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High Performance
Opmærksomme læsere af dagbladet Politiken har op til jul kunne læse en artikelserie om fiskeri i børnefodbold. 18 Københavnske klubber - heriblandt B.93 følte,
at tre superligaklubber (FCK, FCN og Brøndby) udviste ualmindelig stor interesse
for de bedste blandt klubbens yngste medlemmer og at denne interesse i flere
tilfælde havde udmøntet sig i, at spillerne skiftede til en af de nævnte klubber.
Nu er der jo ikke noget odiøst i, at spillere søger til større klubber. Således har
det været praksis i mange år, og B.93 har selv nydt godt af spillertilgang, navnlig
i tidligere tider, hvor København lokkede spillere fra provinsen med de bedste
tilbud om uddannelse.
Ifølge DBU`s nuværende regelsæt er det imidlertid forbudt at henvende sig til spillere under 13 år,
uden først at have taget kontakt til den afgivende
klubs trænere før man tager kontakt til forældre,
og i Politiken kunne man læse, at Skjold Birkerød
har udfærdiget en kodeks, som de store klubber
bør rette sig efter.
Kulturminister Marianne Jelved har også været
på banen og bedt DBU om at skærpe retningslinjerne, og det er unionen så i skrivende stund i
færd med at gøre noget ved.
I B.93 må vi også have udarbejdet en sådan kodeks, samtidig med at det er et krav til os, at vi dels
bliver bedre til at informere spillere og forældre.
Vi har god tradition for at skabe spillere, der kan
begå sig på højeste niveau, og der er intet belæg
for at en spiller på elleve år, uanset hvor stort talentet end måtte være, som seniorspiller kommer
til at begå sig på højeste niveau. Prøv bare at se på

diverse udvalgte U 15- U 19 hold gennem tiderne
og se så, hvor mange af de spillere, der har spillet
sig til kontrakt hos superligaklubberne. Tryghed
i nærmiljøet, samværet med kammeraterne – alt
det sociale liv, der omgiver en ung spiller er lige
så vigtig for en spillers udvikling.
Men vi ledere og trænere i B.93 må også være
parat til at tage udfordringen op. Vi har absolut
gode rammer og vi har dygtige ledere og trænere,
der er i stand til at løfte opgaven. Et af de nye
tiltag, vi forhåbentlig kan sætte i søen er B.93
Skole- og Idrætsakademi.
Udfordringerne er ikke blevet mindre. High
Performance er det nye brand, der skal kendetegne vores forening, uanset om det er blandt
de bedste elitespillere, eller hos dem, der blot vil
have det rart sammen.
				
/tk
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Fodboldens årsmøde
Priser, beretning, kontingent, valg
Årsmødet fandt sted den 12. november – selv om det efterhånden er nogen tid siden,
synes bladet, at vi godt vil ofre lidt spalteplads på de væsentligste begivenheder,
endnu er der en del af vore medlemmer, der ikke er velsignede ejere af en computer.
Årsmødet er stedet, hvor der uddeles priser. I 2013 faldt valget på følgende:

Marco Kieffer
Børge Christensens mindelegat:
tilfaldt Marco Kieffer for
hans store arbejde med
U 12.
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Markus Rygård
Årets ungdomsspiller:
Markus Rygård fra U17holdet. Klubben har senere
indgået kontrakt med Markus, der er topscorer i DBU`s
U17-Division.

Cecilie Sørensen
Årets seniorspiller:
Cecilie Sørensen, målvogteren på 3 F holdet og med
i den danske kvindelandsholdstrup, hvor det indtil
videre er blevet til 2 A landskampe.

Af formanden Hans Drachmanns beretning fremgik det, at klubben fremover vil arbejde for:
• En yderligere styrkelse af det sportslige, økonomiske og organisatoriske set-up omkring
1. holdet
• Styrkelse af ungdomselitearbejdet med henblik på at få et wild card til U 17 ligaen
• Færdiggørelse af området mellem tennishal
og klubhus
Afslutningsvis takkede formanden alle frivillige,
fastansatte og arbejdsudvalg, der i årets løb har
bidraget til klubbens positive udvikling.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Bestyrelsen indstillede uændret kontingent
for drenge/mænd. Årsmødet godkendte indstillingen
På opfordring fra samarbejdsudvalget i B.93 /
HIK / Skjold indstilledes at kontingentet for piger/
kvinder i 2014 ændredes til 1.000 kr. pr. halvår
for piger til og med U 8. 1.250 kr. pr. halvår for
piger og kvinder fra U 9 og ældre. Dermed bliver
kontingentsatserne i de tre samarbejdsklubber
identiske. Stigningen i kontingentet går ubeskå-

ret til pigesamarbejdet. Årsmødet godkendte
indstillingen.
Følgende blev valgt for en to-årig periode:
Hans Drachmann, Steen Müntzberg, David Kendal og Bjarne Salomonse
Arbejdende suppleanter:
Per Petersen og Thomas Riley (begge valgt for
et år)
Berit Johansen og Tommy Møller blev i 2012 valgt
for en to-årig periode
Under eventuelt var der opfordringer til
• At styrke det praktiske arbejde i forbindelse
med 1. Seniors kampe
• At få etableret en pavillon omkring kunstgræsbanen
• At styrke arbejdet med at passe endnu bedre
på klubhuset.
Mødet afsluttedes på vanlig vis med det officielle
B.93 hurra
Referent: Jesper Nielsen.
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Nye ansigter i divisionstruppen.
Spændende nye kræfter og gode gamle kendinge forstærker B.93 som dog også må
sige farvel til et par profiler.
Vinterpausen er ofte ensbetydende med udskiftning på divisionsholdet. I år var ingen undtagelse.
Syv spillere er ikke længere at finde i truppen. Det
drejer sig om Chris Sørensen som helliger sig sit
cand. polit - studie samt studiejob i Danske Bank.
Også Nicolai Jørgensen og Andreas Larsen har
valgt at prioritere studierne frem for fodbolden.
Sidstnævnte dog med en fast beslutning om at
vende tilbage i ’93-trøjen efter afleveret speciale
til maj. Larsen læser Kommunikation og Spansk
på Københavns Universitet.
Mads Rønne er efter en halv sæson i B.93 skiftet
til Hvidovre. Thomas Raun har kvittet fodbolden
helt. En skulderskade satte en ærgerlig bremse
for hans karriere. Endelig er Rasmus Gehlsen, efter
eget ønske, ikke længere i truppen. Philip Bank er
ligeledes stoppet.
Til gengæld har holdet fået tilgang af forsvarsspilleren Mads Heidelbach Hansen. Han er 22 år
og kommer fra FC Helsingør. I forsvaret er der
ligeledes gensyn med Markus Leding, som spil-

Markus Leding
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lede syv kampe for B.93 i efteråret 2012. Skader
og en længere rejse til Portugal betød imidlertid
en pause fra fodbolden.
På midtbanen er Oliver Drost rykket op fra U19-holdet. Drost kan tilmed spille både venstre
og højre kant. Også 20-årige Simon Carstensen
er igen at finde på 93-midtbanen. I angrebet er
der gensyn med Omar Roshani som returnerer
til Østerbro efter en 18 måneder lang udstationering i Skjold Birkerød og Vanløse.
Pr. 1. marts 2014 ser divisionstruppen derfor ud
som følger: 1 Ronni Raun, 2. Jonas Lorentzen, 3.
Mads Heidelbach Hansen, 4. Martin Heisterberg,
5. Morten Levinsen, 6. Marco Holst , 7. Thomas
Høegh (anfører), 8. Danny Mirabel, 9. Olcay Senoglu, 10. Omar Roshani, 11. Nico R. Jørgensen ,
12. Victor Johannesen, 13. Mikkel Christoffersen ,
14. Christian Andreasen, 16. Simon Carstensen, 17.
Emil Dyre, 18. Markus Leding, 19. Anders Simonsen, 22. Christian ’Krølle’ Nielsen, 23. Oliver Drost,
24. Daniel Lindsten, 25. Jason Svensson.

Omar Roshani

Ifølge cheftræner, Kim Splidsboel, giver tabet
af flere af de offensive kræfter nye udfordringer
her i foråret. Splidsboel understreger dog, at der
stadig kan nå at ske ændringer i truppen i løbet
af de sidste uger op til forårspremieren 29. marts.
Medlemsbladet ønsker alle de afgående spillere alt det bedste fremover. Og siger tak for gode
oplevelser på banen. Og til de nye skal lyde et
stort og varmt velkommen. Vi glæder os til at se
jer i aktion med 93-skjoldet på brystet.
I næste nummer følger et interview med klubbens nye U 17 og U 19 landsholdsspillere, Oliver
Drost og Sebastian Czajkowski. Ligesom vi vil
bringe et længere referat fra førsteholdstruppens
rejse til Tyrkiet torsdag den 13. marts til tirsdag
den 18. marts.
Fotos: Christian Midtgaard.
Tekst af: Christian Winther

Simon Carstensen
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Konkurrencer, billige billetter og en elefant
B.93 Fanklub er kommet stærkt igennem første år
efter Brian Nehm genstartede fanklubben i januar
2013. Det er blevet et år med masser af opture og
oplevelser, samt et stadigt udbygget vifte af tiltag
og tilbud fra fanklubbens side.
Først og fremmest forventer fanklubben at
fortsætte med at tilbyde de forskellige underholdende konkurrencer og indslag til hjemmekampene og gennem halvsæsonerne. Indtil
videre er det blandt andet blevet til lotteri, skudkonkurrence, tips 13 og et managerspil, og der
vil forhåbentligt blive tilføjet flere sjove spil og
konkurrencer til den liste i det kommende år. Der
arbejdes desuden på at arrangere et sommerstævne for klubbens ungdomshold.
I løbet af efteråret blev B.93 Fanklub indlemmet
i Danske Fodbold Fanklubber (DFF), hvilket er en
paraplyorganisation for 25 danske fanklubber.
Medlemsskabet indebærer blandt andet et tilbud
om billige landskampsbilletter til B.93 Fanklubs
medlemmer. Derudover afholdes indendørs-

B.93 Fanklub
Hjemmeside:
Facebook:
Medlemsfordele:

•
•
•
•
•
•
•

www.b93fanklub.dk
B93 Fanklub

En lille velkomstgave
Arrangementer
Rabatter
Eget fanafsnit på Østerbro Stadion
Konkurrencer
Medlemskab: 93 kr.

Reg. Nr.: 5339 Konto: 0345560
Kontakt for indmeldelse:
Brian Nehm
26 79 94 66
Nehm88@yahoo.dk
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stævnet Fair Fans Cup årligt i vinterpausen, hvor
B.93 Fanklub selvfølgelig var repræsenteret og fik
en hyggelig tur til Vejle ud af det. Video og billeder fra turen og stævnet kan ses på fanklubbens
facebook-side. Efter at have opnået en 2. plads i
gruppespillet blev de desværre sendt ud af AGF i
første knock-out runde. Holdet var Brian, Tobias,
Rasmus og Benny Nehm, Jesper Kirkbøl, John
Groth og Marc Nielsen. Fanklubben ser allerede
frem til at få revanche ved næste års turnering,
der bliver afholdt i Aalborg.
Sidst på efteråret blev fans og tilskuere også
introduceret til klubbens nye maskot, elefanten
Dirch. Han vil også fremover være til stede på
Østerbro Stadion inden og under hjemmekampene, hvor han vil sprede god stemning. Det er
desuden også muligt at booke ham til børnefødselsdag, hvis man har planer om at holde en rigtig
B.93 fødselsdag.

Betaler du over
3,83% p.a. på dit
andelsboliglån?
*

Så ring 4456 3800 og hør mere

* Pr. 3. februar 2014. ÅOP 4,1% v/lån kr. 1 mio. 3 mdr. rentebinding. 30 års annuitetslån og ABF’s standardvedtægter.

Vi samarbejder med:
Østerfælled Torv 40, 1. tv. / 2100 København Ø / tlf. 4456 3800
osterbro@handelsbanke.dk / handelsbanken.dk/osterbro

Fra Østerbro over 3F til Paris
En aften i februar måned satte fodboldbladet en af de bærende kræfter
på 3F holdet, Marlene Larsen stævne,
for at fortælle om, hvordan karrieren
begyndte

Marlene Rasmussen
Egentlig begyndte hun med at gå til dans i en
tidlig alder.
Men da hendes far, Frank Rasmussen, der som
ung spillede i B.93 og indendørs fodbold i Amerika, blev det naturligt for Marlene at spille fodbold. Senere kom hun til Skjold, derefter i B.93
og i en kort periode prøvede hun også evnerne
af i Brøndby.
Marlene spillede med drengene nede i gården,
hvilket gav hende en super teknik og også udviklede en meget aggressiv spillestil.

Jeg er meget engageret spiller, og en stor slider, som bruger både min fysik og mine talegaver
ret voldsomt. Da jeg jo er en lille pige, skal jeg
jo finde andre måder at gøre mig bemærket på.
Udover fodbolden, er den 22-årige Marlene
i gang med at uddanne sig på sygeplejeskolen
i Hillerød. Hun valgte netop den uddannelse,
da hun havde fået et rigtig positivt indtryk af
sygeplejerskens arbejde, da hendes familie i en
periode var hårdt ramt af sygdom.
Ritualer inden kampen er vigtige for Marlene:
Hun bruger bl.a. en del tid på at tage tøjet på i
en bestemt rækkefølge, hun sørger for at se godt
ud og dufte godt, inden hun går på banen. Marlene følger disse ”regler” hver gang, ligesom flere
andre på holdet inklusive træneren også gør det.
Marlene trives super godt under Denise Reddis
kyndige vejledning og hun nyder meget at træne
4-6 gange om ugen. Marlene er nu på Ungdomslandsholdet, og hun er sikker på, at kvindeholdet
nok skal blive i den bedste række og hun håber,
at holdet til næste år vil blive blandt de fire første
i den bedste kvinderække.
Der er meget få kvindelige fodboldspillere,
som lever af at spille fodbold, men Marlenes mål
er at komme til Sverige og spille som professionel.
Senere vil hun gerne bo i Paris i mindst et 1/2 år
og måske møde en franskmand og få nogle søde
franske børn. Men det bliver der nok ikke tid til.
Fodbold livet holder aldrig op, og et trænerjob
kunne også være et mål, kombineret med jobbet
som sygeplejerske

Kontingent
er noget, vi giver hinanden

10

Af Ole Helding

Bliv en del af Milan Camp
B.93 byder endnu en gang på en forrygende sommer fodbold camp i samarbejde med AC Milan.
Milan Camp afholdes i uge 28 - mandag 7. juli til fredag 11. juli 2014 - og med i prisen får du:

• Fodbold træning af A.C. Milan’s ungdomstrænere (og danske assistenttrænere)
• Masser af nye kammerater og gode oplevelser
• 2 Milan spillersæt bestående af hjemmebanesæt (rød/sort trøje, shorts strømper) og udebanesæt (hvid trøje, shorts, strømper)
• Diplom, drikkedunk, og taske
• God og nærende frokost og frugt i pauserne
• deltagelse i de mange konkurrencer, om tur til Milan, rejsegave kort fra Voya Travel, 13+1 trøjer
til dit eget hold fra Hjerte112, gratis abonnementer til Goal - og mange mange flere konkurrencer

En typisk dag under Milan Camp ugen
09:00
10:30
11:00
12:30
14:00
15:00
16:30

Træningspas
Pause
Træningspas

(Fokus på målmandstræning)

Frokost og hvile
Træningspas
Pause med frugt
Dagen slutter

Læs mere og tilmeld dig på milancamp.dk.
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Landstræneren kom forbi
U 16 pigerne fra B.93 / HIK / Skjold havde træningspas med landstræner Nils Nielsen
Mandag den 18. februar bliver med garanti en dag som fodboldalliancens U 16 piger sjældent vil
glemme. I forbindelse med et DBU seminar for trænere fra en række europæiske lande og med deltagelse af kvindetrænere og spillere fra Brøndby og B.93/HIK /Skjold besøgte Kvindelandsholdets træner
Nils Nielsen klubbens anlæg, hvor U 16 pigerne optrådte som kaniner for en række inspirerende øvelser
i presfodbold. Mange var mødt op på anlægget og pigerne var bagefter meget stolte og imponerede
over at have haft lejlighed til at træne med på højeste plan. En hel del af vore dygtige pigetrænere var
også til stede og gjorde flittige notater.
/tk

Landstræner Nils Nielsen herser med U 16 pigerne. – foto Torben Klarskov

B.93 bridgeklub spiller bridge den 1. fredag i hver måned- fra september til maj.
Det starter med middag i restauranten kl 18.
Det er hyggelige timer og bridge hvor alle kan deltage.
Mangler I lidt undervisning kan det eventuelt arangeres.
Tilmelding for sæson 2014-15 til
Ady Kjærsgaard Korsholm
Telefon: 26206324 eller mail: adykj@hotmail.com
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20-35 år. Trænger du til en
uges tennisferie i Tjekkiet?
DGI Tennis tur til Cesky Krumlov i Tjekkiet, 175 km syd for Prag.
26. juli til 2. august 2014 med indkvartering på fantastisk tennishotel.

Vi bor på dobbeltværelser på tennishotellet, et nærliggende motel og sportscenter. Vi har 4+ dejlige udendørs
tennisbaner til rådighed hele ugen. Hvis vejret ikke er
med os, flytter vi ind i tennishallen. Byen er relativt lille,
og alle aktiviteter kan nås til fods.

Om aftenen
Aftenerne er man selv herre over, men der er altid mulighed for at være sammen med andre. Der skal oplyses at
byen er fyldt med hyggelige restauranter og barer, hvor
priserne er cirka 35-40 % af hvad de er i Danmark.

Ugens program
2 af DGI’s erfarne tennisinstruktører vil give instruktion
og gode tips gennem hele ugen. Johannes Klentz
Jørgensen og Martin Olsson er instruktører på turen.
Ugens program er meget varieret og fleksibelt idet
man selv kan booke sig på træning hver dag. Det er en
blanding af almindelig træning og en masse venskabskampe. Sidste dag slutter vi med en turnering for alle
dem der har lyst til at være med.

Pris og transport
En uge med tennis inkl. undervisning, indkvartering
og halv-pension (morgenmad og frokost) men ekskl.
transport.
Pris kr. 2.650 pr. person, hvilket kun kan gøres så billigt
da de to instruktører arbejder frivilligt. Lejren er baseret
på selv-transport.
Tips til transport og mere information findes på
www.dgi.dk/201418806500

Online tilmelding www.dgi.dk/201418806500

DGI Nordsjælland
Martin Olsson
Tlf. 22 86 83 63

TENNIS NYT
I samarbejde med DGI og nogle studerende fra idrætslinjen på Københavns Universitet har vi udviklet følgende tilbud til jer med børn eller jer som er bedsteforældre:
Basistræning for 3-5 år eller Udvikling af grundliggende færdigheder for 5-7 år.

KidzTEN 3-5 år – Basistræning
Her træner du som forælder sammen med dit barn. Du bliver i denne sammenhæng hjælpetræner for dit barn og du bliver også selv aktiveret og får dermed den ugentlig motion sammen
med dit barn.
Træningen indeholder lege, der har fokus på at udvikle dit barns sociale kompetencer til at indgå
i et træningsmiljø i tennis med andre børn og voksne. Dertil er der fokus på aktiviteter, der udvikler grundmotorik med udgangspunkt i grundlæggende tennisspecifikke færdigheder. Yderligere
omhandler disse færdigheder at kaste, gribe, løbe, hoppe og svinge. Alt dette igennem lege.
Legene har sociale komponenter således at børnene udvikler sig socialt, igennem leg. Det kan
eksempelvis være at acceptere og forholde sig til regler, samt at forholde sig til andre voksne og
børn i træningen. Dertil lærer børnene også at tabe og vinde på en positiv måde.

KidzTEN 5-7 år – Udvikling af grundlæggende færdigheder
Her træner du samen med dit barn og de andre forældre og børn nogle af gangene og andre
gange er du kun sammen med de andre forældre.
Aktiviteterne har nu mere tennisspecifikt indhold med fokus på færdigheder inden for benarbejde og slagteknik. Dog er dette fortsat meget basalt, men skal danne grundlaget for yderligere
udvikling af færdigheder som et fundament til specialisering af færdigheder i 7-9 års alderen.

Træningen forgår hver lørdag mellem kl. 09-12
se bookingsiden hvis I ønsker at tilmelde jer:
Basistræning 3-5 år: http://b93.halbooking.dk?holdnr=339
Udvikling 5-7 år: http://b93.halbooking.dk?holdnr=340

Spørg ikke hvad klubben kan gøre for dig,
Men hvad du kan gøre for klubben
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Højtbelagt	
  smørrebrød	
  på	
  Slottet	
  eller	
  ud	
  af	
  huset	
  
	
  
	
  

Vælg	
  imellem	
  

Smørstegt	
  fiskefilet	
  med	
  rørt	
  remoulade
Æg	
  med	
  rejer	
  og	
  asparges
Skinke	
  med	
  Italiensk	
  salat
Roastbeef	
  med	
  rørt	
  remoulade
Hønsesalat	
  med	
  bacon	
  og	
  champignon
Dyrlægens	
  natmad	
  med	
  saltkød,	
  sky	
  og	
  løg
Flæskesteg	
  med	
  hj.	
  rødkål	
  og	
  surt
Frikadelle	
  med	
  hj.	
  rødkål	
  og	
  surt
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Alle	
  slags	
  kr.	
  20,00	
  pr.	
  stk.	
  i	
  huset.	
  
Alle	
  slags	
  kr.	
  20,00	
  pr.	
  stk.	
  ud	
  af	
  huset.	
  	
  
Gratis	
  levering	
  på	
  Østerbro,	
  ved	
  køb	
  over	
  20	
  stk.	
  på	
  Østerbro.	
  
	
  

	
  
Bestillinger	
  til	
  samme	
  dag	
  skal	
  foretages	
  inden	
  kl.	
  9.00	
  på	
  kok@kokkensgourmet.dk	
  	
  
Eller	
  på	
  tlf.	
  Nr.	
  24447919	
  

	
  

Tilbage til græsrødderne.
Medlemsbladet slog for et par numre
siden til lyd for, at gamle B.93 mødtes
på anlægget for at udveksle minder om
gamle dage. Ole Gade Lorentzen samlede i 2010 sit juniorhold fra 1958 og den
gamle redacteur indbød i 2012 og 2013
juniorholdet fra 1962.
Nu om stunder hvor facebook er en god mulighed
for at opspore gamle venner er turen så kommet
til årgang 1953/54, der før bladets deadline (den
21. februar) samledes til en snak og sikkert også en
del pral om de gyldne dage som medlem af B.93.
Gruppen kalder sig ”B.93`ere fra de gyldne dage”
- intet mindre. I bestyrelsen finder vi Kim Svensson, Claus Vandborg og Jørgen Christensen. Medlemsbladet mødte en af de glade drenge, der efter
et par år som golfspiller i Hørsholm, nu er vendt
tilbage til klubben, som flittig gæst, når naboens
dreng træner på anlægget og i fanklubbens midte,
når førsteholdet spiller på Østerbro Stadion.

B.93 Fanklub
•
•
•

født den: 22.12.1953
Indmeldt i B.93: 1959
Uddannet Speditør, arbejder som salgskonsulent for Scandlines

•

Ingen førsteholdskampe – men mange
kampe for DS 1976-1980

•

Kontraktspiller i Glostrup IC: 1981-83

Fotograf: Torben Klarskov
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Steen Christophersen har medbragt et foto af 4.
Lilleput holdet, der i 1965 vandt deres række suverænt med en imponerende målscore på 106-8.
Bagerst fra venstre: Stig Saltzstein, Leif Raasdal,
Steen Christophersen, Allan Møller og Jan Vestbo
Forrest fra venstre: Ole Petersen, Ivar Roitmann,
Erik Svensson, Tommy Nilsson, Jan Vestbo og Per
Christensen.
To af spillerne blev senere indehavere af teknikmærket i Guld (Ole Petersen og Allan Møller),
mens Steen selv måtte nøjes med et sølvmærke.
Steens store forbillede i klubben var Jens Kolding.
Træner Poul Zølck hev ofte Steen med over til juniorholdets træning, så Steen ved selvsyn kunne
lære af Kolding. Selv var han nemlig en meget
talentfuld centerforward, med en enorm aggressivitet i feltet og lynhurtig. Et under at han ikke
opnåede nogle førsteholdskampe for klubben.
Stolt fremviser han et brev fra klubbens daværende formand, John Andreasen, der klart anbefalede ham til førsteholdet, men daværende træ-

ner Erik Dennung havde en anden mening. Steen
Christophersen måtte nøjes med et 52 kampe på
Danmarksserieholdet, hvor han blev topscorer i
1980. Sammen med Carsten Jørgensen, der heller ikke var en af Dennungs favoritter tog skrev
Steen Christophersen kontrakt med Glostrup IC,
der dengang spillede i 2. Division. Her blev han
topscorer i sin første sæson i klubben.
Herefter koncentrerede Steen sig om sin erhvervskarriere. Han startede sit eget speditionsfirma, Jumbo Transport, der i sin medarbejderstab talte B.93`erne Jørgen Christensen (Sving
Jørgen), Torben ”Gummi” Jensen og Søren ”Hat-

tens” Rasmussen. Han solgte aktierne i selskabet i
år 2000 og har siden arbejdet som salgskonsulent
i Scandlines.
Da naboens søn, Matt blev indmeldt i B.93, fik
Steen lyst til at vende tilbage til sin barndomsklub. Den 21. februar var det så tid til gensyn med
de gamle holdkammerater, der blandt andet talte
Torben ”Gummi” Jensen, Claus Vandborg, brødrene Ryan og Kim Svensson, Steen Clemmensen,
Ivar Blegvad, Ole Rojas, Peter ”Mugabe” Andersen, Jørgen Christensen, Max Buus og Flemming
”Bejs” Jensen.
/tk

„Indledningsvis vil jeg dog gerne dvæle lidt bed klubbens mindste drenge IV lilleput, der så overbevisende vandt deres række – 106 mål mod 8. Hvad mener De? Det må være at håbe, at vi hører
mere godt om de små drenge, der fik en fin 1. plads. Hjertelig til lykke.“

Det vindende 4. lilleputhold bestod a følgende spillere: Erik Svensson, Ole Petersen, Jan Vestbo,
Ivar Roitmann, Tommy Nilsson, Per Saltztein, Leif Raasdal, Steen Christophersen, Allan Møller
(anf.), Jan Larsen, Jan Geesing og John Rynkjøb.
Jan Larsson var desværre forhindret i at være tilstede under fotograferingen.

17

Kan du huske:

Erik Sørensen

Marts, april, maj
100 år siden
1914: Fodbold: Forårets KBU turnering indledtes
med en sejr over Frem. Anton Olsen og Victor
Klein scorede. Derefter et nederlag til rækkens
bedste hold KB på beskedene 1-2. Målscore for
B.93 nok engang, Victor Klein. Michael Rohde var

Victor Klein

tilbage på holdet efter sin langvarige knæskade
og så blev B.1903 sendt hjem med et nederlag
på 1-4. I næstsidste kamp blev akademikerne sikkert besejret med 3-0, mens holdet skuffede med
nederlag på 2-4 mod næstsidste hold, ØB. Det
rakte akkurat til en andenplads på bedre målkvotient end Frem og B.93 skulle derfor spille mod
Vejle om retten til at møde KB om det danske
mesterskab. Fodboldlandsholdet: Besejrede Holland med 4-3 og England på den for Danmark
så berømte grundlovsdag med hele 3-0. En totalt udsolgt Idrætspark så ”Tisten”, ”Krølben” og
”Spejderen” score for Danmark. Ingen B.93ere
havde i 1914 fundet en plads i startopstillingen.
Tennis: B.93 vandt to danske mesterskaber i udendørs tennis. Damesingle blev vundet af Inge Hammer/Barfod, mens Ernst Frigast og Axel Thayssen
sejrede i herredouble.
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75 år siden
1939: Fodbold: B.93 blev en suveræn Danmarksmester med femten sejre, en enkelt uafgjort
kamp mod B.1903, og kun to nederlag (AaB 0-1
og Frem 1-4) og en målscore på 75-21. DM Vinderholdet var: Svend Jensen, Poul L. Hansen og
Ernst Spiegelhauer, Arno Nielsen, Henry Nielsen
og Erik Sørensen, Helmuth Søbirk, Kaj Hansen,
Erik Petersen, Kaj Uldaler og Jørgen Hammeken.
Fodboldlandsholdet: I anledning af DBU`s 50 års
fødselsdag blev der afholdt et jubilæumsstævne
i Idrætsparken med deltagelse af de fire nordiske
hold. Danmark blev en helt suveræn vinder med
sejr 5-0 over Finland og 6-3 i finalen over Norge.
Poul L. Hansen, Erik Sørensen (eneste landskamp),
Helmuth Søbirk, Kaj Hansen, Kaj Uldaler udgjorde
næsten halvdelen af holdet. Tennis: Havde mistet et par profiler. Helge Plougmann, Jørgen
Zahle og Ib Gerdes var væk. 1939 blev derfor
et særdeles utilfredsstillende år, hvor HIK og KB
løb med alle medaljerne. Årets klubmestre blev
Arne Velschow-Rasmussen (HS), Ellen Holst (DS),
Arne Velschow-Rasmussen/ Erik Lindstrøm (HD)
og Jonna Bjege (Gandil) / Ib Gerdes (MD) Der blev
ikke spillet damedouble.
50 år siden
1964: Fodbold: B.93 var tilbage i 1. Division. Holdet
indledte sæsonen med at spille 1-1 mod B.1903.
I Nykøbing blev det til nederlag på 0-2, Første
sejr kom mod Brønshøj 2-0. Nederlag til B.1913,

B.1909, Vejle og KB og uafgjort mod Frem i de
følgende fem kampe. Uafgjort mod AB og Esbjerg
(Danske mestre) og sejre over topholdet AGF var
det regnestykke der kunne gøres op efter foråret
1964. Det kneb gevaldigt med at få bolden ind
over stregen. Kun ti scoringer blev det til i foråret
og her delte Svend Petersen og Bernhard Deneke
topscorerværdigheden med tre scoringer hver.
Fodboldlandsholdet: Ved EM i Spanien tabte Danmark 0-3 til mægtige Sovjetunionen, og i kampen
om bronze blev til et lige så klart nederlag til Ungarn (1-3). Efter en pause på næsten ti år får B.93
igen en landsholdsspiller. Tom Søndergaard fik en
flot debut i Malmø mod Sverige, selv om holdet
tabte til svenskerne med 1-4. Tennis: Gitte Grage/
Ejlerskov vinder DM i damesingle og Lise Kaae
Sørensen/Evers vandt sammen med Jan Leschly
titlen i mixeddouble. Bente Vagn Nielsen tidligere
B.93 vandt sammen med sin moder Milly Vagn
Nielsen Damedouble. Det stod i medlemsbladet:

Tom Søndergaard

Førsteholdet skulle på rejse til Færøerne og deltage i Olai festlighederne. Det blev en særdeles
underholdende oplevelse, for dem der ikke led
af søsyge. Forberedelserne til indflytning i Stadionbygningen var godt i gang. Det nye anlæg
ville rumme tre fodboldbaner og tolv tennisbaner.
25 år siden:
1989: Fodbold: Klubben var tilbage i 3. Division
Øst med Arne Nielsen ved roret. Sæsonens første

kamp endte i en nulløsning mod Ølstykke. AB der
havde lidt samme skæbne som B.93 blev besejret
med 4-1 i den næste kamp. Foråret indbragte
kun et enkelt nederlag (mod Fremad Valby 0-2)
Herefter var holdet ubesejret i resten af forårets
kampe og indtog en andenplads i rækken to
point efter topholdet Birkerød. Henrik Petersen
og Wlady Jatczak blev holdets topscorere i foråret

Wlady Jatczak

med seks scoringer hver. Fodboldlandsholdet:
Morten Olsen spillede sin landskamp nr. 100 som
den første i Danmark i en kamp ude mod Bulgarien (2-0) DBU`s officielle 100 års jubilæumskamp
blev spillet mod England (1-1). En uge senere blev
Sverige slået med 6-0 og fire dage senere måtte
Brasilien lægge ryg til et nederlagt på 4-0, hvor
Morten Olsen takkede af. Tennis: Ingen B.93 kom
på sejrsskamlerne ved de danske udendørs mesterskaber. Det stod i medlemsbladet: Freddie
Birtø var ny redaktør af bladet og han kunne indlede med et interview med klubbens nyvalgte
formand Jørgen Norsker, der som tennismand
var opstillet af fodbold. På en maratonlang generalforsamling i klubbens frostkolde tennishal,
blev han valgt ved kampvalg med stemmerne 102
mod Jon Bremerskovs 78 stemmer.
10 år siden:
2004: Fodbold: Ny træner var Peter Nielsen med
Niels Frederiksen som assistent. B,93 befandt sig i
den mindre sjove ende af tabellen, da foråret gik i
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gang. Nye spillere var Tim Ilsø (Frem), Morten Kirk
(Hvidovre) og Nicolas Drost (Køge) Det blev til en
enkelt sejr i sæsonens første 11 kampe (1-0 over
FC Aarhus i tredje runde). I fjerdesidste spillerunde gik holdet helt amok i en målrus, da bund-

Caroline Wozniacki

holdet B.1913 blev sendt hjem til Fyns land med
0-8 i bagagen. Nicolas Drost (3), Glenn Marcher (2)
Tim Ilsø (2) og Jonas Schumacher scorede målene.
En 1-0 sejr over Vejle på Østerbro Stadion i næstsidste spillerunde betød en ny sæson i 1. Division.
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Men træner Peter Nielsen valgte at stoppe, og
det gjorde de to klubejere, Preben Elkjær og Thomas Olsen også - så op til sæsonstarten i august
måned stod B.93 uden træner, uden penge og
uden spillere. Fodboldlandsholdet: Med 0-0 mod
Italien og 2-0 over Bulgarien og uafgjort mod Sverige 2-2 går Danmark videre ved EM slutrunden
i Portugal. Tjekkiet bliver endestationen i næste
kamp, hvor Danmark taber 0-3. Tennis. Caroline
Wozniacki vinder sin første DM titel i single. Ingen
B.93`ere på podieskamlerne. Det stod i medlemsbladet: På den årlige generalforsamling valgtes
Johnny W. Hansen til formand som afløser for
Niels Peter Hahnemann. Hans Bay blev kasserer,
Hans Drachmann og Jørgen Ritnagel valgtes for
fodbold. Torben Klarskov (suppleant for fodbold)
Samme konstellation i dag som for ti år siden.
/tk
Kilder: Palle”Banks” Jørgensen: B.93`s fodboldhistorie og landsholdet i medgang og modgang
samt historien på www.b93.dk.

FIVE-A-SIDE VINDERENE 2014

Bagerst fra venstre: Wlady Jactzak, Johnny W. Hansen, Dan Lübbers og Jan Støvlebæk.
Forrest fra venstre: Mads Kusk og Jasin Christensen.

Tom Jensen, målmand, efterlysning
Tom Jensen, målmand, billede under spillerprofil
Af uransalige årsager har vi ikke fødselsdatoen på Tom Jensen, og det er jo noget rod. Målmanden Tom
kom fra Hasle på Bornholm, og fik i 1988-sæsonen otte kampe på førsteholdet. Han afløste Jean Jensen,
der havde konverteret til markspiller på tredjeholdet. Da Jean igen fandt handskerne frem samme år,
måtte Tom Jensen ned på andetholdet. Sæsonen efter skiftede Tom til Ryvang. Hvis du kender Tom,
må du meget gerne give besked til undertegnede, på telefon 23-48-10-67 eller via mailadressen: palle.
banks@teliamail.dk
/palle banks jørgensen
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På sponsorbesøg
Når man er vokset op i en Ruko kasse.
Siden 1964 har firmaet haft adresse
på Nørrebrogade midt i hjertet af København. Til oktober kan firmaet fejre
50 året for beliggenheden på denne
adresse, og en jubilæumsbog er under
udarbejdelse.
Heri kan man sikkert læse, at den ene af firmaets
nuværende ledere, Gert Mejlshede tilbragte sine
første år med mor og far på arbejde anbragt i
en Ruko kasse, når middagssøvnen skulle passes. Efterhånden som Gert voksede, måtte kassen byttes ud med en lidt større af slagsen. En

Gert Mejlshede
•
•
•

Gert Mejlshede
født 12. 02. 1969
Uddannelse:Cand.Merc. med speciale i
design management

•
•

Salgsdirektør for Mejlshede Låseservice
Gift med Charlotte. Sammen har de to
drenge. Adam og Rasmus.
Fotograf: Torben Klarskov
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snekold januardag træffer vi ham dog på hans
kontor, hvor han fortæller om den virksomhed
han blev født ind i.
Det var oprindelig min far, Hans Mejlshede
og min bedstefar, der fik ideen til at starte firmaet, fortæller Gert Mejlshede. Min bedstefar
arbejdede som låsesmed uden egen butik, men
sammen med min far fik de lyst til at starte for
sig selv, og de købte naboejendommen på Nørrebrogade. I 1970 blev firmaet udvidet og man
overtog den nuværende ejendom, beliggende
Nørrebrogade 84. I dag ledes firmaet i fællesskab
af min bror Ole, jeg selv og vores far.
Uddannelsen til låsesmed blev først tilbudt i
1993 dom en underafdeling af finmekanikeruddannelsen. Tidligere blev man typisk uddannet
klejnsmed i stedet. Hans Mejlshede var en af
initiativtagerne til at uddannelsen kom til at figurere som en selvstændig uddannelse fra 1993.
Han er en foreningsmand til fingerspidserne.
Han har blandt andet været formand for Den
Amerikanske Låseforening, der har over 8.000
medlemmer. Formand for Dansk Arbejde, hvor
han uddeler medaljer sammen med Prins Henrik,
Formand for Dansk Låsesmedeforening og Den
Europæiske Låsesmedeforening. Hans arbejder
stadig i forretningen og det samme gør begge
Gerts sønner, Adam og Rasmus
I 2003 fik man en henvendelse fra Sesam Låse
- og Sikringscenter A/S, der gerne ville overtages
af Mejlshede. Forretningen der er beliggende
på Østerbrogade 120 havde i mange år været
annoncør hos B.93, og hos Mejlshede besluttede
man at rydde op i alle de mange små annoncer,
man havde rundt omkring. Man ville satse lokalt
og gerne involvere sig i noget større sponsorrater, så i dag er man kun sponsor for B.93 og
muskelsvindfonden.
Gert Mejlshede er glad for samarbejdet med
B.93. I dag har firmaet ansvaret for overvågning

af Tennishallen og klubhuset, adgangskontrol og
alarmering. Gert interesser sig ikke særlig meget
for fodbold, men er mere til cykling og skisport.
Han har dog deltaget i en række af klubbens
sponsorarrangementer.
Firmaet har i dage en omsætning tæt på de 50
millioner om året. Man beskæftiger i dag 48 medarbejdere, omkring 25 uddannede låsesmede,
hvor enkelte dog har dobbelt svendebrev, som
smede eller tømrere udover låsesmedeuddannelsen. Derudover tre tømrere, tre elektrikere,
et par smede, en mekaniker og en VVS’er. Man
tager årligt 5-6 lærlinge ind i virksomheden. Der
er stor søgning til faget. Når en ny læreplads slås
op er det ikke umuligt, at firmaet får mellem 30
og 40 ansøgere.
Mejlshede er i dag landets tredjestørste låsesmed. Man søgte forgæves at overtage varemærket på de berømte Franz Jäger pengeskabe kendt
fra Olsen bandefilmene, men Nordisk Film solgte
til anden side. Siden 1970`erne har firmaets logo
været de kendte tre nøglehuller, der siden bl.a. er

blevet kopieret af Det Kriminalpræventive Råd,
der dog for nyligt igen har ændret sit logo. Logoet er også ”udlånt” til låsefirmaer i Oslo, Tallin
og Reykjavik.
At være en virksomhed i København kræver
sine kampe. Firmaet har måtte kæmpe hårdt for at
bevare et parkeringsareal i den tilstødende baggård, og af firmaets regnskaber fremgår det, at
en stor post på udgiftssiden er parkeringsbøder
i størrelsesorden 60.000 kr.
/tk
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Oprykningen i 1963 fejret
Søndag den 17. november 1963 var en
stor dag for klubben. Divisionsholdet
vandt 3-0 i Odense over Odense KFUM,
samtidig med at Horsens kun opnåede
uafgjort 1-1 mod det absolutte bundhold HIK.

fra venstre Preben Fahrenholtz, Kurt Olsen,
Eugen Pedersen, Robert Fugger

Det betød, at B.93 passerede Horsens i kampen
om oprykningen til landets bedste række sammen med Frem. Gennem hele turneringen havde
B.93 på intet tidspunkt ligget på en af de to oprykningspladser. Det kan man kalde timing på
højt niveau.
50-årsdagen blev festliggjort med en frokost
på B.93. Det var meget glædeligt, at stort set alle
mødte op. Og der var stor gensynsglæde blandt
de gamle drenge, hvor nogle ikke havde set hinanden i over 40 år. Desværre måtte vi af naturlige
årsager mangle tre af holdets bærende spillere,
nemlig Tom Søndergaard, Bernhard Deneke og
Jørgen Jacobsen.
Deltagerne fremgår af holdbilledet overfor
Bagerst fra venstre: Flemming Mathiesen, Bengt
Annemann, Bjarne Eklund, Leif Petersen, Leif Rønnow, Eugen Pedersen, Lindy Olsen, Niels Forsingdal,
Preben Fahrenholtz, Kurt Olsen og Svend Petersen.
Forrest fra venstre: Robert Fugger, Kurt ’Sejerø’
Nielsen, Bent Jørgensen og cyklonen Arvid Christensen
Foto: Torben Klarskov
Palle ’Banks’ Jørgensen,

fra venstre: Flemming Mathiesen, Bent
Jørgensen (Skjult), Finn jacobsen, Lindby
Olsen, Kurt Sejerø Nielsen

Fra venstre Niels Forsingdal, Leif Petersen,
Bjarne Eklund, Bengt Annemann,
Arvid Christensen.
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Udover ovennævnte var der også deltagelse
af Finn Jacobsen, Kaj Boll Christensen, Finn
Ludo Jensen og Tommy Kuglepen. Festlighederne blev dirigeret af formanden for
Kulturudvalget

B.93`skole og Idrætsakademi
Talentudvikling i fodbold og tennis
Den 11. august 2014 åbner B.93´s Skole og Idrætsakademi dørene op for en ny skoleform, hvor man
som elev opnår optimale betingelser med sin
idræt og sin uddannelse.
Skal du i 5., 6., 7. eller 8. klasse har du mulighed
for at blive en del af B.93´s Skole og Idrætsakademi. I skoleåret 2015/16 udvides B.93 Akademiet
med en 9. og en 4. klasse.
B.93 har igennem tiden udviklet talenter indenfor fodbold og tennis – til landsholdet og til højt
estimerede klubber i Danmark og i Europa. B.93
går nu et skridt videre: Vi skaber en ramme, hvor
skole, lektiehjælp, idræt, fritid, familie, kost m.m.
er en del af en samlet hverdag.
Såfremt man som elev mener at kunne gennemføre en undervisning, der er tilrettelagt ud fra
en høj faglighed, og man samtidig i forhold til sin
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sport udviser modenhed, tekniske færdigheder,
taktisk forståelse, udholdenhed og disciplin, så
er B.93´s Skole- og Idrætsakademi måske det helt
rigtige tilbud.
For at blive en del af Akademiet skal man have
en samtale med skolen og gennemgå en optagelsesprøve i den idrætsgren, hvor hovedvægten for
talentudviklingen lægges.

Se nærmere på klubbens hjemmeside
www.b93.dk – klik på Skole- og Idrætsakademiet. Akademiet kan tillige kontaktes
på telefon 5050 8793 eller på mailadressen:
adm@b93akademiet.dk

Stor interesse for skoleprojektet.
Mange mødte op til informationsmøderne.
B.93 har hen over vinteren afholdt tre informationsmøder om klubbens nye Skole- og Idrætsakademi. Gennemsnitligt besøgte godt 60 voksne
og børn de tre informationsmøder, der blev
afholdt henholdsvis den 26. november, den 21.
januar og den 28. januar.
Klubbens formand Johnny Wetterstein og en
af de kommende medarbejdere, Karina Grønvall
stod for oplæggene.
Om undervisningen kunne de berette, at den
vil blive tilrettelagt således, at den enkelte elev
kan tilegne sig en høj faglighed, almen dannelse,
sociale kompetencer og en klar idrætsmæssig talentudvikling inden for fodbold og tennis. Akademiets tilgang til undervisningen er, at eleverne
lærer på hver deres måde og har forskellige styrkesider, potentialer og intelligenser. Hver elev har
sin unikke læringsstil.
Skoleåret er fordelt på 40 uger. 35 uger el almindelige skemauger, fem uger bruges til tema - og
fordybelsesuger, hvor eleverne i et sammenhængende arbejdsforløb arbejder med tværfaglige
temaer.

Lærerne vil være et professionelt team, som
er dedikerede og engagerede, og som forventer
en hel del af sig selv, af hinanden, af eleverne og
deres forældre
IT bliver en naturlig del af skoledagen. Bærbare computere, trådløst internet og interaktive
whiteboards bruges i undervisningen sammen
med den seneste og mest moderne software.
Elever tilbydes specialundervisning når de af faglige, sociale eller psykiske grunde har behov for
særlig tilrettelagt undervisning og støtte. Omfang
og form bestemmes i samarbejde mellem forældre og akademiet.
I skemaet er der gjort plads til lektiecafe, hvilket
medfører, at hver elev får et skab til undervisningsmaterialer. Lektier er noget, der udføres på
skolen.
Der var stor spørgelyst på møderne, og efter
mødet blev et af undervisningslokalerne på anden sal fremvist.

/tk
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Hans Christian Hesselberg
Det omvandrende leksikon
Spørg Hans Hesselberg om, hvem der var arkitekten bag Østre Gasværk, nabo til B.93 grunden, og
du får prompte et korrekt svar fra ham. Du kan
stille ham spørgsmål om dette og hint og Hans
har altid et klart og rigtigt svar parat – ligesom
han kan uddybe svaret med en anekdote.
Igennem sit lange liv med idræt har han bevæget sig inden for flere grene. Fodbold blev begyndelsen. I starten på Fælleden som medlem af den
nu hedengangne klub Borup af 1911, der måtte
dreje nøglen om kort tid før klubbens 75 års dag.
Da jeg som ynglingespiller i 1953 var den eneste tilbageværende af min årgang, fik Henry
Jørgensen mig over i B.93. Her var Halvor
Larsen blevet ynglingetræner og under hans
ledelse spillede jeg centerhalf, back eller målmand på 2. ynglinge. Af mine ynglingekammerater blev Ole Flemming Hansen, Erik Jepsen,
Henry Jørgensen og Jørgen Sundquist førsteholdspillere.

Hans Christian Hesselberg
•
•

født den 13. 02. 1936

•

Uddannet Merkonom i Markedsføring

Medlem af B.93 fra 1953-1958
og igen fra 1980
og organisation Holdleder for
adskillige mandskaber, sekretær i Old
Boys foreningen, designer af
jubilæumslogo, medlem af Back-Op
foreningens bestyrelse siden 2010.
og meget meget mere.
Fotograf: Torben Klarskov
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Som seniorspiller nåede han et par kampe på
klubbens 3. senior. Et ungt oprykket ynglingehold skulle guides af et par erfarne seniorspillere,
som Aage Nørregaard, Jørgen Jørgensen (målmand), Jørgen Hammeken og Helmuth Nielsen.
Sidstnævnte gjorde det dog så godt, at han
samme år fik come-back på førsteholdet.
Jeg husker, at man som ung spiller blev bedt
om at møde op på anlægget søndag morgen
kl. 7.45. her skulle man så være standby til kampene kl. 8.15, 10.00 og 11.45 og det kunne godt
ske, at alle var mødt op, og så kunne man luske
lidt slukøret hjem ved frokosttid uden at have
fået støvlerne snøret.
Fra 1955 kastede Hans Hesselberg sig over orienteringssporten, inden han i 1956 skulle aftjene værnepligten ved Falsterske Fodregiment
i Vordingborg. Det blev til et par år i trøjen, hvor
han opnåede rang af sergent. Sergenttiden blev

tilbragt i Slagelse, hvor han så fik lejlighed til at
spille lidt bold for Sjællandsserieklubben med en
enkelt optræden på klubbens førstehold.
Efter hjemsendelsen i 1958 vendte han tilbage
til B.93, men da han trængte til nye udfordringer
skiftede han til HIK.
Ud fra min sædvanlige økonomiske sans
valgte jeg HIK, der jo havde samme klubdragt,
fortæller Hans bladets udsendte med et lidt
skævt smil.
I HIK blev han medlem af diverse spilleudvalg i
de perioder i 1960`erne, hvor de kendte B.93`ere,
Eyvind Berger og Knud Petersen var trænere for
HIK`s førstehold. Her var han blandt andet på
sidelinjen sammen med Eyvind Berger, da HIK
opnåede uafgjort med Horsens og derved spilede B.93 i første division i 1963.
Efter opholdet i HIK besluttede Hans sig for en
pause fra fodbolden. Han havde fået job i Gutenberghus Reklamebureau og blev overtalt til at
spille lidt firmabold efter arbejdstid.
Tilbage i B.93 blev han på Old Boys generalforsamlingen i 1981 indvalgt i bestyrelsen og indvilgede i varetage sekretærposten. Her virkede han
op igennem 80`erne, ligesom han var holdleder
for klubbens veteranhold og medinitiativtager til
klubbens superveteran hold.
Fra 1981 trådte han ind i bestyrelsen for støtteforeningen ”B.93`s Venner”, hvor han sammen
med Benny Kirsch de næste ti år var med til at arrangere ”vennernes” indendørs stævner i Nørrebro Hallen, hvor hele overskuddet tilfaldt ”B.93`s
Venner”.
Neden under den gamle tennishal havde B.93
et noget støvet arkiv, der aldrig rigtig var blevet gjort noget ved. Da Sparta skulle overtage
kælderen i 1990 blev alt materialet fragtet over
i klubben. Det førte til tanken om dannelsen af
et museumsudvalg, hvis medlemmer også talte
Palle ”Banks”, Jørgen Norsker, Kai Orla Jensen og
Freddie Birtø.
Ved klubbens 100 års jubilæum tegnede han
det logoet med de to årstal, der slynger sig ind

i hinanden, ligesom han stod bag jubilæumsbogens grafiske udformning og var ansvarlig for
tennisstoffet 1950-1959. Artiklen var dog en tur
rundt om Paul Rømert, inden det gik i trykken.
I sin ungdom flirtede han også lidt med atletikken. Da han på det tidspunkt kunne løbe en
100 meter på 12 sekunder fik han flere tilbud fra
FIF og KIF, men takkede nej, da fodbolden kom i
første række. Han var dog en flittig gæst på Østerbro Stadion, der dengang lagde cindersbaner til
mange af atletikkens store navne.
Jeg er blevet fortalt, at man engang forsøgte
at overtale den svenske mesterløber Gunder
Hägg til at løbe et 1000 meter løb mod Niels
Holst Sørensen (EM på 400 meter 1946). Svenskeren forlangte 1.000 kr. for at stille op, men
accepterede at stille op, selv om arrangørerne
kun kunne tilbyde ham 800 kr. Da løbet så blev
skudt i gang udgik Hägg efter 800 meter med
en skade, så passede pengene, mente han.
I 1940`erne havde adskillige af de københavnske
fodbold- og cykelklubber en bordtennisafdeling
og her var Hans aktiv spiller for Borup.
Ellers brugte Hans også tiden på Ordrupbanen,
hvor Knud Petersen også var en flittig gæst.
Her oplevede han i 1949 at ”Kokken” Knud E.
Andersen blive verdensmester i 4 km. forfølgelsesløb for amatører, og han var på plads, da Rik
van Steenbergen samme år vandt de professionelles VM på landevej på Hjortekærruten.
I 1990 fik han sammen med Erik Dennung, John
Andreasen og Ejvind Berger startet indefodbold
for veteraner op i Idrætshuset, hvor man dog i dag
har måttet vige pladsen for yngre idrætsudøvere.
Fra 1981 var han også med i de udvalg, der arrangerede venskabskampene mellem OB og B.93`s
gamle drenge.
En ildsjæl man aldrig går forgæves til, hvis man
har en god ide, og savner en god sparringspartner.
/tk
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Bagerst fra venstre Bent Schou, Flemming Mathiesen, Bent Struck, Bent Mortensen, Hans Hesselberg,
Bjarne Nielsen og Kurt Olsen. Forrest fra venstre Eyvind Berger, Arvid Christensen, Kai Orla Jensen,
Knud Hansen og Henry Jørgensen.
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Hvem vil du
møde i din bank?

Så tal med os

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

Øgenavne
Kært barn har mange navne. Nogle har endda også øgenavne. I redaktionen har vi
længe puslet med tanken om, at udarbejde en udførlig liste over alle de øgenavne,
der er givet i tidens løb til forskellige spillere. Oftest er det kælenavne, der har medført, at en spiller har opnået en vis popularitet i klubben.
Vi gengiver nedenfor en række øgenavne, der så skal kombineres med de navne, der står i højre spalte.
Vi trækker lod om en god flaske rødvin blandt de forhåbentlig mange løsninger, vi ser frem til at modtage og skulle en eller anden ligge inde med en god historie om en spillers øgenavn og om, hvorfor
det blev netop det øgenavn, så giver vi da også spalteplads til det.
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1

Cyklonen

A

Helmut Nielsen

2

Støvsugeren

B

Finn Jensen

3

Bageren

C

Erik Andersen

4

Ludo

D

Palle Ravn

5

Bamse

E

Arvid Christensen

6

Boston

F

Bent Jørgensen

7

Glip

G

Rene Rasmussen

8

Cerutten

H

Paul Zølck

9

Smeden

I

Poul Jensen

10

Fjulle

J

Ole Petersen

11

Sejerø

K

Flemming Nielsen

12

Pølse

L

Svend Nielsen

13

Banks

M

Niels Ole Bihlet

14

Bokser

N

Eugen Pedersen

15

Denger

O

Bent Olsen

16

Kojak

P

Bjarne Nielsen

17

Godo

Q

Kurt Nielsen

18

Nobby

R

Flemming Jørgensen

19

Fyrværkeren

S

Palle Jørgensen

20

Puden

T

Find Juhl

Løsningen skal være redaktionen i hænde senest den 20. maj 2014. Kan enten afleveres på kontoret
eller sendes til redaktørens e-mail adresse klarskov@b93.dk
God fornøjelse.
tk/pbj
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Klubbens historiske debutant
Medlemsbladet har besøgt Kurt Olsen
ret nåede han højere end Næstveds målmand,
Søren Woldstrup og headede B.93`s førings mål
i nettet. Næstved fik udlignet i 2. halvleg, men
Henning Bjerregaards frisparksmål til 2-1 betød
tilbagevenden til 1. Division for B.93 efter fem
års fravær. 11.500 tilskuere i Næstved Idrætspark
gik slukørede hjem. På målaverage havde B.93
indhentet Næstved på selve målstregen.

Kurt Guttmann Olsen
•
•
•

Født 01. 08. 1939
Indmeldt i B.93 1949
arbejdet som plastmager, restauratør
B.93, Værtshusejer (Lincoln) Vicevært.

•

Har to børn - Gitte og Anette fra første

Det var nær gået galt i starten, fortæller Kurt
Olsen. Vores bus gik i stykker på vej derned
og i hast måtte vi stuves ind i privatbiler for
at nå frem i tide. På vejen hjem kørte Kurt Olsen så i formanden Knud Rasmussens bil. Man
gjorde holdt ved Rønnede Kro for at få en lille
forfriskning. Formanden kiggede på ynglingespilleren, Kurt Olsen og fortalte ham, at det
jo i B.93 ikke var kutyme, at ynglingespillere
drak øl, men i dagens anledning ville Knud se
igennem fingre med det og Kurt fik sin øl – Han
kunne jo ikke vide, at jeg allerede i omklædningsrummet havde drukket et par bajere.

ægteskab.
Fotograf: Torben Klarskov

Kurt Olsen har et særligt kapitel i B.93`s klubhistorie. I 1959 var han blevet rykket op som anden års
yngling, og havde scoret syv mål i to anden holds
kampe mod KFUM og AB – mål der medførte at
klubbens reservehold overlevede i Københavnsserien. Den efterfølgende week-end skulle B.93
i en meget afgørende kamp om oprykningen til
1. Division møde Næstved på udebane. Klubbens
normale centerforward, Leif ”Sløjfe” Poulsen var
desværre gået i stykker under træningen op til
kampen, og Kurt blev kastet ind på holdet som
centerforward. Femogtyve minutter ind i opgø-
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At det netop var ”Sløjfe” Kurt kom til at erstatte
var jo også en historie i sig selv. For de to skolekammerater fra Vognmandsmarkens Skole var
begyndt til fodbold sammen i Ryvang. I deres
første optræden på Ryvangs lilleputhold vandt
de 23-0 – Kurt med elleve træffere og ”Sløjfe”
stod for de tolv sidste. Kurt blev overtalt til at
skifte til B.93, mens Leif først kom til klubben som
ynglingespiller.
Vi havde et meget stærkt ungdomshold som
drenge, junior og ynglingespillere. Vi kæmpede hvert år med KB og Frem om førstepladsen. I 1956 vandt vi KBU pokalen med 4-1 over
Frem – (se holdbilledet i sidste nummer af medlemsbladet) Som ynglingespiller blev vi trænet
efter de mest moderne principper. Klubben

havde engageret den kendte atletiktræner,
Henning Thorsen og der var indkøbt pigsko til
træningen i sprint.
Kurt kom på KBU`s udvalgte ynglingehold, sammen med målmanden Bent Jørgensen. Efter en
sejr over et udvalgt norsk hold, bød den kendte leder K.K. Hansen på en forfriskning i restauranten.
Da han spurgte Kurt og Bent, hvad de ville drikke,
svarede de begge, at de kunne da godt drikke
en øl. Det fik de, men blev ikke senere udtaget.
Kurt Olsen spillede i alt 141 kampe på førsteholdet i perioden 1958-1966, de fleste som back. Det
blev ikke til yderligere optrædener på udvalgte
hold, da Finn Willy Sørensen fra Frem blev foretrukket.
Kurt og hans daværende hustru, Tove blev nyt
forpagterpar i klubbens restauration i perioden
1977 – 1980, hvor de fik skabt et enestående
klubliv. Der var så meget run på restauranten,
at Kurt måtte blive og passe butikken, da hans
anden datter, Gitte skulle konfirmeres. I to perioder fungerede han også som holdleder for
klubbens førstehold sammen med Kurt Arnskov
og Jørgen ”Sving” Christensen. I 1981overtog han
værtshuset ”Lincoln” som han drev frem til 1988. I
1992 fik han en lejlighed i Livjægergade, hvor han
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begyndte som gårdmand og endte som vicevært.
Perioden fra 1. april til 1. oktober kan man finde
ham i kolonihavehuset ved Gladsaxe Trafikplads.
Her hedder hans nabo Peter Jørgensen, tidligere
målmand i B.93.
I 1988 tog han initiativ til 100 mands foreningen, en ide han havde fået af en god ven fra
Hvidovre Idrætsforening. Han har også fungeret
som leder af og opråber ved klubbens bankospil.
Hans værste modstander var HIK backen Anders Hey, som var en bisse på en fodboldbane,
men da Anders far var læge, havde han nok fået
besked på at sørge for, at skaffe kunder til faderens butik.
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Den 1. august i år fylder Kurt Olsen 75. Som alt
det andet Kurt har beskæftiget sig med, bliver
det nok en dag med fest og farver.
/tk

B.93 møder Næstved lørdag den 29.
marts kl. 17.00 på Østerbro Stadion -

mød op og støt dit hold.

Ny landsholdsspiller i B.93
Christian Andreasen har været på A-landsholdet i Futsal.
Overskriften er måske lidt misvisende, for Christian Andreasen spiller om vinteren futsal med
sine venner for klubben FC Fjordbold, der befinder sig i Frederikssund Kommune og hvis navn er
tyvstjålet fra en lokal hjemmeside af samme navn.

Men den ambitiøse back, der har flakket lidt
rundt på diverse 2. Divisionshold, inden han kom
til B.93 for at være med til at bringe klubben tilbage til divisionsfodbold, har nu fundet sig til
rette på i klubben.
På førsteholdet har vi et fantastisk kammeratskab, og vi har i klubben optimale forhold for
at komme tilbage til toppen af dansk fodbold.
For et års tid siden blev FC Fjordbold stiftet, og
i vintersæsonen 2013-2014 optræder holdet i den
ny etablerede Liga Øst med modstandere som
B.1903, JB Futsal Gentofte, Los Amigos, Køben-

Navnet Futsal kommer af en sammentrækning af de portugisiske ord ”Futbol de salão”
og spanske ”fútbol sala/de salon” der oversat betyder indendørs fodbold

Christian Andreasen
•
•

født den 13. marts 1985
Aktiv fodboldspiller: Jægerspris og Farum (Ungdom), Værløse (ca. 150 kampe)
Glostrup IC (ca. 50 kampe)
Frederikssund (ca. 70 kampe) B.93 siden
2012 (32 kampe 0 mål 2012/13)

•

Arbejder som: Regnskabsassistent i Brdr.
Strecker og som odds sætter i
Dansk Tipstjeneste.
Fotograf: Torben Klarskov
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havn Futsal, BGA, FIB Futsal og Nørrebro BK. Holdet er i skrivende stund placeret på en tredjeplads
med fire spillerunder tilbage. De to bedst placerede går videre til Danmarksmesterskaberne.
Futsal spilles som oftest indendørs med en bane
og mål som har den samme størrelse som i håndbold. Der spilles uden bander og hvis bolden går
ud af spil igangsættes spillet med et indspark, der
skal tages i løbet af fire sekunder. Bolden som
bruges i Futsal er en speciallavet bold, som ikke
er i stand til at hoppe ret meget. Bolden vejer det
samme som en almindelig fodbold, men den har
en blødere inderbold, der øger kontrollen med
bolden. Et futsalhold består af en målmand og fire
markspillere der spiller to halvlege af 20 minutter
(effektiv spilletid) Der er to banedommere og en
linjedommer til hver af kampene.
I 2012 besluttede DBU sig for at oprette et
Futsal Landshold, og Christian Andreasens gode
teknik havde imponeret landstræneren Aroldo

Futsal Landsholdet ved Nordic Cup i Nykøbing Falster.
Bagerst fra venstre ass. Clement Clifford, ass. Adolfo Rodriguezm, Mikkel Kjær, Kevin Jørgensen,
Jacob Bonde, Christoffer Haagh, Rasmus Petersen, Lasse Jensen - Jim Jensen, Mathias Findalen,
phys. Benno Petersen, Coach. Aroldo Strack
Forrest fra venstre: Rasmus Lucht, Youssef Sadouk, Louis Veis, Christian Andreasen - Sebastian
Jensen, Nis Andersen

Strack, som udtog ham til Nordic Cup, hvor han
opnåede to optrædener mod Norge og Finland,
som begge blev tabt, mens han så på da Danmark besejrede turneringens senere vindere fra
Sverige.
Christian mener, at Futsal med tiden helt vil for-

trænge indendørs fodbold, som vi har kendt til
i årtier, og han vil være meget interesseret i at
starte en futsal afdeling op i B.93.
/tk
Kilde: Wikipedia

B.93 har planer om at starte et Futsal hold i klubben.
Noget for dig?
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Når fodbold skal være rigtig sjov
Medlemsbladet mødte ”hyggerne” til
træning i Svanemøllehallen
Medlemsbladet fik en henvendelse fra Jane Møller Hansen, mor til Amanda, der spiller på klubbens U 13 hold for piger. Hun ville gerne have,
at bladet ville beskæftige sig noget mere med
breddefodbolden i klubben. Denne opfordring
kunne vi ikke sidde overhørig, og vi fik en aftale
om at mødes med pigerne til træning i Svanemølle hallen.
En råkold og snefuld onsdag aften mødte lidt
mere end en snes piger op til træning hos Kenneth Thordal og Lars Gerner Hansen, holdets to
trænere gennem en årrække.
Redaktøren fik forinden en snak med Jane og
hendes datter Amanda på tretten år.
Amandas veninde, Heidi havde gennem længere
tid plaget hende om at gå med til fodbold i B.93 –
en beslutning hun absolut ikke har fortrudt i dag.
Vi har et rigtig godt kammeratskab. Vi er i alt
27 spillere på holdet og de fleste af dem møder
op til træning to gange om ugen. Om onsdagen
i Svanemølle hallen og om fredagen på Svanemøllens Kaserne. Vi har det rigtig hyggeligt med

40

hinanden og træningen er indrettet på en sådan
måde, at den også styrker det sociale fællesskab.
Vi har deltaget i en 7 mandsturnering, hvor det
blev til en flot tredjeplads ud af ti hold. Derudover
har vi deltaget i en ”pink power” turnering, som
KFUM indbød os til. Her var vi kommet i et skrapt
selskab, hvor vi fik nogle lærerige nederlag.
Jane fortæller, at der er rigtig god forældreopbakning bag holdet.

til såvel træning som vores arrangementer.
Hun viser stolt et billede af den kage, som hun
bagte til juleafslutningen – se billedet.
I begyndelsen syntes hun, at det var lidt svært at
få kontakt med lederne i B.93 og senere med Alliancen B.93/HIK/ Skjold, men det går meget bedre
i dag. Jane synes også, at ideen med fodboldakademiet er en rigtig god ide. Kombinationen af
skole og fritidsliv ser hun som en god mulighed.

Vi holder to årlige fester – en om sommeren og
en som juleafslutning og der er stort fremmøde

/ tk

Nederst fra venstre mod højre: Marina Hjort Westergren, Liva Baadsgaard Andersen,
Asta Tolstrup Marquart, Julie Thane Krogner, Anna Gaarn Hansen, Amanda Møller Hansen,
Amelina Sala Øverst fra venstre mod højre:
Træner Lars Hansen, Sara Liebe Fredensborg. Cathrine Lystager Hessner, Nana Pultz Stahlschmidt, Heidi Hait, Julie Kyhn Sindby, Karoline Hensing, Christina Roos Hol, Carla Emme Berg Bisballe, træner Kenneth Thordal.
Desværre var der et par af pigerne, som var syge og et par stykker der ikke nåede at komme
med på billedet. I alt er de 27 piger. Der er nogle af pigerne som kun kommer for at træne og
som ikke vil med ud og spille kampe.
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Runde fødselsdage (marts/juni 2014
Hans Bay
60 år, den 27. marts
Klubbens kasserer bliver
myndig i slutningen af
første kvartal. En måned
senere, den 27. april, kan
han (Hans) fejre sit 10 års
jubilæum som kasserer. Ved generalforsamlingen i 2004 var der nyvalg til Johnny W.
Hansen (formand), Hans Drachmann og som
sagt Hans Bay. Og der var nok, at tage fat
på efter nogle år med uhyrlige underskud.
Hans Bay har papirerne i orden, han blev
nemlig cand. stat. (Københavns Universitet)
i 1981. Og de røde tal i klubregnskabet er
blevet sorte. Hans med en fortid i Herfølge
og B1903 er ikke cand. noget på banen. Ti
år i træk som kasserer er tidligere opnået
af Svend Berendt (1929/40), Aage Bundtsen
(1906/29) og Henrik Lindholm (1982/98).
Ingen af disse har været aktiv i Østerbro Lokaludvalg; det er Hans.

udlignede til 1-1 (60. minut) på en helflugter
og senere scorede sejrsmålet til 3-2 (71. minut) på hovedstød efter indlæg fra Mygger.
Det var et formidabelt ynglingehold med et
angreb bestående af: Jens Øhrwald, Per Jürgensen, Jens Agerbak, Bernhard Deneke og
Tom Søndergaard. Alle kom på førsteholdet,
undtagen Agerbak, han nøjes med at være
’tæt på’ (og det tæller ikke i statistikken).
Som senior blev Jens hurtig fodboldtræt.
Han begyndte i stedet at spille tennis; på
motionsplan. Først mange år senere fik hans
tennismakker, advokat Torben Henriksen,
slæbt ham tilbage på fodboldbanen. Så nu
spiller han fast på SGOM (+65 år). Jens og
Torben er nogle af de få, der både har spillet
tennis og fodbold. Af fortilfælde kan nævnes
Arne Lund, Jørgen Ravn og Ole Hans Jensen.

Benny Gerneke
60 år, den 20. april

Jens Agerbak
70 år, den 31. marts
Lørdag den 21. oktober
1961 spillede B.93’s ynglingehold pokalfinale mod
KB. Kampen blev flyttet fra
Idrætsparken til Vanløse
Idrætspark pga. regn. Den spændende finale blev vundet 3-2 af B.93. Og det var Jens,
der af pressen blev betegnet som en lidt
tung men effektiv centerforward, der først
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Benny, der er født i Odense, kom som mange
andre til klubben, fra vore fynske venner fra
OB. Benny var en teknisk spiller med offensive tendenser. Senere – noget senere – blev
han trukket langt tilbage på banen, hvor han
viste store evner som bagerst mand. Benny
har helt styr på sine førsteholdskampe. Dem
var der nemlig kun en enkelt af, det var ude
mod Esbjerg i 1977 (0-2). I karrierens efterår
var Benny spillende træner i naboklubben
ØB. Karrieren på supermasters har været i
bero i flere år pga. problemer med understellet. Benny, der er flymekaniker, har været
holdleder en del år. Hans vigtigste opgave

i klubben er dog, at holde liv i det årlige
arrangement, hvor de gamle fra OB og B.93
mødes på skift hos hinanden, til en omgang
kammeratligt samvær tilsat en enkelt pilsner. Fortroligt kan det oplyses, at ikke alle
holder sig til en enkelt.

Bent Ole Lind
70 år, den 21. april
Bent Ole kom først til klubben som gammelmandsspiller. Han havde spillet i Helsinge
og Ryvang. Da han var på studiet ur på det
gamle værtshus Det Hvide Lam på Kultorvet,
mødte han indehaveren, nu afdøde Sander,
som overbeviste ham om, at han skulle
spille i B.93. Det må antages at Bent Ole blev
medlem, uden at have været til prøvetræning (og lægetjek). Fra ’Dag 1’ har Bent Ole
været en af de flittigste til at passe træningen; uanset tid og sted. Og han jubler hver
gang han scorer til mandagsformiddagstræningen, og så er det lige meget om det er på
Nobby, Finn Jacob eller Torben Aagerup. Sit
livs kamp spillede Bent Ole ude på Kastrup
(2-0) i en afgørende kamp for superveteranerne. Den spillende holdleder Chesmann
havde beordret Bent Ole til at følge hjemmeholdets målfarlige Jørgen Osbeck over alt på
banen og i hele kampen. Bent Ole udførte
opgaven så godt, at Chesmann roste ham
efter kampen. Efter en knæoperation er
Bent Ole nu om dage knap så løbestærk,
men han får til stadighed lusket en del mål
ind. Og han jubler stadig. Og modstanderne anbefales brug af tykke benskinner
og hofteholder.

Michael Stangerup
60 år, den 25. april
Samtidig med Stangerup (eller Slangerup)
fylder 60 år kan han fejre sit 50 års medlemskab af klubben. Og i de 45 år har han været
aktiv. Og dog, frem til han var 22½ år var han
kun målmand. Karrieren toppede med fire
kampe på kassen for 2. holdet i 1975 med
debut på Bornholm mod Nexø (2-2). De sidste mange år har Slangerup været en succesfuld angriber på Ole P-holdet, med mange
mål og pokaler til følge. Slangerup spillede
ikke fodbold i fem år (1981/86). Til gengæld
fik han tre børn, i aldersorden, Caroline/33,
Christoffer/30 og Alexander/27. Og alle tre
børn har spillet basketball i landets bedste
række for de gamle københavnske dominerende klubber (bortset fra Stevnsgade, red.),
nemlig SISU, Falcon og Virum. Michael er i sin
fritid gymnasielærer på Johannesskolen og
underviser i fysik og matematik.

Kaj ’Boll’ Christensen
80 år, den 14. maj
Torsdag den 27. august 1959 var en stor dag
for klubben. Ind på kontoret kom en lang
tynd genert jyde fra Brønderslev. Han ville
godt meldes ind. Indmeldelsesformularen
har åbenbart været udfyldt utydeligt, for
da han modtog sit første holdkort var mellemnavnet Bach blevet til Boll. Og siden har
Kaj Bach heddet Kaj Boll. Og det kan der
ikke laves om på. De forgangne 54-55 år har
Kaj Boll været et stort aktiv for klubben. Så
stort at han i 2012 på generalforsamlingen
modtog Guldnålen, også kaldet Fortjenstnålen, klubbens næsthøjeste hædersbevis-
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ning. Kaj har været spillende holdleder for
samtlige sekundahold og samtlige gammelmandshold. Når det begyndte, at gå
for hurtigt fes han op til KBU, og så fik han
oprettet en ny aldersgruppe, senest Grand
Veteran Masters, som er for modne spillere
fyldt 70 år. KBU får snart besøg af Kaj Boll
igen. Vinterturneringen hædrede Kaj i 2011
med Hermanns Mindepokal. Kaj Boll, som
ikke samler på fjender, er medlem af Kulturudvalget, hvor han er udvalgets praktiske
gris. Han har en fortid som leder (det kan
være det hedder formand) i B&W og Danmarks Tekniske Højskole. Kaj Boll er ikke til
den nymodens teknologi, han foretrækker
telefon med drejeskive og skrivemaskine.

Klaus B. Johansen
40 år, den 25. maj
Klubbens
uforlignelige
WEB-master bliver rund.
De onde vil mene, at det
har han været i mange
år. Klaus, der boede i Vallensbæk, var ungdomsspiller i – er du klar
– BS 72 (i Albertslund), Brøndby IF, Lyngby,
Albertslund og Hvidovre. Klaus, der blandt
venner bliver kaldt Bageren, var en teknisk,
knap så hurtig, løbestærk midtbanespiller.
Hans frispark (altså skud) var frygtet på hele
Vestegnen. Da Klaus flyttede til Østerbro i
1999, var der ingen betænkning, han meldte
han sig i B.93, hvor ungdomskammeraten
Casper Bøje spillede. Karrieren toppede
med en enkelt (halv) kamp på DS-holdet
ude mod Virum/Sorgenfri. Klaus B(jørn)
startede kampen på bænken sammen med
Mads Øland. Det blev til en del kampe på
tredjeholdet og senere oldboys. Hans bed-
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ste scoring kom i 2012, da han blev far til
Liva. Som en god 93’er valgte Klaus og Tina
ved samme lejlighed, at flytte til Dirch Passer’s Allé på Frederiksberg. Klaus, der er
cand. comm. og arbejder på Berlingske, var
en af ildsjælene da klubbens skulle have
sin egen hjemmeside. Det var i 2003. Siden
har han været WEB-master og har en stor
del af æren for hjemmesidens nuværende
superliganiveau. Arbejdet indbragte ham i
2006 titlen som ’Årets leder’. Da en eller anden idiot i 2011 foreslog ham, at der skulle
ligge en spillerprofil på de – dengang – 779
førsteholdsspillere, var han straks med på
’Storebæltsprojektet’.

Niels Conrad Sigaard
70 år, den 10. juni
Conrad, der er født på RH, og som engang
hed Hansen, blev iflg. systemet indmeldt
som 9-årig den 1. januar 1954. Det kan selvfølgelig ikke passe, ingen kontordamer arbejder nytårsdag. Som ungdomsspiller var
Conrad venstre wing, og det var dumt, når
han nu var samme årgang som Tom Søndergaard. Conrad var ikke nogen supertekniker
til gengæld var han piv hurtig. Som senior
blev han hurtig omskolet til venstre back.
En plads der passede fint til hans spillestil,
hurtig i defensiv og gode ryk på sin gamle
plads på venstre fløjen. Han kom også på
1. holdet (23 kampe/0 mål - 1967/70), men
det burde han aldrig have været. Conrad var
nemlig ved at ’skide grønne grise’, når det
gjaldt divisionsholdet. I sin debutkamp på
Østerbro Stadion mod B1909 (3-1) var han
skyld i, at pølsemanden – af sikkerhedsmæssige årsager - blev nødt til at lukke midt i
første halvleg. Conrad, der har været inden-

for speditionsbranchen, stoppede for nogle
år siden med fodbold pga. dårligt knæ (nu
er det skiftet ud). En overbelastningsskade.
Conrad har klubrekord i at æde igennem.
Hans favoritspise er ’ad libitum’.

Steen Müntzberg

til store overskifter i sportssektionen. Steen
har stor interesse for ungdomsafdelingen,
elite og bredde, og er stor modstander af,
at de store klubber går på rov i klubbens
ungdomsafdeling. Med sin store erfaring
på organisation fra erhvervslivet, var han et
oplagt emne til at komme i bestyrelsen. Han
blev indvalgt i fodboldbestyrelsen i 2012.
Klubbens ledere skal i et vist omfang komme
fra forældrene. Steen er et godt eksempel.

50 år, den 17. juni
Steen blev først indmeldt
tre dage før han fyldte
47 år, nemlig den 14. juni
2010. Det skete fordi sønnen Nikolaj (U16-spiller)
begyndte, at spille i B.93. Selv havde Steen,
der er underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening, spillet i Gladsaxe/Hero, B1903, AB,
FB og BK Skjold uden det har givet anledning

/ Palle ’Banks’ Jørgensen

en verden
af muligheder
Er du vild med naturvidenskab? Eller drømmer du om at arbejde med træ, metal,
mursten, brosten, foto, film, tv, teater, bolig, farver, grafik, sikkerhed, service, teknik
eller tænder? Så har vi et tilbud til dig.
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Bent Mortensen
Mindeord
Bent Mortensen, der var
født den 5. august 1935,
døde den 22. oktober 2013.
Han blev således 78 år. Derved har klubben mistet et
af sine trofaste medlemmer.
Bent blev først medlem som 47-årig. Det
var den 1. februar 1983. Det skete i forlængelse af, at sønnen Claus Mortensen (149
kampe/13 mål) blev købt af B.93, der skulle
forstærkes til de kommende kampe i Europa
Cup’en for pokalvindere (efteråret 1982).
Bent havde tidligere spillet i frederiksbergklubben Mariendal og en lille smule i KB. Til
trods for, at Bent ikke var verdens største
tekniker, blev han de næste 30 år et - mere
end stort - aktiv for B.93’s oldboysafdeling.
Selv om Mortensen for det meste var en af de
ældste på holdene, så var han en af dem der
løb mest. Bent var meget løbestærk, og ikke
mindst meget løbevillig. Hans lange skift
med en tåhyler var en fifty-fifty aflevering.
Og hvis der var et af de yngre hold, der lige
stod og manglede en mand kl. 21:30 ude
på KB i vinterturneringen, så kunne de altid
regne med Bent. Han stillede op, også selv
om det måske kun var som 12-mand. Bent
var en lækkerbisken for enhver holdleder.
Mandagstræningen sluttede altid 4-4, som
var hans favoritresultat. Når han var i kamp,
og dommeren fløjtede til pause, råbte han
altid ’hvad er der NU’. Og til hans store glæde
gik dommeren som regel på joken.
Bent var meget afholdt i klubben, og han
sagde aldrig nej til at hjælpe til. I omklædningsrummet skabte han altid en god stemning. Og sammen med Finn Jacob stod han
for de gamles årlige tur på Bakken og den
årlige julefrokost.
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Bent var i fin form på Bakke-turen i maj måned sidste år. Så det var noget af et chok, da
vi nogle måneder senere hørte, at han var
alvorligt syg og senere fik at vide, at sygdommen var uhelbredelig. Derfor var vi mange,
der ikke fik klappet denne hædersmand en
sidste gang på skulderen.
Oldboys afdelingen græder.
/palle banks jørgensen

Johannes Jønsson
Mindeord
Johannes Jønsson, der var
født den 18-09-1927, døde
den 14-01-2014. Han blev
således 86 år.
Johannes var en af de
gamle trofaste 93’ere. De sidste mange år
har han været en del af tirsdagsholdet, der
raflede i klublokalet. Da rafleholdet gik i opløsning af naturlige årsager, vedblev Johannes med at komme i klubben om tirsdagen.
Og hvis han kunne snige sig til at få ild i piben
var han tilfreds. Han var ikke tilhænger af de
moderne rygeregler.
Johannes var også en flittig gæst når førsteholdet spillede på Østebro Stadion. Her
kunne han sidde og filosere over, da hans
søn Per Jønsson (årgang 1964) var førsteholdsspiller. Per, der var importeret fra HIK,
spillede 19 kampe/0 mål (1986/87).
Johannes var revisor for BackOp
Foreningen.
Klubben har mistet et af sine gode medlemmer.
/palle banks jørgensen

Bestyrelser i B.93
Hovedbestyrelsen
Johnny Wetterstein Hansen (Formand)
wetterstein@gmail.com
Steen Müntzberg (Fodboldformand)
sem@da.dk
Andreas Teschl (Tennisformand)
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

Bestyrelsen Østerbro Idrætspark (ØI)
Torben Henriksen
adv@t-henriksen.dk
Jens Agerbæk
emilie.casey2privat.dk
Niels Kjærullf
niels-kathleen@mail.dk
Tennis-bestyrelsen
Andreas Teschl (Tennisformand)
ateschl@hotmail.com
Nanna Wulff
nannawulff@gmail.com
Peter Gram Petersen
peter.petersen214@gmail.com
Torben Ernst
willy@willyernst.dk
Roberto Machuca
rma@clirecon.com
Sisse Fallinge
sisse@fallinge.dk

Bestyrelsesformand Jørgen Wenshøj
jw@pj.dk
Michele Guarini
mg@hucama.com
Steen Müntzberg
sem@da.dk
Fodbold-bestyrelsen
Steen Müntzberg (Formand)
sem@da.dk
Bjarne Salomonsen (Kvindefodbold)
bjarnesalomonsen1@me.com
Tommy Møller (Seniorafd.)
tommy@kongelunden.nu
Berit Johannsen (Børn og unge)
berit@navigent.dk
David Kendal
davken@um.dk
Per Petersen (Logistik & materialer)
pepi@mail.dk
Thomas Riley (Senior)
thomasfrolundriley@gmail.com
Hans Drachmann (Konsulent)
dra@b93.dk

15
Juni

Forventes næste
medlemsblad
Deadline for indlevering
af stof tirsdag den
20. Maj 2014
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Prøv en bank, der
er med dig i hverdagen
Hvis du vil have et bud på, hvordan du får mere
ud af din økonomi i hverdagen, så kontakt Jacob
- du risikerer ikke andet end at få et godt tilbud.
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Vi ses i
Spar Nord København
Rådhuspladsen 75
1550 København V
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