på mål af Emil Dyre
og Jackie Christensen. Efter en ganske lige første
halvleg tog B.93 teten efter pausen og satte de
blå/gule på plads. 84 tilskuere havde fundet vej til
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kampen. Et par dage senere stod den på ægte lokalderby. Boldklubben Skjold kom hurtigt foran
og forsvarede sig godt. Samtidig havde B.93’erne
svært ved at finde det fornødne tempo og timing i angrebsspillet. Jackie Christensen stod for
det udlignende mål og otte minutter før tid var
Thomas Høegh på pletten. Med et drøn af en
halvflugter (ca. 25 meter udefra) kanonerede han
bolden i Skjolds netmasker. 139 tilskuere havde
set sæsonens hidtil flotteste mål på Østerbro
stadion. Yderligere tre point på bankbogen var
en kendsgerning. B.93 kravlede stille og roligt
op i tabellen. Det er ikke ligefrem en ugentlig
begivenhed at B.93s kampe sendes direkte i TV. I
tredje runde af pokalturneringen var det anderledes. Kampen mod Brøndby blev direkte transmitteret. En stor fighterindsats fra samtlige B.93’ere
resulterede i en times underholdende fodbold,
hvor B.93 absolut var med. Thomas Høegh og
Martin Heisterberg var outstanding, spillede med
stort overblik og satte ikke et par tæer forkert. I
den sidste halve time var kræfterne imidlertid
brugt op og Brøndby scorede tre (billige) mål
på ni minutter. 937 tilskuere havde fundet vej til
Brøndby stadion, her i blandt de trofaste B.93fans, som med sang og slagtøj skabte en festlig stemning. Ude af pokalturneringen kunne al
fokus nu rettes mod ligakampene. Kampen ude
mod Avedøre var ikke en specielt imponerende
affære. Men B.93 vandt 2-1 og beviste at tophold vinder fodboldkampe uden nødvendigvis at
spille prangende. For B.93 scorede Markus Leding
og Danny Mirabel. 84 tilskuere på Avedøre Stadion. Et klassisk københavneropgør mellem B.93
og Kastrup Boldklub blev genoplivet den 6. oktober. 132 tilskuere på Østerbro stadion så et B.93hold der afgjorde kampen i første halvleg med
scoringer af Chris Sørensen og Rami Jiowda. Efter
pausen kunne sejren nemt være blevet udbygget
med et par mål. Men stolpen, overliggeren samt
lidt for upræcise afslutninger holdt sejrens størrelse nede. B.93 havde vundet igen igen igen!
I Ballerup Idrætspark tog BSF imod. Kampen blev
en spændende affære. Efter en målløs første halvleg bragte hjemmeholdet sig i front efter pausen.
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Men på knap to minutter midt i halvlegen lykkedes det B.93 at nette to gange og dermed vende
og vinde kampen. Målene blev sat ind af Markus
Leding og Jackie Christensen. Tyve minutter før
tid kom Mads Heisterberg på banen, og rundede
derved 100 kampe i B.93-trøjen. Tilskuertallet:
150. 247 tilskuere satte sæsonrekord på Østerbro
stadion i efterårets sidste hjemmekamp. Topholdet Vanløse havde kun lukket eet sølle mål ind i
11 kampe. Men mod B.93 kunne de intet stille op.

Anfører Thomas Høegh er guld værd for B.93. Høeghen
scorede tillige efterårets flotteste mål på Østerbro stadion.
Fotos: Christian Midtgaard.

93’erne vandt en sikker sejr på 3-0 og beviste fra
kampens start at holdet hører hjemme i divisionerne og ikke i Danmarksserien. For B.93 scorede
Jonas Lorentzen, Markus Leding og Marco Holst.
På B.1903s hyggelige anlæg på Lyngbyvejen var
terrasserne foran klubhuset fyldt med forventningsfulde 93ere forud for efterårets finale. De
blev ikke skuffede. B.93 væltede B.1903 omkuld
og vandt en solid 3-1 sejr. For B.93 scorede Jackie
Christensen og Emil Dyre (2). 257 tilskuere var på
plads. Med otte sejre i træk har B.93 indledt noget der ligner et rekordforsøg. I sæsonen 2009/10
vandt B.93 hele 12 turneringssejre i træk. Den
rekord er hermed udfordret.

/tk (Tekst & billeder)

Klubmesteren der blev formand
Medlemsbladet har indbudt den nye
tennisformand, Andreas Teschl til en
samtale.
Da Andreas Teschl mødte op til tennisårsmødet
29. oktober sidste år havde han ingen anelse om,
at han skulle ende op med at være formand for
B.93`s tennisafdeling.

Andreas Teschl

• Født den 20. juni 1969
• Aktiv tenniskarriere: Nykøbing Mors
1974-1987, KFIU Tennis 1. Division
A.P. Møller. Diverse klubber i udlandet - B.93 1998/99 - Indmeldt på ny
B.93 2012
• Træneruddannelse: DFT
• Arbejder i dag hos
SOS International
• Har datteren Viktoria på 6 fra tidligere ægteskab, bor sammen med
Birgitte med bonusbarn Gretha på
9, der indtil videre spiller tennis i
KB.

- Jeg havde forinden kontaktet formanden Line Rener Kristensen og oplyst, at jeg godt ville tilbyde min
assistance, idet jeg igennem et liv med tennis havde
gode erfaringer fra mine medlemskaber i danske
såvel som udenlandske tennisklubber… Da jeg
mødte op til årsmødet havde jeg ingen anelse om at
formanden havde trukket sig på grund af sygdom,
og da den nye bestyrelse så blev valgt og vi skulle
konstituere os, faldt loddet på mig som formand.
I begyndelsen
Det begyndte for Andreas i Nykøbing Mors. Allerede som femårig fik han stukket en ketsjer i
hånden., og det lå godt til ham. Som juniorspiller
debuterede han på klubbens første hold og han
havde også den fornøjelse at modtage træning af
Carl-Edward Hedelund og tidligere Federations
Cup kaptajn Niels Rokkjær. Andreas tog en træneruddannelse hos DTF og virkede som træner i
Nykøbing Mors i gymnasieårene 1985-1988.
- Værnepligten kom lidt på tværs af min trænerkarriere, fortæller Andreas videre. Jeg kom på
sergentskole og senere på løjtnantskole, og opholdet på sergentskolen var så fysisk anstrengende, at
der simpelthen ikke var overskud til at løfte ketsjeren
i weekenderne.
Senere blev Andreas ansat hos A. P. Møller, hvor
han gik aktivt ind i firmaets tennisafdeling. Her
var han spillende holdkaptajn, og stærkt medvirkende til at holdet gik fra en placering i 3. division
til 1. Division, hvor man vandt mesterskabet i Københavns Firma Idræts Union (KFIU). Som ansat i
A. P. Møller var han også i flere omgange udstationeret i Hongkong, Kina, Taiwan og England.
- Herfra erindrer jeg at have fået mit livs største øretæve på en tennisbane af en 17- årig kineserpige,
der blæste mig ud af banen. Vi spillede 1-2 gange om
ugen i mere end et år og hun kunne uden problemer
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give mig to æg, men hun havde altså også spillet på
det kinesiske ungdomslandshold. Det var i 1995/96
i Shenzhen (Kina), kort efter dopingskandalen omkring kinesiske elitesvømmere. Jeg talte aldrig med
min tennis ven om, hvorfor hun pludseligt havde
afbrudt at spille på Kinas ungdomslandshold, men
jeg havde mine egne tanker om hendes store styrke
i så ung en alder. Min tid i A. P. Møller bragte mig
vidt omkring, og jeg kunne dyrke meget tennis i min
fritid, men jeg fik også lejlighed til at overvære hele
fire grand slam turneringer. US Open kun en enkelt
gang … indtil videre.
Tilbage i Danmark i 1996 bosiddende på Blegdamsvej, spillede Andreas i slutningen i 1990`erne
på B.93`s tredjehold i den tredjebedste række.
Efter endnu nogle år i udlandet flytttede han til
Frederiksberg – meget tæt på Pile Allé, og det var
naturligt, at han meldte sig i KB.
- Jeg valgte dog at vende tilbage til B.93, som jeg
synes rummer et bedre socialt tennisliv, og det til
trods for at klubbens udendørs baner nok hører til
noget af det ringeste i København. Jeg er også medlem af Tisvilde Tennisklub, hvor jeg i sidste sæson
tabte finalen i herresingle. Til gengæld opnåede jeg
at blive klubmester i B.93 i 2012 sammen med min
makker Christian Lunøe.
Visioner:
Klubben har færdiggjort arbejdet med et strategisk fundament for perioden 2012-2015 (kan
læses på Tennisafdelingens hjemmeside under
bestyrelse)
- Det er naturligvis en selvfølge, at vi skal arbejde
ud fra den plan, der er lagt af den tidligere tennisbestyrelse, og at vi undervejs skal evaluere og
supplere. Først og fremmest har jeg takket ja til
tilbuddet om at være formand, fordi jeg gerne vil
servicere klubbens medlemmer og fordi jeg mener,
at jeg kan bygge på nogle af de erfaringer, jeg har fra
mit ophold i andre tennisklubber. Jeg har også den
fordel, at jeg ikke bærer rundt på nogle af fortidens
konflikter – jeg møder frem med en rimelig pragma-
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tisk tilgang til jobbet. Personligt har jeg gjort mig
nogle tanker, som vi så skal drøfte videre i den nye
bestyrelse. Jeg kunne forestille mig visionerne stillet
op således:

VISIONER
1) Økonomi. Udgifterne til træning skal bringes i balance. Vi skal arbejde for at få flere medlemmer, en mere effektiv restanceinddrivning
og en langt bedre udnyttelse af hallen, som vi
blandt andet kan tilvejebringe med et bedre
samarbejde med det lokale erhvervsliv.
2) En markant forbedring af vort udendørs
anlæg. Vi råder over Storkøbenhavns bedste
indendørs anlæg, mens vi må i dialog med KI
om en optimering af vore udendørs forhold.
At hallen trænger til at blive bragt i ordentlig
stand, tager jeg som en selvfølge.
3) Vi skal forbedre kommunikationen internt
i klubben. Vi skal skabe bedre transparens. Alle
medlemmer skal vide, hvad der foregår i bestyrelsen, og vi skal have aflivet en hel del mytedannelse. Der skal tilstræbes en bedre balance mellem elite og bredde. Vi skal tilbage til
toppen af dansk tennis. Endelig skal vi bygge
videre på de klart forbedrede relationer mellem fodbold og tennis, slutter Andreas Teschl.

Medlemsbladet ønsker Andreas og hans
nye bestyrelse held og lykke.

/tk

Kan du huske?
Marts - april

100 år siden
1913: Fodbold: Anden
halvdel af KBU turneringen indledtes med en sejr
på 4-2 over B.1903 - et hold
man ellers i efterårssæsonen havde besejret med
hele 8-0. Derpå blev det
til uafgjort mod rækkens
tredjebedste hold fra Frem (1-1), nederlag til de
suveræne vindere fra KB (0-3). Rundens næstsidste match mod AB endte med det pudsige
resultat 5-5, men endnu mere pudsigt var det, at
dette resultat var forekommet tidligere mellem
de to klubber – efteråret 1906 og foråret 1907
– begge gange efter at B.93 havde ført med 4-1.
I 1913 var det dog AB der førte med 5-2 før de
hvidskjortede tog sig sammen og fightede det
uafgjorte resultat hjem. I sidste runde fik allerede
nedrykningsdømte Velo et nederlag på 7-3. B.93
blev rækkens nr. 2 efter KB, der senere gik videre
til det første DBU slutspil med de fem provinsmestre. KB vandt Danmarksmesterskabet som den
første klub. Af de 37 mål B.93 scorede i sæsonens
10 kampe, bemærkede man at backen Harald
Hansen stod for de fire. Tennis Inge Hammer/
Barfod blev dansk mester i damesingle ved udendørsmesterskaberne. Dermed gentog hun sejren
fra året før.

75 år siden
1938: Fodbold: B.93 lagde
stærkt ud i foråret 1938. Syv
kampe i træk uden nederlag
og kun en enkelt uafgjort i
kampen mod HIK (2-2) Sejre
over Frem (2-1), AaB (1-0)
B.1903 (2-1), AGF (2-0) KB (6-
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0) og Esbjerg (6-0) Helmuth Søbirk, der nu var
spilleklar for førsteholdet efter sit skifte fra Frem
i efteråret 1937, var helt ustyrlig. Han tegnede sig
for otte scoringer i de seks første kampe. På grund
af en skade var han ikke med imod Esbjerg. Tennis: Som noget nyt tabte klubbens første hold i
tennis begge de traditionelle klubkampe mod
HIK (5-6) og KB (3-8) Et hold bestod den gang af
hele 16 spillere idet hver spiller kun måtte optræde i en kamp. Fire herresingler, to damesingler
og fem doublekampe. B.93 havde sagt farvel til
tre gode spillere. Per Wivel var rejst til provinsen.
Helge Plougmann var skiftet til HIK og Inge Behrens var trådt ind i den hellige ægtestand. Ib Gerdes blev dansk mester i herresingle indendørs.

50 år siden
1963: Fodbold: Knud
Petersen var trådt til som
ny træner. Med ham ved
roret lagde holdet ud med
at tabe 1-2 i Horsens. Arvid
Christensen og Niels Forsingdal sørgede for en 2-1
sejr over Odense KFUM.
Det blev uafgjort 1-1 mod HIK og et beskedent
nederlag på 1-2 til Skovshoved. Med kun tre point
i de fire første kampe kunne ingen drømme om,
at holdet den 17. november ville rykke op Tennis:
Indendørs DM blev ingen succes for B.93. Jan Raffel måtte i herresingle scratche med dårlig ryg.
Bent Kozeluh var tilmeldt for sent og Niels Knudsen ønskede ikke længere at spille single. Arne
Lund tabte til Flemming Harris 7-9, 10-12, Det var
ventet at Arne Lund ville vinde kampen, men i
ugen op til DM trænede han med fodboldholdet, hvilket nok havde nedsat hans spillestyrke.
Gitte Grage var i finalen i damesingle, hvor hun
tabte til Vera Johansen efter at have ført med
3-1 i afgørende sæt. Klubbens nye medlem Inge
Nielsen tabte til Bente Vang Nielsen. Det stod i
bladet: Nyt fra ungdomsafdelingen: De sidste års
ynglingetræner, Eyvind Berger var blevet førsteholdstræner i HIK. Ernst Spiegelhauer tog over

i ynglingeafdelingen. Halvor Larsen tog sig af
juniorerne sammen med Finn Pedersen og Bent
Schou. Drengetræneren hed Bengt Annemann
assisteret af John Thomsen og Stig Kargaard. Poul
Zølck tog sig af lilleputterne sammen med Holger
Larsen, Per Nielsen og Ole Jensen. Ungdomsformand var den fra Tåstrup indvandrede Walther
Zingenberg.

25 år siden
1988: Fodbold: De fem
kampe i april måned med
Allan Steen i trænersædet
indbragte kun 4 point i 5
kampe og kun fire scoringer. Det tegnede ikke godt.
Holdet havde sagt farvel til
profiler som Torben Rasmussen, Leif Funcke, Søren Petersen og Jens
Kolding. Wlady Jactzak var tilbage fra Kastrup.
De første planer om ombygning af den gamle
Idrætspark dukkede op til overfladen, og B.93, der
var positiv over for nationalstadions beliggenhed
i København og ikke ude i Brøndby, som nogle
gjorde sig til talsmænd for, måtte indstille sig på,
at lejemålet til anlægget på P. H. Lings Alle, der
udløb i 1990 ikke ville blive forlænget. Danmark
afviklede i foråret 1988 to ubetydelige OL kvalifikationskampe mod Tyskland (1-1) og Grækenland
(4-0). Det var samtidig slut med at registrere OL
kampe som officielle landskampe. Fra dette OL
hold fik flere siden en flot karriere på det rigtige
landshold (Peter Schmeichel, Lars Olsen, John
Faxe Jensen, Flemming Povlsen, Kim Vilfort og
Brian Laudrup). Tennis: Lone Vandborg blev
dobbelt dansk mester i indendørs tennis. Hun
vandt i damesingle. og i mixed double sammen
med klubkammeraten Kenneth Schmidt. Det
stod i bladet: På generalforsamlingen, der blev
afholdt i klublokalet den 1. marts kunne kassereren Henrik Lindholm fremlægge et regnskab, der
udviste et overskud på 80.000 kr. Hovedsageligt
takket være salget af Henrik Nielsen til AEK Athen.

Jørgen Norsker ønskede ikke genvalg som tennisrepræsentant i bestyrelsen. Han blev afløst af
Alex Bjørn Erichsen.

10 år siden
2003: Fodbold: Jesper
Pedersen var i gang med
sin anden hele sæson som
træner for førsteholdet
og det så rigtig lovende
ud. Ubesejret i sæsonens
fire første kampe. FC Aarhus (2-0), Fredericia (0-0),
B.1913 (3-3) og HFK Sønderjylland (1-0) Dennis
Bo Mortensen var en flittig målscorer. Skuffelsen
fulgte imidlertid i næste kamp, som var klubbens
første møde på hjemmebane mod lokalrivalerne
fra Skjold, der trak det længste strå med en sejr
på 2-1. Nederlag til Frem på 2-0 fulgte, inden HIK
i april måneds sidste kamp blev besejret med
4-2. Danmark overrasker positivt ved EM kvalifikationskampen i Rumænien, der endte med en
storsejr på 5-2. Kampen huskes vel især for Thomas Graversens imponerende scoring fra midten
af banen. Efterfølgende skuffede A-landsholdet
med et nederlag til Bosnien-Herzegovina på
hjemmebane (0-2). Michael Jakobsen var anfører for U 17 landsholdet, der spillede 2-2 i venskabskampen mod Portugal. Anders Bjerring
Quist var ligeledes med og Michael Tørnes var
med i truppen. Tennis: Vi savner stadig historisk
materiale fra tennis. Hvem vil hjælpe os ? Det
stod i bladet: Henrik Engel havde en samtale
med Daniel Jensen, der var professionel i den hollandske klub Heerenveen. Daniel ville helst spille
fodbold i Spanien, hvilket også lykkedes for ham,
da han senere på året skrev kontrakt med Murcia.
/tk
Kilde: Palle Banks Jørgensen: B.93`s fodboldhistorie
og Landsholdet i medgang og modgang.
Samt oplysninger fra hjemmesiden: www.b93.dk.
Og landsholdsdatabasen på www.dbu.dk
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Min årgang

B.93 er mit andet hjem
Igennem 40 år er Lars Arnskov kommet på klubbens anlæg
– vi tog en snak med ham.
Navnet Arnskov klinger godt i
medlemmernes ører. Mor Aase var i
mange år ansat på klubbens kontor.
Far Kurt var inspektør på anlægget,
datteren Gitte sidder stadig på klubbens kontor, og det har hun nu gjort i
25 år og Lars skal på den kommende
generalforsamling have overrakt en nål
for 40 års medlemskab.

Lars Arnskov

Foto: Torben Klarskov

• Født den 29. december 1965
• Medlem af B.93 siden 14.12.1975
(40 år)
• Foboldkarriere: på bænken 1. holdet 91/92 - DS aktiv 84/85, 85/86
og 91/92
• Beskæftigelse: Murersvend i 27 år• Bor sammen med Bettina.

12

Lars blev overhovedet ikke spurgt, om han ville
være medlem af B.93. Det var en selvfølge. At
hans forældre tog det valg for ham, har han ikke
et øjeblik fortrudt.
- Jeg forsøgte at blive meldt ind allerede som i en
alder af 7 år i 1972, men fik besked på, at jeg var for
lille og at jeg måtte komme igen til næste år. Ventetiden var lang, og jeg var jo ikke vokset særlig meget,
men alligevel startede jeg på 10. puslinge hold. Det
gik forbavsende hurtig med karrieren og allerede
efter det første år var jeg etableret 1. puslinge spiller.
Jeg var født med et vinderinstinkt, og meget tidligt i
karrieren kunne jeg løbe fra de fleste. Det indbragte
med adskillige sodavand fra trænerne, når vi skulle
løbe om kap.
Som lilleputspiller opnåede jeg at blive Københavnsmester i Indefodbold. Det foregik dengang i
Idrætshuset og var en meget populær begivenhed
for de københavnske ungdomsspillere. Holdet talte
blandt andre, Jan Jacobsen, Michael Ruhwald,
Morten Wohlert, Kim Lykke Nørregaard – Jeg kan
ikke huske, hvem vi vandt over i finalen, men vi
vandt i hvert fald.Året efter spillede vi forkamp i
Idrætsparken før en oldboyslandskamp mod Frankrig. Vi tabte med 3-1 til et hold fra Brønshøj, men det
jeg husker allerbedst er at de franske landsholdsspillere var helt vilde med os, og jeg blev fotograferet sammen med en Brønshøjspiller af flere af de
franske spillere. Holdbilledet fra denne kamp kan
i øvrigt ses på hjemmesidens historiske afsnit – se
under holdbilleder øvrige hold. Som juniorspiller fik
jeg Finn Ludo Jensen som træner, og han flyttede
mig fra min vanlige position som venstre wing ned
som venstre back. Under hans kyndige vejledning
oplevede jeg en stor opblomstring. Vi deltog blandt
andet i AGF`s 100 års jubilæumsturnering, hvor jeg

modtog en pokal af træner Ludo som bedste B.93`er.
Den pynter op i en glasskab, jeg har derhjemme. Vi
havde også en skøn tur til Burgas i Bulgarien foruden en tur til Paris, hvor vi først besejrede Stade
Francais med 2-0 for senere at tabe til Paris FC, hvor
vi virkelig kom på hårdt arbejde, da aldersinddelingen i Frankrig var anderledes end derhjemme. Ynglingetiden med John Verner som cheftræner husker
jeg i sær for to begivenheder. Vi tabte KBU Pokalfinalen på Østerbro Stadion til HIK hvis målscorer
var den senere Lyngbyspiller Henrik Larsen. På en
rejse til Hillegersberg ved Rotterdam kom jeg ud fra
en mærkværdig oplevelse. Jeg brækkede foden og
blev i en ambulance transporteret til det nærmeste
hospital, hvor jeg fik foden plastret i en speciel gipssandal. Som udlænding kunne jeg ikke få udleveret
krykker, så vores målmand Bo Nielsen måtte agere
krykke for mig. Det holdt selvfølgelig ikke, og da jeg
kom hjem kørte jeg med mine forældre til Kommunehospitalet, hvor lægerne med forbavselse betragtede min gipssandal. Jeg opnåede samme år den
hæder at blive kåret til bedste ynglingespiller, der
samtidig var årets ungdomsspiller. Der var stadig
plads til en pokal i glasskabet hjemme.
- Jeg var som nyoprykket seniorspiller udtaget til
førsteholdstruppen i 1984, sammen med Per Petersen. Jeg var med som venstre back i samtlige træningskampe. Jeg erindrer i sær den første, hvor vi i
Herfølge tabte med 3-1. Banen var snedækket med
et lag på mere en 20 cm, og jeg havde fornøjelsen

af at spille over for Frank Løndahl. Jeg havde selvfælgelig sat næsen op efter at debutere på førsteholdet, men kort før sæsonstart blev Ole Rojas hentet
tilbage til holdet og jeg røg ned på andet holdet.
Stor var min skuffelse naturligvis. Vores træner, Erik
Dennung havde et princip med at forsvarsspillere
skulle veje omkring 90 kg og være mindst 1,85 meter
høje. Her passede jeg ligesom ikke rigtig ind.Jeg fik
et par gode sæsoner på klubbens andethold, hvor
jeg blandt andet var med til at vinde Danmarksserien i både 1984 og 1985. Jeg har haft mange tillidsposter i klubben. Som holdleder for førsteholdet
i samarbejde med Carsten Jørgensen. Haft opsyn i
den gamle tennishal, stået for rengøringen i klubben, været inspektørvagt og hjælpetræner i ynglingeafdelingen. Kammeratskabet er noget af det, jeg
sætter mest pris på i klubben, selv om jeg godt kan
savne noget mere liv i klubben. Det var meget bedre
i anlægget på P.H. Lings Alle, men det er op til os
selv at få gjort noget ved det, slutter Lars Arnskov.
En lang dag er forbi for Lars Arnskov. Direkte fra
arbejdet er han kørt til træning med sine holdkammerater, således som han har gjort det hver
tirsdag i mange år. Efterfølgende med sulten
mave indkaldt til samtale med bladets udsendte,
der ikke levnede ham megen ro til at få indtaget
måltidet. Undskyld Lars, men tak for snakken
alligevel.
/tk
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Holdbillede

Foto: Ragnvalds Foto.

B.93`s 1. Lilleput 1976.
Bagerst fra venstre: John Verner (træner), Kim Lykke Nørregaard, Anders (?), Carsten Ludvigsen, Dennis Olsen,
Peter Bengtsen og Torben Klarskov (Træner) Forrest fra venstre: Morten Wohlert, Michael Ruhwald (Bomber), Jesper Thulin,
Claus (?), Per Petersen og Lars Arnskov
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Lørdags Brunch
Fra kl. 10.00-13.00 den 1. Lørdag
hver måned
Kokkens Gourmets platte med
hjemmebagt brød, kun ved forud
bestilling/ 24 44 79 19

98,00

88,00

Holdspisninger
Til og med u14, ring på 24 44 79 19
eller skriv på kok@kokkensgourmet.dk

50,00

Fra U15, ring på 24 44 79 19
eller skriv på kok@kokkensgourmet.dk

65,00

Børnefodboldens nye ildsjæle
Medlemsbladet har haft en snak med
børneformanden, Mark Bernquist og
klubbens nye børneudviklingschef,
Pernille Westi
- Der måtte jo ske noget. Der opstod jo et tomrum,
da Jonas, Nikolaj og Dion valgte at stoppe, og jeg
tog derfor kontakt til fodboldbestyrelsen, der virkede lidt handlingslammet efter afgangen af de
tre, og fik grønt lys til at komme med et oplæg til,
hvordan Børnefodbolden kunne blive endnu bedre.
Herefter satte jeg mig ned en week-end og skrev udkastet til Grønspættebogen (se hjemmesiden under
Fodboldafdelingen – link videre til trænerhjørnet).

Mark Vilftoft Bernquist

• Født den 7. oktober 1969
• Medlem af B.93 fra 2012
• Aktiv fodboldkarriere: Glostrup If
32, Skjold, B.93. ungdom
• Beskæftigelse: Konsulent for mindre
og mellemstore virksomheder.
• Gidt med Luise - Oliver (9) og
Amailie (10)
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Heri formulerede jeg de tanker, jeg på baggrund
af klubbens historie og DBU`s anbefalinger, havde
gjort mig om, hvordan vi kunne udvikle børnene
i et sundt fodboldmiljø samtidig med, at der var
nogle rammer og lidt struktur – også i børnefodbolden i B.93.
Mark fortæller ivrigt og engageret om sit arbejde
med et få børnefodbolden i B.93 tilbage på ret
kurs. Det kan knibe at følge med tempoet, når
der skal noteres ned på blokken. For Mark er en
ildsjæl på hvem, man virkelig kan fornemme et
brændende engagement.
- Børnefodboldens mange frivillige trænere og ledere savnede nogle faste rammer at arbejde under.
Ikke sådan at forstå, at klubben skal bestemme,
men de skal kende klubbens holdninger og vide,
hvad B.93 står for. Nicolai Bo Hjeds har gjort rigtig
meget godt for børnefodbolden i B.93, og meget af
hans arbejde er det, jeg videreudvikler og vil gøre
mere nærværende ude på de enkelte hold.
Udover de overordnede rammer, var det også vigtigt
at få lavet en masse anbefalinger både i forhold til
fællestræninger, holdinddelinger, spilformer og en
del andre områder. Spillerne skal kende hinanden
og føle sig trygge, så der kan skabes holdånd og
klubfølelse. - B.93 er en talentudviklingsklub og børnefodbolden
har tradition for at udvikle spillere – ikke selektere
eller ekskludere dem, og den filosofi er også den,
jeg kæmper for. Vi skal opnå et miljø, hvor det at
vinde ikke betyder at slå de andre, men hvor det at

vinde betyder at gøre sit bedste og arbejde hårdt. Vi
har skabt en landevej, som vi forventer, at der køres
på. Om så trænerne og de frivillige vælger at køre
i højre eller venstre side af landevejen. Det er helt
op til dem selv – blot det er den samme vej, vi kører
på, så der er en fælles rød tråd i klubben. Udvikling
af spillere sker på træningsbanen og i kampe, hvor
man taber og vinder som hold. Det er vigtigt, at
trænerne giver plads til, at børnene laver fejl, og de
skal huske, at ingen bliver udviklet af at opholde sig
ude på sidelinjen. Med omkring 550 spillere i B.93`s
børnefodbold, og med over 150 på venteliste, hvilket er lidt uacceptabelt, var det en af de naturlige
processer, der også skulle arbejdes med.
- Det er min holdning, at alle skal kunne komme
til at spille fodbold, men det har jo lange udsigter,
hvis vi ikke sørger for en proces omkring hold og
ventelister. I øjeblikket er vi ved at få ryddet op i
ventelisterne, og hvordan spillerne kommer på hold.
Vi er en klub og ikke en pasningsordning, hvorfor vi
også gør forældrene opmærksomme på, at hvis de
tilbyder at gå aktivt ind i klubben, så er der langt
større chance for at de rykker frem på ventelisterne,
og vi kan måske endda oprette nye hold. Vi har dog
en begrænsning på anlægget, og selvom vi også
arbejder på at få en kunstgræsbane mere, og vi generelt ønsker store og bredde trupper, må de helst
ikke vokse sig så store, at den enkelt spiller drukner
i mængden.
Da det administrative arbejde i børnefodbolden nogenlunde havde fundet sine ben at gå
på igen, meldte der sig en ny opgave. På det
fodboldfaglige område manglede Mark en, der
kunne supervisere, hjælpe og uddanne trænere,
så han opfordrede klubben til at ansætte en børneudviklingschef, der var fodboldfaglig stærk, og
som havde lysten til at arbejde sammen med de
mange trænere i klubben. Her kort før jul fik man
så ansat den 33 årige Pernille Westi, der i klubben
mest er kendt på efternavnet Jørgensen. Pernille
har været aktiv i Ringsted Damefodbold og i FC
Damsø , hvor hun har vogtet målet for de to klubber, mens de har optrådt i damernes første divi-

Pernille Westi

• Født den 20. oktober 1979
• Medlem af B.93: fra 2002
• Aktiv fodboldkarriere:
Ringsted og FC Damsø - (1. Div.)
• Beskæftigelse: Lærerstuderende
• Gift med Claus Westi aug. 2012.

sion. Pernille har dog i en ti-årig periode arbejdet
som træner i klubben. Hun afslutter i det nye år
sin uddannelse som lærer på Blågård/KDAS, men
sysler med tanken om at læse videre med fokus
på didaktik. Indtil videre har hun hovedsageligt
været beskæftiget på det administrative plan.
Men det er meningen at hun skal ud og arbejde
i felten, hvor hun skal ud med ”værktøjskassen”
til afdelingens næsten 70 ledere og trænere, og
tilbyde dem, at de kan gøre brug af de tilbud,
som kassen indeholder. Det er også tanken, at
Pernille skal gennemføre en kursusrække for trænere og forældre. Det skal være sjovt at spille fodbold, men alle skal være bevidste om, at der skal
komme et slutprodukt ud af arbejdet i fremtiden,
men målet kan kun opnås, hvis det vi kan tilbyde,
er af en vis kvalitet. Medlemsbladet ønsker Pernille held og lykke med det kommende arbejde,
og vi har lovet hende, at vi vil følge arbejdet, og
berette om de tiltag, som vi kan forvente os i den
kommende fremtid.
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B.93 Kids

Et spændende nyt tiltag fra børnefodbolden
En af målsætningerne i det nye børnefodboldudvalg er at skabe kontakt mellem klubbens førstehold og ungdomsafdelingen. Her kommer B.93 Kids ind i
billedet. Børneudvalget har på et møde
med cheftræner, Kim Splidsboel aftalt
nogle rammer for B.93 Kids.
Lejlighedsvis vil nogle af førsteholdspillerne
dukke op til børnenes træning. Ungdomsmedlemmerne op til 12 år har gratis adgang til førsteholdets kampe. Det er meningen, at de skal
sidde samlet på Østerbro Stadion. Så vil en førsteholdspiller eventuelt en, der pt. er skadet,
inden kampen begynder, komme op til dem og

fortælle noget om holdets taktik, som børnene
så skal have fokus rettet på. Det er også tanken,
at tidligere professionelle spillere, der oprindeligt
kommer fra B.93 kommer på besøg og fortæller
børnene og forældrene om deres foreløbige karriere. Afdelingen skal også være med til at sætte
skub i salget af merchandise. På den måde, vil
afdelingen arbejde for at øge klubfølelsen. Et
tilbud kunne også være, at man kan holde fødselsdage i klubben. Initiativet er kun i sin vorden,
og bladet opfordrer til at man linker sig ind på
www.b93.dk – klikker videre på børnefodbolden.
Her vil man kunne finde et link til B.93 Kids, og
på den måde holde sig opgraderet på de mange
tiltag, man kan forvente herfra.
/tk.
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Gå ind på www.b93kids.dk og læs mere.
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U 19 i sejt selskab
Medlemsbladet har modtaget nedenstående underretninger fra vort unge
mandskabs deltagelse i den prestigefyldte ungdomsturnering Viareggio
Cup i Italien.
Vores U 19 mandskab har i vinterferien deltaget
i en stjernespækket ungdomsturnering i Viareggio i Italien, hvor kun det bedste af det bedste
af Europas unge talenter får lov til at deltage.
B.93`erne var havnet i en skrap pulje med værterne fra Fiorentina, Padova og Club National
fra Paraguay. Vort unge mandskab lagde stærkt
ud i den første kamp mod værterne og bragte
sig på 2-0 efter 18 minutters spil, men så fik de
også kærligheden at føle.
Kampen sluttede med en storsejr til Florentinerne på 8-2. Vores sportschef Michele Guarini
udtalte efter kampen:
- Vi var fint med i første halvleg. Det var en modig
indsats mod et klart bedre hold. I anden halvleg
løb de som forventet fra os. De er fuldtidsproffer
midt i deres turnering. Der var mange gode ting
at tage med videre. Fint oplæg af trænerteamet
og fint engagement af spillerne.
På gæsteholdet optrådte Kenneth Zohore, der
i en alder af 16 år og 35 dage er den yngste
spiller, der har optrådt i den danske superliga.
I januar 2012 blev han solgt til Fiorentina.
Derudover stillede Fiorentina med tre U 19
landsholdsspillere. Med den erfaring i bagagen
gik det meget bedre, da holdet i den næste
kamp mødte Club National fra Paraguay. Trods
det, at holdet allerede efter otte minutters spil
blev reduceret til ti mand, da målmand Rasmus
Bendtsen så direkte rødt efter en nødbremse,
vandt holdet kampen med 3-1. Kampen var meget beskidt. Slag i maven, spytteri, sparkeri og
træderi på tæerne fra Club Nacionals side var
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Viceanfører Jason Svensson i nærkamp med Fiorentinas
stærke danske angriber Kenneth Zohore.
Fra Fiorentinas hjemmeside.

ganske ubehageligt at se på. I anden halvleg
fik Club Nacional også to røde kort. En sejr over
Padova i sidste kamp, samt at Fiorentina ikke
måtte vinde over Club Nacional, var de hårde
odds, hvis holdet skulle kvalificere sig til videre
deltagelse i turneringen.

I halvlegen stod det 0-0 i en rodet kamp, hvor
B.93`s vilje var i top, men benene tømte. Det skete
desværre ikke og holdet måtte rejse hjem som nr.
3 i deres gruppe efter et nederlag på 0-2 til Padova, samtidig med at Fiorentina vandt 2-0 over
Club Nacional. Klubben modtog denne hilsen fra
de glade deltagere efter stævnet: - Det er intet
mindre end fantastisk at være af sted. Drengene lærer nye sider af hinanden og trænerteamet at kende,
og vi sidder nu tættere i bussen. At leve under disse
forhold med to på værelserne, super mad, træning
eller kamp hver dag, hygge m.m. giver mere end
hvad et halvt års træning kan. Glade hilsner.
Følgende deltog på turen:
• Målmænd: Frederik Bruhn, Rasmus Bendtsen
• Forsvar: Jason Svensson, Kevin Nielsen (anfører), Philip Rasmussen, Philip Oslev, Asger
Ubbesen (lånt fra 1. senior) og Daniel BV
Nielsen.
• Midtbane: Mads Hærup, Pablo Hamburger,
Tobias Barbosa Hansen, Ilir Memeti (lån fra 1.
senior), Anders Junge (fra Skjold Birkerød).
• Angribere: Conrad Johansson, Oliver Drost,
Mikkel Bertelsen og Casper Nicolaisen
• Ledere: Michael Hjortkjær (cheftræner),
Michael Mathiesen (ass. Træner), Morten
Mathiesen (Holdleder) og Michele Guarini
(Sportschef).

Målmand Frederik Bruhn, anfører Kevin Nielsen og Daniel BV
Nielsen der blev målscorer til 1-0 i kampen mod Club Nacional
(Paraguay). Taget af Tobias Barbosa.

U19 sender en særlig tak til vores sponsorer. Uden
dem var det aldrig lykkedes at komme af sted.
INVITA (www.invita.dk) – GITS (www.gits.dk) KL
Installation, Zlatko. B.93 fonde: Back-Op, Ungdomsfonden, EM-92 fonden.
På klubbens hjemmeside www.b93.dk kan man
se et uddrag af kampen Fiorentina – B.93.
/tk –i samarbejde med Peter Arnholt og Michael
Hjortkjær.

Fakta fra kampene:
• Fiorentina – B.93 8-2 (3-2)
• Målscorere: 0-1: Ilir Memeti (9) 0-2: Mikkel
Bertelsen (18) 1-2: Bernardeschi (20), 2-2:
Empereur (22) 3-2: Kenneth Zohore (42) 4-2:
Bernardeschi (52), 5-2: Madrigali (57), 6-2:
Bernardeschi (85) 7-2: Fossati (straffe 93) 8-2
Gondo (94). B.93 – Club Nacional 3-1 (1-0)
• Målscorere: 1-0: Daniel Nielsen (11), 2-0:
Oliver Drost (75), 3-0: Kevin Nielsen (80) 3-1:
Alfonso (87)
• Udvist Rasmus Bendtsen/B.93 (8) Fleitas/CN
(52), Ramirez/CN (56) B.93 – Padova 0-2 (0-0)
• Målscorere: 0-1: Voltan (73) 0-2: Magrassi (80)
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Nye ansigter på førsteholdet
Når B.93 tager hul på foråret den 1. april
mod Virum-Sorgenfri er det med en forstærket spillertrup.

Mikkel Christoffersen er kommet fra Fremad
Amager. Her har han demonstreret sine stærke
evner i midterforsvaret og på back-pladserne.
Inden da slog han sine folder i Herfølge hvor han
hentede superligaerfaring. Med sine 29 år bliver
Christoffersen en af truppens mest rutinerede
spillere.

Andreas Larsen, 27 år, er kommet fra Frederikssund IF, hvor han blev efterårets topscorer
med syv træffere. Hans normale position er på
midtbanens kant. Han kan også agere direkte
angrebsspiller. Udover selv at score en del mål
(ikke mindst på dødbolde) lægger Larsen også
mange målgivende afleveringer.

Olcay Senoglu er tilbage på Østerbro efter et par
år i Fremad amager og FC Vestsjælland.
Olcay var ungdomsspiller i B.93, hvor han havde
stor succes på juniorholdet sammen med blandt
andre Emil Dyre. I to omgange har han som senior
repræsenteret B.93, nemlig i sæsonerne i 2004
(1. division), og i 2009 (2. division). 44 kampe i
B.93-trøjen er det pt. blevet til. Og med 24 mål ser
statistikken ganske lovende ud for den 28-årige
offensivt orienteret spiller.

Endelig er Daniel Lindsten tilbage i B.93. Daniel
opnåede fire kampe i sæsonen 2008/09 for B.93
og scorede en enkelt gang. Herefter søgte han
nye græsgange i KB og senere i Roskilde og BSV.

/CW
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På vej til eliten
Medlemsbladet besøgte klubbens bedste tennisspillere en træningsaften i
hallen.
Det er efterhånden ti år siden, at klubben vandt
det danske mesterskab i holdtennis. Det skal der
gøres noget ved. Klubbens første hold i tennis
spiller i dag i 1. Division indendørs med gode
chancer for oprykning til elitedivisionen. Holdet
er i skrivende stund placeret på andenpladsen i
rækken, en placering der vil give adgang til en
ekstra ordinær oprykningskamp til elite divisionen mod nummer næstsidst i eliterækken, der
pt. indehaves af Randers Tennis Klub – en klub
som også var modstanderen i oprykningskampen sidste år, men som uheldigvis for B.93 førte
til kronjydernes sejr. Dansk Tennis Forbund ændrer sine hold turneringer efter denne sæson.
Fremover skal holdkampene afvikles som rene
herre - og dameturneringer såvel udendørs som
indendørs. Den enkelte holdkamp afvikles som 4
single kampe og 2 doublekampe med minimum
4 deltagere på hvert hold. Såfremt B.93 sikrer
sig oprykning til elitedivisionen, udløser denne
oprykning en plads for begge køn i eliterækken.
Teamet bag vore bedste elitespillere består af
holdkaptajn Steen Højlo (nærmere præsentation se medlemsblad nr. 2 - september 2012) Supervisor Erns Ecks med Jan Nygård Jensen som
tovholder.

Jan Nygård Jensen

• Født den 11. april 1975
• Aktiv siden 1980 i Vig, Holbæk, USA,
ATK (06-10) i B.93 siden 2012.
• DFT rangliste: nr. 376
• Arbejder i dag som biokemiker i
Novo Nordisk
• Bor sammen med Aga, der er fra
Polen.

HUSK GENERALFORSAMLINGEN!
TIRSDAG DEN 16. APRIL KL. 19.00
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Bagerst fra venstre: Steen Højlo, Jacob Simonsen, Kasper Ka
nikolaus, Marco Garcia Ecks, Patrick Ørngreen, Tobias Veg
Forreste række: Alberte Winther Remfeldt, Kristine Lin

Foto: Torbe
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aae Jacobsen, Frederik Randa- Boldt Timm, Andreas Papagge Andersen, Per Claus Glöde, Hans-Henrik Frederiksen.
ndegaard, Laura Dahlstrøm og Jan Nygaard Jensen.

en Klarskov
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Præsentation af klubbens elite spillere:
1. single Herrer.
Peter Christopher Raben
årgang 1986
DTF rangliste: nr. 35
Deltog i Australian Open (Tilskuer)

2.single Herrer.
Patrick Ørngreen
født 12.06.1989
DTF rangliste: Nr. 80
Tidligere: Dragør, KB (04-12).B.93 fra 2012
Styrke: Mentalitet og psyke
Kan forbedre: generelt alt, altid gøre sit bedste.
Startede sent med tennis

3.single Herrer:
Marco Garcia Ecks
født 12.05. 1984
medlem af B.93 fra 1984
DTF rangliste: nr. 138
styrke: psyke, forhånd, serv
kan forbedre: Flugtninger, netspil

4.single Herrer:
Andreas Papanikolaus
født 21.09.1984
medlem af B.93 fra 2006
DTF rangliste: nr. 113
Styrke: returneringer, stabilitet
kan forbedre: serven

1.single Damer:
Alida Müller-Wehlau
født 1985
DTF rangliste: nr. 68
ikke til stede

2. single Damer:
Silke Freye
født 1979
DTF rangliste: nr. 57
Deltog i Australian Open (Tilskuer)
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3. single Damer:
Kristine Lindegaard
født 14.08.1998
medlem af B.93 fra 2007
DTF rangliste: nr. 61
styrke: serv og forhånd
kan forbedre: psyken

4. single Damer:
Alberte Winther Remfeldt
født 21.05.1995
Dragør fra 2006-2009
medlem af B.93 fra 2009
DTF rangliste: nr. 77
styrke: serv
kan forbedre: forhånd, fysik

Boblere og nye medlemmer
Tobias Vegge Andersen
• født 18.04.1994
• medlem af B.93 fra 2001
• HIK i 3 måneder i 2008
• DTF rangliste: nr. 194
• styrke: kan alle slag
• kan forbedre: Kamppsyke, finde det velegnede våben
Per Claus Glöde
• født 13.10.1975
• medlem af B.93 fra 2008
• tidligere: Harlev, ALTS, ATK, KB, Farum, Dragør, Skovshoved
• DTF rangliste: nr. 308
• styrke: forhånd, serv
• Kan forbedre: Benarbejdet
Hans-Henrik Frederiksen
• født 11.06.1990
• Nyt medlem tidligere Hillerød Tennisklub
• styrke: God doublespiller, flugtninger, killerinstinkt
• Kan forbedre: alt.

Jakob Simonsen
• født 08.08.1991
• Nyt medlem tidligere Hillerød Tennisklub • Træner ungdom i KB
• styrke: forhånd
• kan forbedre: baghånd og benarbejde
Kasper Kaae Jacobsen
• født 17.01.1991
• nyt medlem tidligere Hillerød Tennisklub
• styrke: forhånd og serv
• kan forbedre: alt.
Frederik Randa-Boldt Timm
• Årgang: 1995
• DTF Rangliste: Nr. 421
Laura Dahlstrøm
• Årgang: 1989
• DTF Rangliste: Nr. 91
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Første landsholdspiller
Cecilie Sørensen
• Født den 25.03.1987
• Tidligere klubber: Måløv (1994-2001),
Skovlunde nu BSF (2001-2009), Skjold
(fra 2009)
• Landsholdskarriere: 26 Ungdomslandskampe, Debut på A-landsholdet
13.12.2012
• Beskæftigelse: Pædagogmedhjælper.
Foto: Lennert Weber

B93-HIK-Skjolds målvogter, Cecilie Sørensen
fik debut på A-landsholdet mod Portugal under træningsturnering i Brasilien i december.
Cecilie har tidligere optrådt på diverse ungdomslandshold, hvor det samlet er blevet til i
alt 26 kampe i den rød hvide dragt. Ved U19-EM
i Schweiz 2006 blev hun kåret til turneringens
bedste målmand.
Hun debuterede på A-landsholdet i en kamp
mod Portugal under en træningsturnering i Brasilien. Kampen endte 0-0, men selvom danskerne
havde i omegnen af 85 procent af spillet, beviste
Cecilie alligevel sit værd, da hun hev et par gode
redninger frem i kampens slutning.
- Selvom jeg har 26 ungdomslandskampe bag mig,
var det virkelig dejligt at få debut på det ’rigtige’
landshold, fortæller Cecilie.
Det er anden gang, kvindelandsholdet deltager i
turneringen i Brasilien, hvor også Mexico og Portugal var med. Holdet havde base i São Paulo,
og kampene blev spillet på Estádio Municipal
Paulo Machado de Carvalho, der normalt huser
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Corinthians - holdet, der vandt VM for klubhold
i 2012.
- Når Brasilien spillede, kunne tilskuertallet godt nå
op på 6000-7000. Fornemmelsen af at spille kamp
på et stadion i et land, hvor fodbolden betyder så
meget, var virkelig fantastisk.
Og Cecilie har fået mod på meget mere. Til sommer spiller landsholdet EM i Sverige, og her er målet at komme med, forhåbentlig som førstevalg.
Lige som hun er på 3F-holdet, der åbner sidste
halvdel af turneringen og kampen for overlevelse
i ligaen 23. marts.
Cecilie har fra barnsben været en stor beundrer
af Peter Schmeichel.
- Han havde en fed attitude og udstråling, og det
vidner om en fantastisk vindermentalitet. Han formåede virkelig at hive sit hold op, hvis det gik mindre
godt. Den mentalitet vil jeg gerne overtage en del
af, fortæller Cecilie.
Medlemsbladet ønsker Cecilie tillykke med debuten
på A-landsholdet samt fortsat held og lykke med
kampene i 3F-ligaen.
/Ole Helding

29

På sponsorbesøg

Butikschef i Danmarks første Sportsforretning
Medlemsbladet på besøg hos Jesper
Knudsen, Sport-Master
Inden man træder ind i butikken må man lige
kigge på dørhåndtaget en ekstra gang. Det er
ikke til at tage fejl af. Der står stadig Stadion Sport
på de to håndtag.
-Vores tidligere indehaver, Jan Krøyer nænnede
ikke at fjerne det. Det var jo trods alt en af Danmarks
bedste Sportsforretninger, som den navnkundige
Erik Hansen (1922-2009) tidligere var indehaver af.
Adressen Østerbrogade 79 er faktisk også adressen på landets første sportsbutik, der blev indviet
i 1934 med den fantastiske beliggenhed sammen
med Østerbro Svømmehal og Stadion og et stenkast
fra Danmarks National Stadion, Parken, fortæller
Jesper Knudsen, der overtog stillingen som butikschef den 1. juli sidste år, da Jan Krøyer blev udnævnt
til regionschef.
Jesper var aldrig i tvivl om, at han ville arbejde
i butik, og da han forlod folkeskolen kontaktede
eleven fra Hårby på Vestfyn Magasin i Odense
for at høre, om de havde brug for en elev. Der
var en ledig plads i Sportsafdelingen og Jesper
slog til. En beslutning han ikke siden har fortrudt.
I 2002, flyttede han til Magasin i Lyngby og siden
kom han til Sport-Master i Fields, et kort ophold
hos Sportsmann på Strøget, der også var ejet af
Sportsmaster, inden han kom til afdelingen på
Østerbro, hvor han efter nogle år avancerede til
førstemand.
-Sport-Master er en god arbejdsplads med et dejligt arbejdsmiljø. Vi er solidt forankret i det lokale
område, hvor vi har mange faste kunder. De lokale
kunder er med til at sætte deres præg på butikken og
de har en stor del i dét altid pulserende liv der er her.
Vi råder over et butiksareal på 332 m2 heraf en kælderetage på lige knapt 125 m2. Her har vi om vinteren indrettet en afdeling for Vintersport, mens vi om
sommeren indretter kælderen til fritidsaktiviteter. Vi
satser på at være specialister på alle områder og
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Jesper Knudsen

Foto: Torben Klarskov

• Født den 23. juli 1982
• Sportskarriere: Tidligere Basketballspiller i BK Odense, Skt. Klemens,
Svanninge
• Uddannelse: Salgsassistent (Branche: Sport) – Butikschef i SportMaster v/Parken fra 1.7.2012
• Bor sammen med kæresten Rikke
på Nørrebro.

videreuddanner hele tiden personalet for at kunne
give den bedste rådgivning. Vi har 6 fuldtidsansatte,
2 elever, 3 assistancer og en opstrenger til tennis,
badminton og squash. Vi tager jævnligt nye elever.
Vores ene elev Helene bliver færdiguddannet her til
sommer, så her kan vi bruge en ny elev.
Sport-Master kæden omfatter i dag over 100 forretninger spredt ud over hele landet, og der kommer stadig nye forretninger til. Kæden ejes i dag
af Nordic Capital og sammen med et nyt bagland
i ryggen har det været en saltvandsinsprøjtning
og bliver en spændende fremtid at gå i møde.

Når der fløjtes op til en ny sæson i superligaen
har Sport-Master sponsoreret den ene tribune i
Parken.
-Vi kom ud af 2012 med et fint resultat. Vi har
åbent på hverdage fra 10- 18, fredage fra 10-19 og
lørdage fra 10-15. Vi har søndagsåbent hele december og på enkelte udvalgte søndage resten af året.
De fleste kunder dukker dog op i tidsrummet mellem
kl. 15 og 18, fortæller Jesper videre.

Sport-Master på Østerbro har haft samarbejdsaftaler med bl.a. KBK badminton og Skjold, men
arbejder nu sammen med B.93 FCK og B1950 og
på at få flere samarbejdsaftaler på plads med det
lokale foreningsliv.
-Ikke en arbejdsdag er ens. Der er altid nye udfordringer, det er det der gør det spændende at arbejde
i en butik, slutter Jesper Knudsen.
/tk

Indgang til Sportsmaster med de nostalgiske dørhåndtag

Foto: Torben Klarskov

KONTINGENT

- er noget vi giver hinanden!
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Nye i klub-100

Mads Heisterberg og Jakob Thomsen
Efteråret 2012 bød på to 100-kamp jubilarer.

• 13. oktober blev klubbens slidstærke centrale midtbanespiller Mads Heisterberg
optaget i klub-100 efter kampen mod BSF
i Ballerup Idrætspark. En kamp B.93 vandt
2-1. Mads debuterede i 93-trøjen 1. september 2007 i en kamp mod Glostrup.

• 15. september, var det vores supermålmand Jakob Thomsen der rundede de
magiske 100 kampe i trøjen. Det skete i
udekampen mod Skovshoved. En kamp
B.93 vandt 2-0. Jakob kom til B.93 i 2008
og debuterede 9. august i lokalopgøret
mod Skjold. Kampen endte 3-0 til B.93.
I klub-100 finder vi i forvejen Emil Dyre
(173 kampe), Thomas Høegh (126 kampe)
og Martin Heisterberg (121 kampe).
I skrivende stund har Danny Mirabel spillet
98 kampe i trøjen.
/CW
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Jonas Lorentzen - efterårets spiller.
Af: Christian Winther

Medlemsbladet møder vores dygtige venstre back, Jonas Lorentzen, en kølig formiddag i februar. Til en snak om fortiden,
nutiden og ambitioner for fremtiden. Jonas
kommer ikke alene til interviewet. Med sig
har han sin kærestes hund William (opkaldt
efter William Kvist).
Jonas Lorentzen, 23 år, kommer ud af en rigtig
sportsfamilie. Hans far, Ernst Lorentzen, spillede
fodbold i Vanløse IF i 70’erne. Han var blandt andet med i Vanløses europæiske pokaleventyr i
1974 mod Benfica (VIF tabte 1-8 sammenlagt).
Mor Bente spillede samtidig håndbold på højt
niveau. Hans to brødre har spillet hhv. divisionsfodbold i BSF (Kasper) samt basketball på eliteplan (Kristian). Onklen (Bjarne Jeppesen) var på
det danske håndbold-landshold. 88 landskampe
/ 290 mål (1977/82)

Hvor spillede du inden B.93?
Hvis vi går helt tilbage, så startede jeg med at
spille fodbold i Skovlunde IF allerede som tre-årig.
Det var i 1992. Her spillede jeg faktisk frem til den
ældste drengetid. I 2003 skiftede jeg så til Vestegnens stolthed, Brøndby IF. Min mormor og morfar
arbejdede på Brøndby stadion, nærmere betegnet
i baren under Faxe-tribunen. Træneren for det ældste drengehold kom en dag og spurgte, om deres
barnebarn kunne tænke sig en prøvetræning i klubben. Det blev så arrangeret og de følgende seks år
spillede jeg i Brøndby. Det var en rigtig god tid med
mange succesrige oplevelser. Blandt andet vandt vi
juniorligaen og ynglingeligaen. Mike Jensen var en
af mine holdkammerater.

Du forlader Brøndby til fordel for BGA
- hvorfor?
Truppen i Brøndby var virkelig bred. Det var eks-

Jonas
Lorentzen

•
•
•
•
•

Alder: 23 år
Bopæl: Frederiksberg
Civilt erhverv: studerende
Antal kampe for B.93: 11
Position på banen: venstre back (trøje nr. 2)

tremt svært at få en fast plads på holdet. Der var
en konstant rykken frem og tilbage mellem superligaholdet og andetholdet så kampen om pladserne
var stor. Jeg kendte BGAs træner, Thomas Maale, fra
tiden i Skovlunde. I 2009 skiftede jeg så til BGA som
spillede i 2. division. Jeg blev tilmed anfører. Desværre begyndte så en periode med mange skader.
Derudover opstod der kaotiske tilstande i klubben,
da træneren, assistenterne og en række spillere forlod klubben inden for kort tid.

Du skifter til B.93 i 2011?
Ja, efter en kort mellemstation i Vanløse IF havnede
jeg i B.93. Det var Frank Nielsen og Erling Bøje der
rettede henvendelse. Jeg fik en god opstart i klubben og var i rigtig fin form. Desværre pådrog jeg mig
en skade i ryggen. Den holdt mig ude stort set hele
foråret 2012. I det halve år var jeg en hyppig gæst
hos vores dygtige fysioterapeut Mark Strøm. Jeg har
kun mødt positive mennesker i B.93. Her hilser vi alle
på hinanden, Om det så gælder spillerne, inspektøren eller Gitte på kontoret. Jeg synes, at B.93 skiller
sig ud fra mange andre klubber netop hvad angår
det sociale aspekt.
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Du bliver skadefri og kåres tilmed som
efterårets spiller?
Ja, jeg blev utrolig glad og stolt over den kåring.
Ikke mindst fordi det var mine holdkammerater,
der valgte mig. Selvom jeg ikke var med i truppen i
den lange periode fulgte jeg gutterne fra sidelinien,
hjemme som ude.
Jonas Lorentzen var i skadesperioden en solid
hjælp til undertegnede i speakerboksen, på
Østerbro stadion. Med sin internetopkobling var
han bl.a. leveringsdygtig i stillinger og resultater
fra de øvrige kampe.

Du står noteret for 11 kampe og spiller
en ret stabil venstre back. Hvordan vil du
selv karakterisere dig som spiller?
Hvis jeg skal fremhæve mine stærke sider må det
være mine offensive kvaliteter. Derudover har jeg
lagt op til en del mål med gode og præcise indlæg
med venstrebenet. Det, jeg til gengæld vil arbejde
på er at få flere kampe. Jeg synes, jeg mangler noget
kontinuitet grundet mine skader. Jeg kunne med
fordel nok også tænke lidt mere ”egoistisk” på banen.

Hvad husker du som bedste oplevelse i
B.93-trøjen?
Kampen 20. oktober mod Vanløse husker jeg tydelig. Dels var modstanderen min gamle klub, dels
kampens store betydning og endelig fordi jeg scorede mit første mål i B.93-trøjen. Et drøn af en inderside efter oplæg fra Emil Dyre. B.93 TV på pletten, og
målet kan ses på Youtube. Også pokalkampen på
Brøndby stadion var noget helt specielt. Det var jo
min ungdomsklub. Selvom B.93 tabte 0-3 kunne vi
godt være vores indsats mod stormagten bekendt.

Hvordan ser du B.93’s potentiale og mulighed for at avancere i rækkerne?
Jeg synes vi har en stærk trup og et godt sammenhold. Det med sammenholdet er blevet forstærket
på det seneste. Uden for banen laver vi sociale aktiviteter. Martin Heisterberg er som regel primus motor. ”Heister” er en stor kapacitet, og det er ikke un-
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derligt, at han flere
år i træk er blevet
kåret til ”årets
kammerat”.
De
sociale aspekter
smitter i høj grad
af på banen, hvor vi gerne løber for hinanden. Jeg
er helt overbevist om, at B.93 rykker op i 2. division
i år. Men det er vigtigt ikke at hvile på laurbærrene
ovenpå den flotte afslutning i efteråret. Sammenlignet med de andre hold i Danmarksserien står vi
stærkt på alle positioner.

Hvad er ambitionerne?
Sportsligt er det først og fremmest at rykke op med
B.93. På sigt kunne jeg da godt tænke mig at prøve
kræfter med 1. division. Privat er ambitionen at færdiggøre min uddannelse.

Hvad studerer du?
Jeg læser erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet. Jeg har netop fået 12 i faget ”IT og økonomi”.
Derudover arbejder jeg som studentermedhjælper
i ISS. Her er jeg i IT-afdelingen, hvor jeg opdaterer
IT-systemer og udarbejder salgsrapporter.

Så er der ikke meget fritid?
Nej, træning i B.93 tre gange om ugen, på universitetet i Roskilde to - tre gange om ugen og derudover
hjemmestudie og mit job i ISS. Det efterlader ikke
meget fritid. Dog plejer jeg at finde tid til lidt golf i
Smørum et par gange om året.

Hvad er din favoritklub?
Jeg er inkarneret AC Milan-fan. Sammen med min
storebror har jeg et par gange været i Milano og se
fodbold. Blandt andet en 4-0 sejr over Udinese. Det
var en stor oplevelse.
Mon ikke Jonas lægger vejen forbi B.93-anlægget
når den årlige Milan Camp finder sted i uge 28. Og
hvem ved om Mario Balotelli også kigger indenfor… Medlemsbladet ønsker Jonas Lorentzen tillykke med kåringen som efterårets spiller samt et
godt forår med masser af spilletid.

Du kan endnu nå at tilmelde dig!
B.93 gentager de sidste par års gigant succes, når
vi sammen med AC Milan slår dørene op til verdens bedste fodboldskole til sommer

I år afholdes campen fra 8. – 13. juli (Uge
28) 2013 på Svanemølleanlægget
I fjor var mere en 400 piger og drenge ellevilde
med den italienske træning, den lækre mad og
gode stemning. Billetterne blev hurtigt solgt, så
det er om at melde sig hurtigt til
Gå ind på www.b.93.dk – klik ind på fodbold – her
finder du tilmeldingsblanketten til Årets Milan

Camp.

NB! – Det er vigtigt, at du skriver, at du spiller
i B.93 til daglig, når du tilmelder dig.
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Nyt liv i fanklubben

Med den nuværende position i Danmarksserien samt tilgange på spillerfronten in mente, er der god grobund
for optimisme for 1. holdets forår på banen. Men også uden for banen er der optimisme at spore. Således blev der den
24. januar afholdt stiftende generalforsamling for B.93 Fanklub i klubhuset.
Efter at have ligget i dvale i et par år, har en
gruppe ildsjæle valgt at genstarte fanklubben.
De Hvide Engle er blevet erstattet med det noget
mere jordnære B.93 Fanklub, og på formandsposten er der sket et generationsskifte i form af Brian
Nehm. Bestyrelsen består derudover af næstformand Marc Nielsen, kasserer Freddy Nehm samt
Jacob Pedersen og Søren Ellemann Petersen.
Af faste indslag vil fanklubben fremover mødes
en time før kampstart til hjemmekampene og
hygge under storskærmen på Østerbro Stadion.
Under kampen vil fanklubben fortsat være at

finde på eget afsnit under B.93 Lounge, hvorfra
de, udover den faste støtte til holdet, også vil
fortsætte med at stå for kåringen af kampens
93’er. Det er ambitionen, at fanklubben vil arrangere bustur til udekampe regelmæssigt, og
i foråret regner man med en bustur til kampen
mod Frederikssund, hvor den forhåbentlige oprykning til 2. division kan fejres. Derudover er
en lang række tiltag i støbeskeen med hensyn
til opdatering af hjemmesiden, konkurrencer,
rabatter og andre fanrelaterede arrangementer.
Håbet er i den sidste ende at skabe et solidt fællesskab af B.93 tilhængere, der kan give spillerne
den støtte de fortjener både til hjemme- og udekampe. Derfor opfordres så mange som muligt
i og omkring B.93 at melde sig ind og vise deres
støtte.
/Leo Mathiesen

• B.93 Fanklub
• Hjemmeside: www.b93fanklub.dk
Facebook: B93 Fanklub
Kontonummer: 5339 0345560
• Medlemsfordele:
• En lille velkomstgave
2 fribilletter
Arrangementer
Rabatter
Eget fanafsnit på Østerbro Stadion
Konkurrencer
• Medlemskab: 93 kr.
• Kontakt for indmeldelse:
Brian Nehm26 79 94 66
Nehm88@yahoo.dk
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Rettidig omhu
Back- Op foreningen har holdt generalforsamling.
Det ville helt bestemt have glædet salig Arnold
Peter Mærsk, hvis han var mødt frem til den årlige
generalforsamling i Back-Op foreningen.
Foreningen holdt generalforsamling lørdag den
23. februar med et traktement, der stemte overens med de mindre midler, som foreningen i dag
råder over.
I året 2012 var der i alt blevet doneret 30.000
kr. men desværre havde man måttet sige
nej til kvalificerede ansøgere, da kassen ellers ville have nærmet sig den tomme bund.
Selv om foreningen snart godt kunne trænge til
flere medlemmer, så har den trofaste skare endnu
en gang valgt at slutte op og støtte det gode
formål. Tak til jer alle sammen.
Da en kreds af medlemmer satte sig for, at købe
TV-indslag af Danmarks Radio, trådte flere af
Back—Op foreningens medlemmer endnu en
gang i karakter ved at donere et pænt beløb, der
gjorde hjemtagningen mulig. Mange af foreningens medlemmer var derfor populære gæster, da
de to forevisninger fandt sted i klubben i efteråret.
Som nævnt er der plads til flere, og man kan opnå
medlemskab ved at indbetale et beløb på 1.000
kr. årligt eller 500 kr. halvårlig på foreningens
konto nummer 1551 4001273671 – Man kan også
sende en check på beløbet til klubbens formand,
Torben Klarskov, såfremt man ikke er i stand til at
overføre beløbet via netbank.
Som medlem har man fri adgang til førsteholdets
kampe på Østerbro Stadion, samt at deltage i
fællesspisningen efter generalforsamlingen i februar 2014.
Bestyrelsen bestående af formand Torben Klar-
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skov, Næstformand Peter Jensen, sekretær Hans
Hesselberg og kasserer Henrik Dreiager var alle
villige til genvalg. Som ny suppleant blev Leif
Lykke Nielsen valgt. Foreningens revisor hedder
fortsat Johannes Jønsson.
Den erfarne dirigent, Freddie Birtø kunne takke
for god ro og orden efter generalforsamlingen,
der afsluttedes med et rungende B.93 hurra.
Slutteligen oplyste formand Torben Klarskov at
året 2013 ville blive hans sidste som formand, så
kommende kandidater har god tid til at forberede deres valgkampagne.
/tk

Five a side
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MEGAFEST
PÅ SLOTTET 15. JUNI 2013

Det er længe siden, der har været afholdt en stor fest på vores anlæg. Her er et billede fra en tidligere fest, hvor den daværende formand har linet deltagerne op til fælles indmarch til festlokalet i
god ro og orden. Der er mange grunde til at vi netop i 2013 skal holde en megafest.
B.93 fylder 120 år i år – klubbens førstehold i fodbold ligger til oprykning til 2. Division. Klubbens
bedste tennishold er på vej tilbage til elitedivisionen. Det skader heller ikke, at der er en positiv
dialog mellem tennis og fodbold. Klubben er ved at etablere et godt samarbejde med Københavns
Triatlon Klub. Vi forventer at Københavns Kommune snart kan indvie den længe ventede oplyste
cykelsti gennem vort anlæg, der betyder, at vi kan færdiggøre området omkring tennishallen. Vi barsler med et skoleprojekt. Vi er tæt på at have 3.000 medlemmer – Vores fusionssamarbejde med HIK
og Skjold har betydet et væsentligt løft til vores kvindeafdeling. Vi ser frem til at 3F holdet forlænger
opholdet i 3F ligaen. Der er styr på økonomien.

Reserver derfor allerede nu dagen den 15. juni. Festen indledes med en buffet kl.
19.00. Der bliver dans til levende musik. Hold øje med hjemmesiden og de opsatte
plakater i klubben. Billetsalget starter den 1. april – og slutter den 1. juni.

KOM MED TIL ET BRAG AF EN FEST!
40
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Janne Kolding - nekrolog
Klubben har
mistet et af
sine
mest
trofaste
og
afholdte medlemmer. Janne
Kolding, der
var født den 15.
august 1961,
døde mandag
den 12. november på Rigshospitalet. Hun blev
bare 51 år.
Janne fik nogle helbredsmæssige problemer for
et par år siden. Selvom hun måtte igennem en
masse undersøgelser og behandlinger bevarede
hun sit gode humør. Janne var således frontfigur,
da hun i august måned sidste år fejrede Jens’ 60
års fødselsdagsfest. Det skete ved en stor havefest hjemme på Dyssegårdsvej. Janne elskede at
arrangere fester, bare det ikke var hende selv der
skulle fejres.
Janne var som datter af legendariske Jørgen Nielsen, bedre kendt som ’Jørgen Skolelærer’ født
ind i B.93. Faderen havde adskillige lederjobs i
klubben, bestyrelsesmedlem, holdleder m.v. Og
så var Jørgen gennem mange år stadionspeaker
ved hjemmekampene.
Efter Janne havde været elev i speakerboksen
hos sin far et par år, overtog hun i 1987 jobbet,
nærmere betegnet den 11. oktober til kampen
mod B1913. Til dagens kamp skulle hun fra
speakerboksen hylde dagens 300 kamps jubilar,
nemlig Jens Kolding. Som et andet eventyr blev
de senere kærester, forældre og gift – i nævnte
rækkefølge. Danmarks eneste kvindelige divisionsspeaker var de næste mange år fast speaker
på Østerbro Stadion. Efter 24 år ved mikrofonen
og omkring 300 kampe overlod Janne af hel-
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bredsmæssige årsager mikrofonen til Christian
Winther i 2011. Janne overtog i stedet for ansvaret
for fanboden, der solgte øl, vand, kaffe på Østerbro Stadion. Og det var med børnene Martin og
Tine som medhjælpere. Familien var samlet til
kampene, idet Jens sad på trænerbænken. Når
B.93 spillede på udebane, var Janne sjældent
med. Det kunne jo være, at B.93 tabte – og det
brød hun sig bestemt ikke om.
Også i det civile liv slægtede Janne sin far på.
Hun var lærer på Holbergskolen, hun var leder
til det årlige Nordiske Skoleidrætsstævne og hun
var i 18 år en del af Ekstrabladets Skoleturnering.
Janne havde en anden stor interesse. Hun var
korsanger i DR’s pigekor i små 20 år. Ved klubbens 100 års jubilæum var sangpigerne med til at
starte den store dag. Blandt korpigerne var også
Jannes lillesøster ’Bette’. Deres storebror Jesper
holdt sig i baggrunden. Årets højdepunkt for
Janne (og Jens) var den årlige sommerferietur
til Gardasøen. De var så glade for stedet, at de
investerede i deres egen sommerbolig. Og de
var af sted så længe som muligt, helst en måned
eller mere.
Bisættelsen i Dyssegårds Kirke lørdag den 17.
november blev en følelsesladet affære. Allerede
en halv time før var kirken propfyldt. Klubben
var fornemt repræsenteret med bl.a. det meste
af førsteholdstruppen. Under ceremonien blev
klubbens fane båret af Martin Heisterberg. Ved
den efterfølgende kaffe holdt anføreren Thomas
Høegh en meget flot og gribende mindetale for
Janne. Det er ualmindelig trist, at Janne nu er død
i så ung en alder. Vi er rigtig mange, der kommer
til at savne hendes lyse sind. Og vi føler med Jens
og deres to børn, Martin på 18 år og Tine på 15 år.

/Palle ’Banks’ Jørgensen

Mogens Frederiksen - nekrolog
Den
tidligere
førsteholdsspiller
Mogens Frederiksen, der var
født den 2. april
1946, døde torsdag den 25. oktober 2012 efter
kort tids sygdom.
Han blev således
66 år. Derved har
klubben mistet et
trofast medlem.
Og undertegnede har mistet sin bedste ven.
Mogens startede i B.93 som lilleput helt tilbage i
1956. Han var et åbenlyst talent, en teknisk offensiv spiller, der spillede på de respektive førstehold
op i gennem ungdomsårene. Mogens, kaldet
’Mons’ eller bare ’Frederiksen’, var årgang med
Finn Ludo Jensen, Niels Bihlet og Tom Andersen,
som også blev førsteholdsspillere. Som junior var
Mogens med på det såkaldte Skolelandshold.
Som senior fik Mogens debut på førsteholdet
som 19-årig. Det skete i Idrætsparken, hvor B.93,
som lå under stregen, skulle møde topholdet
Hvidovre. Holdet var: Bent Jørgensen – John
Christensen, Kurt Olsen – Bjarne Eklund, Svend
Hansen, Jørgen Jacobsen – Erik Andersen, Erik
Rønnow, Arvid Christensen, Mogens Frederiksen
og Lindy Olsen. Der var afbud fra Bernhard Deneke og Tom Søndergaard.
Det blev til et klart nederlag på 0-5 til de hvidblusede, som blev kørt ud af parken. Til næste
kamp satte UK fire mand af, bl.a. Mogens. Det
var en beslutning legendariske Michael Rohde
opponerede kraftig på. Det kunne ikke være rigtigt, at sætte et ungt talent af efter blot en kamp.
Mogens var som nævnt en teknisk spiller, han
kunne drible og havde et fint blik for spillet. Han

ville hellere spille en medspiller fri end selv sparke
på mål. Når han tacklede en gang om året, var
det ikke i knæhøjde. Det blev til 35 kampe/2 mål
i perioden 1965/68. I starten af 1969 rejste Mons
til Aarhus, hvor han skulle være afdelingsleder
hos Zeuthen & Aagaard (kontormaskiner). Han
spillede for Skovbakken, hvor han etablerede sig
som fast førsteholdsspiller. Det blev også til en
enkelt kamp på Aarhus’ udvalgte hold. Samme
år (11. oktober) blev han gift med sygeplejerske
Else Marie fra Skals.
Efter 40 år i det jyske vendte Mogens i 2009 tilbage til Sjælland. Som pensionister ville han og
Else Marie godt være tættere på deres børn i hhv.
Fredensborg og Oslo. Huset i Egå blev udskiftet
med et nybyggeri i Humlebæk. Og så kunne Mogens samtidig genoptage sit fodboldspil i B.93,
hvor han blev genforenet med mange af sine tidligere holdkammerater fra 60’erne. Samtidig blev
han en trofast tilskuer til førsteholdets kampe;
også den famøse oprykningskamp i Brabrand.
Mogens har altid været kendt for sin fine humor.
Engang da han kom op til sin sygekasselæge i Egå
sagde denne: ”Det er lang tid siden jeg har set
dig” - hvortil Mogens svarede - ’Jeg har også været syg’. I øvrigt forstod lægen ikke joken. Mogens
uddelte to point hvis et ungt menneske hentede
en øl til ham. Som han sagde, det er bedre at have
to point end ingen. Og i øvrigt ’spillede’ Mogens
aldrig med ’tæt på’.
Som det kan forstås har vi mistet en fin person
og et trofast klubmedlem. Mogens efterlader sig
hustru, to børn og fem børnebørn. Og alle vil
savne ham meget.

/Palle ’Banks’ Jørgensen
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Mindeord

Leo Christiansen

Finn Kokholm

Den tidligere førsteholdsspiller Leo Christiansen
er fundet død den 8. januar i år. Han blev 57 år. Leo
kom til klubben i 1974 og opnåede 66 kampe/5
mål inden han i 1977 skiftede tilbage-til-Frem. I
historieafsnittet, spillerprofiler, er yderligere omtale af Leo, som var lillebror til en anden 93’er Leif
’Skipper’ Christiansen.

Den tidligere direktør for klubbens aktieselskab
(betalt fodbold) Finn Kokholm er død den 23.
december 2012. Det var førsteholdstræneren
Christian Andersen, der tog Kokholm med fra
AB i år 2000. Efter to år med blodrøde tal blev
samarbejdet opsagt. Herefter fortsatte Kokholm
et par år i Frem. De senere år var han direktør og
ejer af Labogene (hospitalsudstyr).
/Palle ’Banks’ Jørgensen

Landsretssagfører Helge Hassel
Helge Hassel er død i en alder af 85 år.
Helge Hassel spillede tennis i B.93 i sin ungdom og hans far, med samme navn, var formand i klubben
fra 1942 – 1946. Da vi indledte forhandlingerne med Københavns Kommune om det nye anlæg, havde
vi behov for juridisk hjælp.
Så jeg henvendte mig på Helge Hassels kontor, der dengang lå i et hus bygget af P. S. Krøyer, en af
Danmarks største malere. Vi fik den fornødne hjælp til en særdeles rimelig pris. Og vor forhandlinger
sluttede lykkeligt. Aftalerne blev underskrevet 29. november 1990. Uden Helge Hassels indsats var det
ikke lykkedes. Det gode ved at være B.93er er, at man kan få hjælp fra mange sider, fordi klubben er
kendt for at være en vigtig del af Østerbro og Københavns idrætsliv, hvor der ydes en stor social indsats.
v/Jørgen Norsker
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Runde fødselsdage (2. kvartal 2013)
Per Jürgensen, 70 år, den 28. april 2013

I skrivende stund er
Mügger glad, i torsdags kl. 11:57 scorede han sejrsmålet
for SGOM mod AB
Tårnby (2-1). Til trods
for sin alder og en
kunstig hofte er Mügger den bedste (jeg har talt med Ludo) på klubbens ældste turneringshold (65+). Tallene 3, 14,
1, 2, 5, 5, 9, 12 og 13 er ikke Müggers karakter i
skolen, men det årlige antal af førsteholdskampe
i perioden 1961/68. Det viser en vis stabilitet (eller
ustabilitet). I de 64 kampe blev det til fem mål.
Bedst huskes da han i 1968 scorede et kanonmål
på Østerbro Stadion mod B1903, der sendte sadelmageren på overarbejde. Mügger har kun spillet i storklubben på Østerbro, i 1961 scorede han
da B.93 slog KB 3-2 i ynglingepokalfinalen. Det
skete – og vi citerer avisen: ’da Bernhard Deneke
smækkede en høj aflevering ind til Per Jürgensen,
der med sin røde hårtop knaldede bolden i nettet med et dejligt hovedstød’. Mügger har altid
været en teknisk spiller, god sparketeknik, meget
beskeden fysisk styrke. På sine ældre dage har
Mügger omsider fået ambitioner, som han har på
vegne af sine to børnebørn August (årgang 2004)
og Bertram (årgang 2002). Mügger sad i klubbens
bestyrelse 1976/79 og 1983/87. Aktuelt er han sekretær i oldboysafdelingens hovedbestyrelse.
Ebbe Lund, 60 år, den 30. april 2013

Ebbe, der har været
medlem siden 1995,
er først startet sin karriere i B.93 som gammelmandsspiller. Når
Ebbe spiller bliver der
gået til markronerne,

og han ligner ikke en der sidder og filer på en
violin det meste af dagen. Ebbe savner de gamle
grusbaner, hvor hans glidende tacklinger skabte
en vis respekt hos modstanderne. Ebbe har været
en af forsvarsstøtterne på Ole P’s succesfulde supermastershold. Fra den 1. maj kan han nu også
spille GOM, hvis han ellers kan får fri af Ole P. I
dagligdagen er Ebbe Lund Nielsen musikleder på
Musikskolen under Københavns Kommune. Det
vides ikke om han bruger glidende tacklinger på
eleverne.
Erik Andersen, 75 år, den 8. maj 2013

Det er de færreste
der kan huske alle
sine
førsteholdskampe. Det kan Erik.
Den foregik for 52
år siden, og var en
pokalkamp mod KB
i Idrætsparken med
5.500 tilskuere. Den
debuterende træner Julius Kaloscha udtog Erik
som venstre back. Det skal måske nævnes, at der
var afbud fra Leif Rønnow, Leif Petersen og Henry
Jørgensen. Hvis Erik ikke kan huske resultatet er
det forståeligt (1-5). Det var et KB-hold med Jørn
Sørensen, Leif Mortensen og Ole Sørensen som
de største stjerner. Indtil sidste år var Erik fast
mand i Idrætshuset til indendørs. Og det skete
altid i cykelselskab med hans førsteholdskollega
og legekammerat Eugen Pedersen, bedre kendt
som ’Smeden’. Nu ser vi kun Erik, når hans anden legekammerat Leif Clemens Pedersen fra St.
Croix er på sit årlige besøg i Danmark. Så bliver
Erik slæbt med ud og se førsteholdet.
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Paul Rømert, 75 år, den 12. maj 2013

Paul har spillet tennis i
klubben siden han blev
indmeldt den 9. april 1953.
Nu om dage står han en
herredouble med vennerne Jørgen Norsker, Poul
Christensen og Thomas
Wiinstedt. Selvom Paul
ikke har spillet fodbold, og slet ikke været målmand (han kunne ikke nå overliggeren, red.) har
han alligevel præsteret en mesterredning. Under
udarbejdelse af klubbens 100 års jubilæumsskrift
manglede der pludselig en til at redigere tennisstoffet. Til stor lettelse for redaktøren Freddie
Birtø påtog Paul Rømerts sig opgaven. Rømert
var med i klubbens bestyrelse i 1969/72. Det var
dengang, at bestyrelsen bestod af 11 mand, fordelt mellem tennis og fodbold. I Rømert-tiden var
Ove Jensen formand, Henrik Lindhold kasserer
og Jørgen Norsker højre wing i tennisdelen.
Niels Peter Hahnemann, 60 år, den 21. maj 2013

Der var ikke mange i
klubben der kendte
Hahnemann før han ved
en ekstraordinær generalforsamling den 3.
januar 2001 blev valgt
til klubbens formand,
den 17. i kongerækken.
Hahnemann, der kom fra
tennisafdelingen, havde kun været medlem af
klubben nogle få år. Alligevel vandt han valget
over fodboldens repræsentant Henrik Lindholm.
Årsagen var, at tennis var mødt talrigt op i modsætning til fodbold, der havde sovet i timen.
Hahnemann fik en svær tid som formand de. Ikke
meget fungerede klubmæssigt og økonomien
var lidt mere end elendig. Efter 2½ år trak han
sig udenfor valgperioden og overlod kasketten
til Johnny W. Hansen. Jobbet i Nationalbanken
og på tennisbanen skulle passes.
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Erik Brenting, 95 år, den 9. juni 2013

Det er nu 85 år siden Erik
Brenting blev medlem
som 10-årig. For nylig
kom der en forespørgsel fra en statistikven,
der i sin klub havde
et medlem der snart
kunne fejre 80 års medlemskab. Han blev fejet
af bordet. Erik Brenting var ikke den store fodboldspiller, så han slog sig tidligt på dommergerningen, hvor han kom til at dømme i den bedste
række. Det blev også til enkelte landskampe. Af
gode grunde dømte Brenting ikke B.93’s kampe,
dog var han linjevogter mod Juventus i 1953. Og
Brenting følger stadig førsteholdet; dog nu kun
på hjemmebane.
Ernst Ecks, 75 år den 13. juni 2013

Ernst Ecks har været
tennistræner i klubben i rigtig mange
år. Vi skal helt tilbage
til 1973 før hans navn
første gang dukker op
i B.93. Det er således
også Ernst Ecks, der
har været træner ved samtlige klubbens DMtitler for hold. Indendørs i 1986, 87, 90, 92, 94
og 2002. Og den største triumf – DM for hold
udendørs i 1994, hvor B.93 stillede med Morten
Christensen, Patrik Langvardt, Nikolaj Hansen, Allan Larsen, Anja Kostecki og Sandra Olsen. Selv
har Ernst Ecks en fortid som atletikudøver, hvor
han blev dansk mester i 110 meter hæk tre år i
træk (1964/66). Ernst Ecks er gift med klubkammeraten, amerikanske Dina Garcia. De fik begge
klubbens fortjenstnål i 2005.

/ Palle ’Banks’ Jørgensen

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

Tennis-bestyrelsen
Rogier Folkers
rogierfolkers@hotmail.com
Cathrine Ørbeck Riis
cathrine.riis@hotmail.com
Torben Ernst
willy@willyernst.dk
Andreas Teschl
ateschl@hotmail.com
Rober to Machuca
rma@clirecon.com
Joy Rasmussen
joy.rs@hotmail.com

Bestyrelsen Østerbro
Idrætspark (ØI)
Torben Henriksen
adv@t-henriksen.dk
Jens Agerbak
Emilie.casey@privat.dk
Niels Kjærulff
niels-kathleen@mail.dk

Fodbold-bestyrelsen
Hans Drachmann (formand)
dra@b93.dk
Peter Vest (kvindefodbold)
peter.vest@mail.dk
Tommy Møller (seniorafdelingen)
tommy@kongelunden.nu
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
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Aps-bestyrelsen
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