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15.  
juni 2015

DET B.93 SOM DU KENDER 
Vi er allerede kommet et godt stykke ind i 2015. Endnu et  vigtigt 
år for vores gamle klub, men et år, der vil udvikle sig i en 
 retning, som vi ikke har kendt til i de seneste mange år.

Vi er atter én klub. Akkurat som det har  været 
tilfældet på det gamle anlæg på  adressen 
P.H. Lings Allé er tennisbestyrelse og fodbold-
bestyrelse forenet med det klare formål at 
skabe resultater til gavn for begge idræts-
grene.

Tennisbestyrelsen arbejder nu målrettet på at 
få B.93 til at arbejde for såvel bredde som 
elite. Vore mandlige tennisspillere har vundet 
den første sejr i elitedivisionen og flere vil 
følge. Vi har en lovende tennisungdom, der 
høster medaljer i turneringer rundt omkring i 
landet. Ganske vist har Folkeskolereformen 
kostet en del medlemmer på ungdomssiden, 
men der arbejdes stenhårdt på et konstruktivt 
samarbejde med de lokale skoler.

B.93 Skole – og Idrætsakademi har overstået 
de første børnesygdomme og tegner til at blive 
et særdeles godt aktiv for såvel tennis som 
fodbold. Skolen udvides her til sommer med 
en ny 4-5 klasse i bunden. Allerede nu har ca. 
50 elever og forældre tilkendegivet deres inte-
resse for projektet. I 2016 kan vi præsentere 
de første afgangselever.

Medlemsbladet har nu fået en tennis-
medarbejder, Andrea Balogh, der giver  navnet 
medlemsblad mening. Nærmere præsentation 
af hende finder du længere inde i bladet.

 Ungdomsafdelingen i fodbold står nu på 
egne ben med et stort anlagt fodbold 
camp projekt, der afvikles for første gang i 
 sommerferien. Fodboldafdelingen vil arbejde 
for at få  etableret elite arbejde for pigefod-
bolden. Målet kan være meget tættere på, 
end man tidligere har kunnet forestille sig. Vi 
skal have genfødt en amatørafdeling i fodbold-
afdelingen med slagkraftige 2. og 3. Senior, 
der skal vende tilbage til højere liggende 
rækker. Vores førstehold arbejder flittigt på at 
blive hængende i 2. Division i en sæson med 
en stor udskilning – En ny turneringsstruk-
tur vil reducere antallet af divisionsklubber. 

Med andre ord. B.93 ønsker at vende tilbage til 
det B.93, som du kender. Klubben, der på alle 
måder vil være en faktor, der vækker respekt 
i det omgivende samfund.
 

God arbejdslyst i 2015 

Redaktøren

Team Thai Privat foto 
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FODBOLDENS ÅRSMØDE 2014
Årsmødet blev afholdt den 4. 
 november på den forkerte side af 
medlemsbladets deadline.  
Referatet blev allerede lagt ud på 
hjemmesiden dagen derpå og har 
vel været læst af de fleste. 
Medlemsbladet vil dog gerne hylde 
de mange prismodtagere fra årsmø-
det og derfor kommer der lige en 
kort omtale her.

Børge Strøyer Christensens 
 Ungdomslegat:

Af Torben Klarskov  

I 2014 to prisvindere, der hver blev belønnet 
med en check på. 2.500 kr. 
Casper Wullf og Morten Hemmingsen for 
 deres store arbejdsindsats i forbindelse med 
afvikling af klubbens store børnestævne – 
 omtalt i medlemsbladet nr. 3 - september 
2014. 

På billedet: Casper Wullf og Morten Hemmingsen

Foto: Torben Klarskov

På billedet: Jane Høyer og Lars Gerner med Ole Petersen

Foto: Torben Klarskov

Jane Høyer og Lars Gerner Hansen for deres 
enestående arbejde med U 13 pigeholdet kal-
det „Hyggerne“ – omtalt i medlemsbladet nr. 
 1 - marts 2014.

Årets hold

Her havde fodboldbestyrelsen også valgt to 
af slagsen. U 11 piger – ved Mads og Martin 
Storm der har skabt grundlag for en videreud-
vikling af pigefodbolden i klubbens eget regi. 
– omtalt i medlemsbladet nr. 4 - november 
2014.

På billedet: Martin Storm 

Foto: Torben Klarskov

Og „The Vets“ klubbens populære  veteranhold 
– der både vandt turnering og nåede frem til 
den landsdækkende pokalfinale på Østerbro 
Stadion, hvor holdet tabte knebent til Horsens. 
Omtalt i medlemsbladet nr. 3 -   september 
2014. 

På billedet: Holdleder Jan Støvelbæk 

Foto: Torben Klarskov
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Årets ungdomsspiller

Sebastian Czajkowski – for at være udtaget til 
U 18 landsholdet og som desuden er ved at 
etablere sig på klubbens førstehold – omtalt i 
medlemsbladet nr. 4 - november 2014.

På billede: Sebastian Czajkowski

Foto: Torben Klarskov

På billedet: Oliver Drost 

Foto Christian Midtgaard

Årets seniorspiller

Oliver Drost, der ikke var til stede på dagen, 
da han havde fødselsdag. Oliver Drost er også 
ved at etablere på klubbens første hold og 
har også repræsenteret klubben på DBU s 
U 19 landshold – omtalt i medlemsbladet nr. 
2 - juni 2014.

På billedet: Nicolai Dyhl og Andreas Heimer 

Foto: Torben Klarskov

Årets mål

Som noget nyt havde fodboldbestyrelsen valgt 
at kåre årets mål i klubben. Her var der også 
to kandidater, som man ikke kunne komme 
uden om. Nicolai Dyhl for hans pragtfulde 
frisparksmål i kampen mod Næstved og til 
Andreas Heimer fra U 19 holdet for den flotte 
scoring i Thisted. De flotte scoringer er til-
gængelige på klubbens hjemmeside. Begge 
spillere modtog en erkendtlighed skænket af 
Sportmaster. 
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FØRSTEHOLDET HAR 
FÅET NY HJEMMESIDE
Medlemsbladet ønsker  holdet 
tillykke med den flotte nye 
 hjemmeside som Jonathan  Wenshøj 
og Klaus B. Johansen er fædre til 
– vi bringer her et kort resume af 
Sportschef Michele Guarinis første 
klumme på hjemmesiden.

Af Torben Klarskov 

Hvis man kigger tilbage på de seneste mange 
sæsoner har det være et udtalt problem, at 
B.93 spiller god fodbold (det er jo ikke et pro-
blem), men svinger meget resultatmæssigt 
gennem sæsonen. Det er et træningsspørgs-
mål. For lange pauser og for korte og intense 
optræningsperioder betyder, at formtoppen 
varer kort. Ved efterårets fysiske scanninger 
fremgik det, at hovedparten af vores spillere 
havde et „kondital“ på niveau med den al-
mindelige mandlige befolkning i samme alder
 
Vores spillestil har været naiv og produceret 
for lidt resultater. Vi har konsekvent angrebet 
med for mange spillere uden at have styr på 
holdets balance og tilbageløb. Det resulterede 
i, at vores modstandere havde lært, at de bare 
skulle stille sig godt i forsvaret og så slå os på 
kontra. Resultaterne er således udeblevet. Vi 
var simpelthen for nemme at slå
 
Vores spillestil har været naiv og produceret 
for lidt resultater. Vi har konsekvent angrebet 
med for mange spillere uden at have styr på 
holdets balance og tilbageløb. Det resulte-
rede i, at vores modstandere havde lært, at 
de bare skulle stille sig godt i forsvaret og 
så slå os på kontra. Resultaterne er således 
udeblevet. Vi var simpelthen for nemme at slå. 
Balancen mellem kammeratskab og konkur-
rence er også svær. B.93 har i den tid jeg 

været i klubben været gode til at have en fin 
stemning blandt spillere, og det kan vi være 
stolte af. Problemet bliver, når der ikke er den 
mindste optræk til ballade, når vi taber mange 
kampe. Vi må ikke blive for flinke og skal sikre, 
at der er en konsekvens af nederlag, samt at 
vi får en mere direkte og klar kommunikation 
fra holdets daglige ledelse.
 
Vores spillestil er under konstant udvikling, 
og der arbejdes systematisk og professionelt 
på at bygge holdets performance op. Vi er 
begyndt at lukke færre mål ind. Vi er ble-
vet svære at slå, og næste punkt bliver at 
score flere mål. Det er ikke noget, der sker 
fra den ene dag til den anden. Det handler 
om at få kampene til at tippe til vores fordel. 
 
Du kan læse mere om førsteholdet på  
www.b93prof.dk eller www.b93.dk link til 1. 
Senior. I skrivende stund har holdet spillet 
fire træningskampe – 0-0 mod HB Køges  
reserver, 1-1 mod Brønshøj fra første division, 
sejre på 2-0 over B 1908 og 2-1 over Avedøre 
– begge fra 2. Division Øst. Vi kan næsten 
ikke vente med at komme i gang med forårs-
sæsonen.
 
 
 

På billedet: Michele Guarini. 
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JEG KAN BLIVE HELT HØJ 
AF TENNIS
Patrick Ørngreen er nummer et 
på vores elitehold og nummer to 
i  tennisbestyrelsen. Og så er han 
er det organisatoriske talent, som 
 tennisafdelingen længe har savnet. 

Af Andrea Balogh

Patrick Ørngreen har i de seneste år siddet 
i flere af tennisafdelingens bestyrelser. Han 
begyndte som suppleant og var flue på væg-
gen under alle møderne i den  tragikomiske 
periode, da tennisbestyrelsen bestod af to 
uforenelige størrelser á tre medlemmer. 

Under tennisårsmødet spurgte jeg så to af 
de andre, om vi skulle have klubben op at stå. 
De sagde ja, og vi blev valgt. 

Fortæller Patrick Ørngreen, der fik næstflest 
stemmer og blev dermed tennisfolkets  næst-
formand:

Jeg valgte at gå ind i bestyrelsen for 
at få indflydelse, så jeg kan påvirke og  
udvikle klubben. Vi skulle have styr på or-
ganisationen, og der var meget struktur, der 
skulle sættes op. Vi ønsker at lave en masse 
udviklingsarbejde også på baggrund af alle 
de inputs, vi får fra medlemmerne

Vi skal have B.93 i tilbage toppen. Når klub-
ben, bestyrelserne og samarbejdet fungerer, 
så smitter stemningen også af på spillerne. 
Så gider de yde en ekstra indsats, og vi kan 
tiltrække nye spillere. 

Alt, hvad vi laver, skal efter min mening 
ende i et stort nul. Pengene skal arbejde og 
bruges og på nye projekter, i stedet for at stå 
og trække minusrenter. 
Min vision er at udvide klubben og klubbens 
aktiviteter, mens min mission er at lave gode 
tennisspillere. 

På billedet: Patrick Ørngreen
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Siger Patrick Ørngreen og  understreger, at 
han ikke har glemt klubbens  ældre  motio 
nister, der også skal have forskellige tilbud.
Patrick Ørngreen har slået sine folder og sine 
gule bolde i B.93 siden efteråret 2012. Sine 
barnetennissko trådte han i Dragør, men han 
kom til B.93 via KB, hvor han havde spillet i 10 
år. Hos KB var det også det administrative og 
organisatoriske arbejde, der lå ham på sinde, 
samtidig med at han var træner og elitespiller.

Jeg var fuldtidsansat hos KB, hvor jeg også 
fik min tenniscoach-uddannelse, mens jeg 
læste finansøkonomi på engelsk. Jeg havde 
ansvaret for den administrative del af KB‘s 
tennisskoler for såvel seniorer som juniorer.  
Da et nyt trænerteam uden administrative 
opgaver trådte til, blev arbejdsfordelingen 
for skæv til, at jeg ville fortsætte dén livsstil.  
Jeg bryder mig ellers ikke om klub-hoppere, 
men jeg måtte forlade KB, da de ikke ville 
honorere min indsats. 

Forklarer Patrick Ørngreen om sine dyrt købte 
erfaringer, som B.93 nu nyder så godt af.
Til daglig er Patrick Ørngreen rådgiver hos 
Danske Bank. Efterhånden er det så som så 
med tenniskarrieren. Nu træner han kun to 
gange om ugen, spiller kampe og kalder sig 
selv ‚hyggespiller‘.

Mit hjerte banker stadig for tennis, men 
jeg fylder snart 26 år og har også en kæreste 
og en hverdag, jeg skal have til at hænge 
sammen. Men så længe mit niveau er godt 
nok til førsteholdet, og jeg ikke bliver slået af 
holdet af nye og yngre kræfter, så spiller jeg, 
for jeg elsker tennis. Jeg kan blive helt høj af 
tennis – selv af at stå og slå op ad en mur.

Siger Patrick Ørngreen og ser virkelig ud til 
at mene det.

Tilbage på redaktionen
Efter godt og vel 10 års fravær er  journalist 
Andrea Balogh atter at finde på B.93 
 medlemsbladets redaktion. I årene  omkring 
årtusindeskiftet var hun rimelig  aktiv i klub-
ben, sad mange år i  bestyrelsen og var med 
til at arrangere både DM og ITF-turnering. 
Er hun ikke til Lørdags Open eller til søn-
dagstræning, skyldes det  garanteret Formel 
1, som absolut er hendes største interesse 
og lidenskab, især og så længe Kimi Räik-
könen kører. Ellers hun vild med fodboldens 
Champions League fra  ottendedelsfinalerne.

PS til tennismedlemmerne: Den anden på 
billedet er Lionel Messi, verdens bedte 
 fodboldspiller hos FC Barcelona

På billedet: Andrea Balogh og Lionel Messi

Fortsættelse fra side 7. 
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GAMLE FILMKLIP INDSAMLING

Filmklipudvalget bestående af Torben 
 Klarskov, Christian Winther og Palle Banks, 
har fået mulighed for, at købe nogle gamle 
filmklip med divisionsholdet. 
Det drejer sig om 25 klip for perioden 1964 til 
1998. Som eksempel kan nævnes kampene 
1964 Hvidovre-B93 (2-2), 1973 B93-B1909 
(1-2) og den historiske kamp 1985 B93-AGF 
1-1 (som efterfølgende blev ændret til et 0-2 
nederlag).

Det eneste problem er, at vi skal skaffe 15.000 
kroner. Det er her du kommer ind i billedet. 
Dit eventuelle sponsorat kan indbetales på 
konto 3121 4589374487. Hvis indsamlingen 
ikke lykkedes, får du pengene ubeskåret retur.
Det er planen, at klippene bliver gjort tilgæn-
gelig for sponsorerne. 
 
 
Palle ‚Banks‘ Jørgensen
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MÅLTYVEN BENT
Medlemsbladet har sat den gamle 
angriber Bent Andersen stævne en 
sommerdag ude på Vestegnen.  
Han blev født ikke så langt fra 
Sundby Idrætspark på Amager og 
flere  generationer i familien har spil-
let i den store klub Fremad Amager. 

Af Ole Helding

Flere kendte fra klubben har han spillet sam-
men med bandt andet Jørgen Salomonsen, 
Erik Ryde og Henrik  Jacobsen(Manse). Bent 
fik debut som 18 årig og spillede 40 kampe 
inden han som 21 årig flyttede til B.93. 
Fremad Amager var en klub for arbejderne 
på øen, som dengang havde mange store 
virksomheder eksempelvis B&W’s skibsværft. 
Alle førsteholdets kampe blev spilet søndag 
formiddag og der var en „giftig“ stemning 
 derude. 

På Amager er der stadig en masse kolo-
nihaver, men dengang var der endnu flere 
haver, hvor de fleste boede i hele sommer-
perioden. Her spillede han også sammen 
med Frank Rasmussen, som i dag er en af 
de bærende kræfter på Grand Master holdet 
og som i mange år spillede på førsteholdet i 
B.93. Franks datter Marlene spillede i år på 
3F  fusionsholdet. 

Men i 1970 trængte Bent til en ny udfordring 
og hans kone fik en lejlighed på Østerbro. 
Bent gik over og kiggede på B.93, som havde 
den kendte træner Erik Dennung i spidsen for 
et meget talentfuldt hold med Jan Højland,   
Henrik Juhl og Find Juul og Jens Kolding. Her 
var han i 5 år og opnåede 92 kampe. B.93 
vandt 3. division og Lange Bent blev topscorer 
i 1972 med 20 mål i 22 kampe. 
Bent var en teknisk god spiler og havde et 
godt hovedspil samt en god placeringsevne. 

I det år hvor B.93 vandt 3. division er der en  
berømt pokalkamp med Lyngby, hvor de 
 dygtige spillere på holdet kørte Lyngby ud 
af banen med 4-0, hvor Bent lavede det sid-
ste mål. Han lagde sig ned på knæene og 
skubbede bolden i mål!!! Det blev hovedover-
skriften i alle landets aviser dagen efter, og 
Bent morer sig stadig meget over denne sjove 
episode – selv dommeren kunne ikke lade 
være med at trække på smilebåndet.

B.93 rykkede op i 2.division og to år senere 
vandt de 2.division og rykkede op i landets 
bedste række. Træneren var Knud Petersen, 
som var en barsk herre og han blev senere 
afløst af Erik Gynild. Bent og Erik havde det 
ikke så godt med hinanden og Bent skiftede 
til Greve, hvor han jo selv boede. Her sluttede 
han sin seniorkarriere.

På billedet: Bent Andersen 
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Nu er Bent jo en „ældre“ herre og han er tilbage 
på Østerbro og spiller nu på holdet for spiller 
over 60 år og de gamle drenge trives godt og 
det er tydeligt at Bent trives super godt på 
Østerbro igen. Han fornemmer, at det stadig 
er hyggeligt at være sammen med de gamle 
drenge, som også har noget socialt samvær 
til fælles.

Topholdene i dag har ikke noget sammen, 
udover at de tjener en del penge.  Klubberne 
betaler alt for meget til spillerne og  stemningen 
er en helt anden i dag. – B.93 vil snart rykke 

op i 1.division, og de gamle drenge er stadig 
i klubben. Siger Bent 

Bent er glad for sit forhold til den gamle klub og 
han har mange projekter i gang og han glæder 
sig til at de gamle spillere mødes igen til foråret 
og snakker om gamle dage efter kampen
Herligt at mødes med Bent – hvis fodboldliv 
er noget, som jeg selv har fuldt på tæt hold i 
tiden med det gamle klubhus under tribunen 
på Østerbro Stadion. 

Tak for samtalen Bent.
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LEVINSEN LEVERER
Som de første i klubbens historie 
har Familien Levinsen præsteret, 
at far, datter og søn har spillet på 
klubbens første hold.

Af Torben Klarskov

Knud Petersen og Ole, Leif Kronholm og 
Christian, Erling Bøje og Casper, Anders 
 Levinsen og Morten. Far og søn på klubbens 
bedste hold. Nu hvor B.93 også har satset på 
kvindefodbold, er det så lykkedes for fami-
lien Levínsen at være leverandør af hele tre 
førsteholdspillere.
Far Anders opnåede 15 kampe på klubbens 
førstehold i 1983, sønnen Morten er stadig 
 aktuel i klubbens førsteholdstrup, mens dat-
teren Amalie opnåede en enkelt kamp på 
den nu hedengangne fusion, B.93 / HIK / 
 Ryparken. Når vi skal til at præsentere de en-
kelt familiemedlemmer nærmere, er det natur-
ligt at begynde med yngste skud på stammen.

Amalie er født den 9. april 1997. Hun indledte 
sin fodboldkarriere som 5- årig i B.93. Hun var 
en kort overgang i Brøndby og skiftede senere 
den gule bluse ud med Ballerup – Skovlundes 
tilsvarende. Som 15 årig var hun med sin far 
som træner i BSF med til at besejre selveste 
Brøndby i tre omgange. 
Oprindeligt var hun placeret på backpladsen, 
men det protesterede hun højlydt imod, da hun 
ikke ville spille samme plads som sit fædrene 
ophav og broderen. Hun blev rykket frem som 
angriber, hvor hun fik smag for at banke bolde 
i kassen. Da B.93 trak sig ud af samarbejdet, 
forsøgte hun at stable et kvindeseniorhold på 
benene. 

Det lykkedes desværre ikke i første omgang, 
men planen er endnu ikke helt opgivet. 
Amalie har i dag lagt støvlerne på hylden 
og koncen trerer sig om sin gymnasietid. 

Hun er i dag elev i 2. G på Falkonergårdens 
 Gymnasium. Sønnen Morten er født den 23. 
august 1994. Han debuterede i udekampen 
mod BSV i efteråret 2013, hvor det blev til en 
sejr på 2-0. I foråret 2014 opnåede han i alt 
12 kampe på klubbens førstehold som inde-
starter, og han har været aktuel i langt de fleste 
af kampene i efteråret 2014. 

På billedet: Anders Levinsen

Morten begyndte sin fodboldkarriere i Tårbæk 
IF, hvor han spillede sammen med Marcus 
Leding. Som ungdomsspiller og anfører 
på de fleste af holdene har han opnået et 
hav af priser, kulminerende med titlen som 
årets  ungdomsspiller i 2012. Han har været 
vidt  omkring i Europa og besøgt lande som 
 Kroatien, Polen, Holland, Italien og Tyrkiet. 
Hans foretrukne position er som bagerste 
midtbane spiller, hvor han elsker at slå  præcis 
afleveringer, der splitter modstandernes 
 forsvar. Morten føler sig som en ægte B.93, 
hvor klubben har en stor plads i hans 
hjerte.
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På billedet: Familie Levinsen 

Da B.93 en enkelt sæson røg ned i Danmarks-
serien, var det primært takket være ham, at 
klubben kunne fastholde sine talentfulde 
 ungdomsspillere, der ellers var tæt på at blive 
spredt ud over det meste af København og 
Sjælland. Michael Hjortkjær er den  træner, 
som har betydet mest for Morten, måske 
fordi han blandt andet har lært ham at stå 
på vandski. 

Anders Levinsen er født den 13. december 
1960 i Holbæk. Ungdomstiden blev tilbragt i 
Virum Sorgenfri. Senere skiftede han til AB 
hvor han i sæsonerne 1978/1982 opnåede få 
kampe på klubbens første hold. Animeret af 
sin ven „Røde Finn“ valgte han at skifte til 
B.93 før 1983 sæsonen, hvor han debuterede 
i sæsonens første kamp ude mod Kolding. 

I efteråret 1983 blev han alvorligt ankel-
skadet, da han under træningen blev tacklet 
af  strisseren, Poul Jørgensen. Da han opgav 
at vende tilbage efter sin skade, valgte han at 
blive træner i B.93 for U 17 holdet. 

Som   31- årig tog han initiativ til at oprette fod-
boldskoler i Bosnien. I dag er der aktive fodbold-
skoler i 22 lande og denne sommer opnåede 
man, at have haft 1.000.000 deltagere igennem  
skolerne. 

UEFA var med på ideen og ydede støtte til det 
projekt, der senere har indbragt ham megen 
anerkendelse. Michael Laudrup prisen i 1998, 
Den Danske Fredspris 1999 og UEFA s Guld-
medalje for ”Special Contribution to Football” i 
2001. Han arbejder desuden i Golfen, hvor han 
i samarbejde med FC Barcelona udvikler og 
implementerer fodboldskoler. Anders Levin-
sen var sammen med Hans Drachmann i 2002 
initiativtager til nyt blod i fodboldafdelingen. 

Familien Levinsen er et godt bevis på, hvad 
det vil sige, at være aktive klubmedlemmer. At 
engagere sig i klubbens arbejde og at skabe 
trivsel i klubben er et væsentligt fundament for 
klubbens fremtidige virke. B.93 skulle meget 
gerne være en klub, hvor hele familien er mere 
end velkommen.
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DE TI MEST TROFASTE
Palle „Banks“ Jørgensen har været 
i arkiverne og udarbejdet en liste 
over alle, der har været medlem af 
B.93 i mere end 25 år.

Stod det til ham så skulle hele listen offentlig-
gøres, men den gamle redaktør mente i første 
omgang, at det måtte være nok at afsløre de ti 
personer med det længste medlemskab, samt 
også at nævne dem, der står for at skulle 
 erhv erve sig lidt til knaphullet ved den kom-
mende generalforsamling. 
I alt 130 medlemmer af klubbens omkring 
3.000 medlemmer har været medlemmer i 
mere end 25 år.  Chefstatistikeren gør dog 
opmærksom på, at skulle man sætte med-
lemskabet på standby i en periode, så er det 
ligesom at spille det gamle spil „Matador“ – 
Ryk tilbage til start. Opgørelsen er foretaget 
op til d.  31. december 2014.

På Generalforsamlingen, der i år er fastsat til 
d. 28. april skal vi så hylde:

Leif Rønnow (70 år), Flemming Mathiesen (60 
år/ nr. 18), Nels Siggaard (60 år / nr. 19), Arvid 
Christensen (60 år / nr. 20) – Gert T. Petersen 
(50 år / nr. 48) Erik Norsker ( 50 år / nr. 49), 
Michael Stangerup (50 år / nr. 50), Ole Peter-
sen (50 /nr. 51)  Erik Jørgensen (40 år / nr. 
84), Per A. Petersen (40 år / nr. 85) Ole Gade 
Lorentzen (25 år / nr. 129) Jørgen O. Jensen 
( 25 år / nr. 130)

Det er værd at bemærke at lillebror Gert T. 
Petersen blev indmeldt næsten et år før sin 
storebror Ole Petersen – Forældrene Irene 
og Knud har sikkert tvivlet en del mere på 
storebror Oles evner på fodboldbanen. Sådan 
gik det som bekendt ikke. Til gengæld var Gert 
bedre som badmintonspiller. 

Nr. Navn Medlemsgruppe Født Alder Indmeldt Antal år

01 Erik Brenting Passive 09.06.18 96 01.01.28 86

02 Leif Bergqvist Passive 17.05.26 88 01.01.42 72

03 Leif Rønnow Passive 05.07.32 82 12.05.44 70

04 Erik Holm Larsen Passive 23.04.46 79 01.01.46 68

05 Ralf Bo Petersen Passive 13.08.46 68 13.08.46 68

06 Henrik Lindholm Æresmedlem 11.08.38 76 01.01.47 67

07 Bjarne Eklund Passive 16.03.40 74 01.04.47 67

08 Leif C. Petersen Passive 19.03.38 76 01.02.48 66

09 John Runov Passive 01.09.35 79 01.10.48 66

10 Ole Fl. Hansen Passive 02.03.36 78 16.09.49 65

Her følger så listen over de ti medlemmer med længst medlemskab:

På billedet: Leif Rønnow På billedet: Leif Bergqvist På billedet: Erik Brenting
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FÆLLESSPISNINGER FOR ÅRGANGE/HOLD 
FRA MARTS MÅNED 2015

Hendvendelse: Kok@Kokkensgourmet.dk min. 2 dage før.
Pris pr. deltager Kr. 35,00

Vælg 1 af nedenstående 5 buffeter til dit hold:

• Pizza buffet med Halal slagtet pepperoni og kylling
Dertil blandet salat og dressing.

• 1 stk. hjemmelavet burger lavet på Halal slagtet oksekød fra buffet
med ovnbagte kartofler og tilbehør.

• Lasagne med cremet bechamel, lavet på halal slagtet oksekød
Dertil blandet salat og hjemmebagt brød

• Kylling i kokos, rodfrugter og karry 
med ris, chutney og hjemmebagt brød

• 1 stk. tortillas med fyld af kylling kebab, blandet salat, revet ost 
samt dressinger fra buffet. 

Praktiske oplysninger
Trænerne kan booke sig ind mandag til fredag, imellem kl.16.00 og 21.00.
Den som afgiver bestillingen påtager sig at sørge for info vedrørende antal 
samt indsamling af penge og at arrangementets deltagere er bevidste om 
hvorledes man gebærder sig i lokalet.
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CHEFEN FOR TALENTFABRIKKEN
Michael Hjortkjær har på kun lidt 
over to sæsoner leveret 12 spillere 
til førsteholdstruppen.

Af Torben Klarskov. 

Medlemsbladet har aftalt møde med klubbens 
U19 træner kl.19.10 på anlægget. Typisk for 
Hjortkjær dukker han op ti sekunder før det 
aftalte tidspunkt. Han har styr på detaljerne, 
alt er timet og tilrettelagt.

Jeg synes også, at det er vigtig at komme 
til tiden og som træner skal man komme inden 
da. Nøgleordet må hertil være forberedelse, 
som er meget gennemgående for mig. I min 
første sæson som U19træner opnåede vi i 
gennemsnit 1,6 point – Det forbedrede vi året 
efter til 1,8 point og målet for denne sæson 
er to point i snit og vi er godt på vej – vi har 
haft en enkelt smutter i kampen mod Næsby 
men ellers har spillet og indstillingen på holdet 
været overbevisende. 

Det er vigtig at vinde kampe, men vi vil gøre 
det på vores egen måde gennem god boldbe-
siddelse, højt kontrolleret pres, fremadrettet 
forsvars spil og kraftig genpres. Herudover 
skal man udefra gerne kunne se en stærk 
indstilling og se en gruppe spillere, som er 
dygtige 1 mod 1 offensivt og defensivt. 
Michael er Taarbæk dreng, og det var da også 
i den lokale klub med den naturskønne be-
liggenhed i Dyrehaven, hvor modstanderne 
oftest generes af den smukke natur, at Michael 
indledte sin spinkle spillerkarriere.

Som 15 årig blev jeg træner i Taarbæk, og 
kort efter besluttede jeg, at jeg ville gå træner-
vejen. Som 19-20 årig spillede jeg på Lyngbys 
2. senior, men prioriterede at koncentrere mig 
om at være træner. Anders Levinsen hentede 
mig efter nogle år til B.93, hvor jeg var træner 

sammen med Anders Lange og Morten Grahn 
for årgang 93/94. Jeg var i B.93 i et lille år, 
hvorefter jeg skiftede tilbage til Taarbæk, for 
at være ynglingetræner og efterfølgende se-
niortræner. I 2004 startede jeg med at læse 
idræt på Københavns Universitet for at dyg-
tiggøre mig indenfor den fysiologiske del af 
fodbolddelen. 

Michael var tilbage som U19 træner i barn-
domsklubben i Taarbæk. FC Nordsjælland var 
næste station, hvor han i 4 år var ansat som 
fysisk træner for ungdomseliten. I to år var han 
samtidig assistent for Mark Strudahl på U19. 
2010 gik turen videre til Vanløse, hvor Michael 
blev ansvarlig for opbygningen af sundheds-
sektoren med en plads i klubbens bestyrelse.  
Videre til BSV hvor han i det første halve år 
stod i spidsen for deres U19 hold og et halvt 
år senere blev assisterende træner for klub-
bens første hold under Kjeld Uhre Møller og 
senere Claus Larsen og Martin Laursen. Bjørn 
Rasmussen hentede Michael tilbage til B.93 
i sommeren 2014 som U19 træner. Man kan 
mærke på Michael, at når han taler om B.93, 
så brænder han for at gøre en forskel.

På billedet: Michael Hjortkjær

Foto: Torben Klarskov
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Et skifte jeg er virkelig glad for, fortæller 
han. Her et virkelig et stort potentiale både 
med hensyn til beliggenheden, anlægget fol-
kene i klubben og spillerne. Vi kunne godt 
bruge noget mere baneplads. Vi har i den 
periode, jeg har været i B.93 afleveret 12 spil-
lere til førsteholdstruppen og vi er pt. i rigtig 
god dialog med DBU s U 17 og 19 trænere, 
og meget snart kan vi forhåbentlig præsentere 
flere spillere i den rød/hvide dragt.

Det var dog en svær start, da Michael blev 
hentet tilbage til B.93.
B.93s 1. senior var lige rykket ned, hvilket be-
tød, at alle kontrakterne, herunder også ung-
domsspillerne, blev annulleret. Der var derfor 
en del spillere, som skiftede væk, samtidig 
med at setupet omkring ungdomsafdelingen 
var meget uklart. Det er nu et par år siden, og 
1. senior ligger igen stabilt i 2. division og både 
U17 og U19 ligger rigtig pænt i deres division.

Michael tager både sit job seriøst og med et 
smil. Han finder især glæde i sine spilleres 
udvikling.

Min opgave er overordnet lige til. Jeg skal 
lave så mange dygtige spillere til 1. senior som 
muligt. Hvis vi så samtidig vinder en stor del 
kampe og får lavet landsholdsspillere, ja så er 
vi tilfredse. Min glæde kommer frem af mange 
ting. Dette kan fx være, når jeg ser nogle 
af mine nuværende eller tidligere spillere få 
spilletid på 1. senior eller landsholdet. Eller 
når vi vinder kampe på vores måde. Eller når 
vi har haft en rigtig god træning, hvor man så 
kan mærke på spillerne en blanding af glæde 
og tilfredshed. 

Michael lægger afgørende vægt på tre væ-
sentlige faktorer, når han skal se spillere an.
De skal være gode kammerater og vise hin-
anden respekt

Jeg skal kunne stole på dem som personer
De skal være gode til at spille fodbold. 
Når spillerne respekterer hinanden, så kan 
de også bedre presse hinanden og lægge et 
større pres på dem selv. Vi benytter blandt 
andet også pointspil, da konkurrencen er med 
til at skabe motivation. 

Michael Hjortkjær har som træner store ambi-
tioner og vil gerne prøve kræfter i udlandet på 
et tidspunkt. Skulle det ikke lykkes, er han efter 
sigende også en habil vandskiløber. 

På billedet: U 19 - 2014

Foto: Frederik Kofoed

Bagerst fra venstre mod højre: Laurids  Laursen-Keldorff,  Reda 

Malki, Søren Jensen, Oscar Merling, Andreas Heimer, Nicolai 

Olsen, Mads Walter, Jonas Berg.

Midten fra venstre mod højre: Mark Strøm (fysioterapeut), Thomas 

Fraysse, Mathias Aarenstrup, Oliver Strunck, Mark Lauenborg, 

Frederik Lorenzen, Nicolai Gude, Daniel Barir, Adam Jørgensen, 

Michael Hjortkjær (cheftræner), Patryk Przybylski (ass.træner).

Forrest fra venstre mod højre: Oliver Silberg, Jack Wander, Emil 

Cervantes Laugsand, Markus Rygaard, Daniel Hartvig, David Poul-

sen, Jacob Thun, Anders Mathiesen, Rasmus Thomsen (anfører). 

Mangler (spillere): Sofus Larsen, Mikkel Mathson.

FAKTABOKS:

Michael Hjortkjær

Født d.  
18. december, 1983.

Aktiv karriere i:  
Taabæk, Lundtofte, 

Kirke Værløse og Lyngby.

Træner karriere:  
Taarbæk, FCN, 

Allerød, Vanløse, BSV 
og B.93
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KAN DU HUSKE:
Marts, april og maj

100 år siden
1915: Som følge af 1. Verdenskrig blev der 
ikke spillet om det danske mesterskab i fod-
bold i dette år. Det var lidt ærgerligt, da B.93 
blev en suveræn vinder af KBU’s turnering 
det forår. Med fire sejre og en enkelt uafgjort 
kamp (2-2 mod B.1903, der endte næstsidst) 
sluttede B.93 på en suveræn første plads seks 
point foran KB. KBU mesterholdet så ud som 
følger: Hans Julius Rützebeck, Carl  Olsen, 
Harald Hansen, Einar Madsen,  Christian 
 Hansen, Helge Scharff, Victor Klein,  Michael 
Rohde, Carl Schultz, Anton Olsen og   Christian 
Grøthan.

På billedet: I.C Gandil

0I sæsonens sidste spillerunde skulle holdet 
møde den evige arvefjende, KB, der var ble-
vet KBU mester de fem foregående år. B.93 
sejrede med 4-0. Einar Madsen, der normalt 
var halfback vogtede buret, da den ordinære 
målmand Rützebeck var sygdomsramt. 24. 
maj 1915 afgik klubbens formand gennem 13 
år, I.C. Gandil ved døden. På en cykeltur i Grib 
Skov ramtes han af en hjerneblødning i en 

alder af 50 år. Gandil var lærer og var ophavs-
mand til anlægget ved „Parken“,  Tennishallen 
og Idrætsparken. I 2011 blev han på opfordring 
fra Palle „Banks“ indstillet til æresmedlem af 
klubben.  Fodboldlandsholdet: besejrede 
Sverige med 2-0 den 15. juni. Poul „Tist“ 
Nielsen og B.93eren Anton Olsen scorede 
de danske mål.

Tennis: Samarbejdet med udenlandske for-
eninger var ikke så hårdt ramt som med fod-
bolden, dog deltog der ingen tyskere i det 
årlige DM-mesterskab på overdækket bane 
(indendørs). Lysten til at spille tennis var vok-
sende, og B.93 havde aldrig haft så mange 
spillere som nu, hvilket i høj grad blev tilskrevet 
den unge dygtige, engelske træner, Mr. Page.

75 år siden
1940: To dage før Tysklands besættelse af 
Danmark led B.93 et forsmædeligt nederlag 
på 2-6 til Køge og ugen efter tabte holdet med 
1-4 til KB. En målscore på 3-10 i sæsonens 
to første kampe var ganske uhørt, men kunne 
skyldes at klubbens klubhus var under om-
bygning i vinterperioden og der var kun koldt 
vand i bruserne! 

På billedet: Henning Wiig
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En føring ved udgangen af 1939 blev sat 
over styr og holdet opnåede kun af få en 
 bronzemedalje i sæsonen 1939/40. De sidste 
to turneringskampe mod AaB og AGF blev 
spillet i Jylland med kun en dags mellemrum. 
B.93 tabte den 2. juni til AaB med 1-4, men 
vandt dagen efter i Aarhus med 4-2 over AGF. 
Fodboldlandsholdet: Afviklede af gode 
grunde ingen landskampe dette forår. 
Tennis:  Beretningen var skrevet af Helge 
 Hassel. Sportsligt havde det været et utilfreds-
stillende år. Der havde dog været lyspunkter, 
idet den unge Henning Wiig erobrede klub-
bens singlemesterskab og sammen med Ib 
Gerdes double mesterskabet og sammen med 
Katy Steen mixdouble. Damesingle blev vundet 
af Martha Thomsen. Damedouble af Martha 
Thomsen og Rigmor Madsen. Hos  damerne 
havde  Birthe Levin vundet DM for juniores. 
Træneren Josef Kozeluh håbede Hassel, at 
man havde råd til at forlænge med. Der blev 
spillet en del klubkampe, kampe hvor spillerne 
kun måtte deltage i en kamp.  Resultaterne 
mod: KB (2-11), HIK (2-11),  Korsør (7-2), Skovs-
hoved (3-6), Glostrup (4-3), Lyngby (5-0), AB 
(7-2) og Skovshoved (8-1)

50 år siden
1965: B.93 indledte sin anden sæson i  1. 
 Division med en ny træner Josef Kovats ved ro-
ret. Han var flygtet fra Ungarn i 1956 og havde 
de tre foregående år været træner i Næstved. 
Der var tilgang af den stærke centerhalf 
Svend Hansen fra Fremad Amager og angri-
beren Erik „Glip“ Andersen fra OB. Tilnavnet 
havde han fået på grund af sin frisure. Foråret 
bød på sejre over Esbjerg (3-1), AaB (1-0) og 
B.1913 (2-1), To uafgjorte mod B.1901 (0-0) 
og Hvidovre (2-2). Stygge nederlag til B.1903 
(2-7) og Vejle (0-5) Acceptable nederlag til KB 
(0-1), Frem (0-3), AGF (1-2), og B.1909 (0-1). 
Efter foråret en næstsidste plads i rækken med 
sølle otte point. Fodboldlandsholdet: Ingen 
B.93'ere var fundet værdige til landsholdet, 
der slog Finland med 3-1 i Idrætsparken og 

 Sverige samme sted med 2-1, den berømte 
landskamp hvor Ole Madsen scorede med 
hælen og  Ole Sørensen sejrsmålet. På tips-
kuponen den dag kunne man få mange penge 
igen, hvis man havde satset på at B.93's ta-
lenthold ville besejre Hvidovres ditto med 4-2. 

På billedet: Svend Hansen

Medlemsbladets redaktør var en håbløs højre 
wing i den kamp. Tennis: Gitte Grage/Ejler-
skov vandt sammen med Pia Balling fra HIK 
Dame double ved indendørsmesterskaberne. 
Det stod i medlemsbladet: Forsiden var igen 
forbeholdt formanden Knud Rasmussen, der 
kunne meddele, at der ville blive indvielse af 
de nye lokaler på klubbens fødselsdag, den 
19. maj. Der havde været 120 medlemmer, der 
havde deltaget i arbejdet med istandsættelsen 
af de nye lokaler. Hovedparten var udført af 
10-15 mand, og det var disse gengangere, der 
havde trukket det store læs. Arbejdet skrider 
frem alene, fordi en mindre kreds af fodboldaf-
delingens medlemmer plus en enkelt(!) tennis-
spiller udfører et beundringsværdigt arbejde.

25 år siden
1990: B.93 indledte forårssæsonen som op-
rykker til den 2. Division, der når sæsonen var 
slut var den foreløbig sidste landsdækkende   2. 
 Division med at tabe 0-2 til Helsingør hjemme.
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B.93 var forstærket med Jens Nørager (til-
bage fra Vanløse) Kim Valentin (B.1903), 
Jan  Hansen (Brønshøj), Michael Pedersen 
(Brøndby), og Kent Segerlund (Brønshøj). En 
placering  mellem de seks bedste ville sikre 
en sæson i den nye 1. Division. Det blev i 
foråret kun til to sejre (OKS og Nørresundby) 
fem uafgjorte kampe (Avarta, B 1913, Ros-
kilde, B 1909 og Greve) Udover Helsingør 
i den første kamp blev det til fire nederlag 
(Esbjerg,  Svendborg, Vanløse, Fremad A 
og Brønshøj). En placering efter foråret som 
nr. 11 tegnede ikke lovende. Tennis: For-
sidebilledet af medlemsbladet  viser B.93's 
 Danmarksmestre 1990 i indendørs holdten-
nis med  holdkaptajnen Anne-Marie Gotil med 
 pokalen. Mesterskabet blev afgjort i starten af 
april måned i vor egen tennishal.

På billedet: Danmarksmestre i indendørs holdtennis 1990

Der blev spillet seks singlekampe (4 herrer, 
2 damer). Med i finalespillet var også AB, 
Hørsholm/Rungsted, Lyngby og Silkeborg. 
I semifinalen vandt B.93 over Hørsholm/
Rungsted med 5-1. I finalen blev AB  besejret 
med 4-2. Det var tredje gang B.93 vandt DM 
 indendørs (tidligere i 1986 og 87, red.). Holdet 
var: Morten Christensen, Kenneth Schmidt, 
Gerald Dehn-Jensen, Thomas Petersen, 
Lone Vandborg og Susanne Gotil. Det stod i 
medlemsbladet: Anlægssituationen var fortsat 
uafklaret. Man håbede på en snarlig løsning 
således at man snart kunne flytte over på 
 Gasværksgrunden. 

10 år siden
2005: Efter tre nederlag i forårets første 
kampe – 1-2 mod Fremad Amager, 1-4 mod 
Dalum og 1-2 mod Nykøbing FA blev der taget 
afsked med de to spillende trænere Danny 
Jung og Dan Lübbers. Den tidligere superli-
gatræner, Ole Mørk blev hentet ind som en 
mulig redningsmand. Det blev til uafgjort i den 
første kamp mod Brønshøj (2-2) yderligere 
to uafgjorte resultater mod Horsens (1-1) og 
 Fredericia (2-2) En enkelt sejr over Ølstykke 
midt i maj (2-1) resten lutter nederlag og B.93 
endte med at sige farvel til 1. Division efter 
nederlag til naboerne fra Skjold (2-3). 

Skjold var dermed for første gang i klubbens 
historie placeret i en division højere end B.93. 
Nye spillere var Bo Henriksen, Jesper Falck, 
Søren von Essen og Nikolaj Lund. Det stod i 
fodboldbladet: SOM ITU træner –  Inte greret 
 Talentudviklingstræner havde klubben an-
sat Thomas Frank som kom fra Hvidovre, 
men som havde fået sin fodboldopdragelse i 
 Frederiksværk.  Efter en række magre økono-
miske år kunne formand Johnny W. Hansen 
melde om et overskud på 339.000 kr. efter 
afskrivninger. 

På billedet: Ole Mørk

Kilder: Palle „Banks“ Jørgensen:  

B.93  fodboldhistorie og „Landsholdet i medgang og modgang“

samt historien på www.b93.dk.

Fortsættelse fra side 18. 
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Vi giver klubhuset en håndsrækning
Lørdag den 11. april kl. 9.30 – 15.00

Vi slutter dagen af med et 
 fælles måltid på terrassen i 
forhåbentligt dejligt forårsvejr. 

Du/I kan tilmelde jer på sms 
til 22171787 eller  
mail@ejendomskontoret.com.

Skriv lidt om hvad du/I kan 
byde ind med 
Sidste tilmeldingsfrist 1. april

Arbejdsgruppen til klubhusets 
forskønnelse Ved 
Morten Hemmingsen. 

Kom og vær med til at gøre vores dejlige  klubhus endnu smukkere 
Giv en hånd med enten en halv dag eller en hel dag.

Alle medlemmer er velkomne



22

UNG ASSISTENTTRÆNER MED
ORDEN PÅ CV'ET
29 år gammel blev Morten Hostrup 
ansat som assisterende førsteholds-
træner i B.93. Fem år tidligere var 
han blevet hentet ind til klubben 
som fysisk træner for Ungdom elite. 
Han var også en del af 1. holdets 
trænerstab i perioden 2010-2011 
som fysisk træner under Jeppe 
Tengbjerg. 

Af Torben Klarskov

Sommeren 2014 blev han indlemmet i træner-
teamet omkring førsteholdet med Giuseppe 
Favasuli som cheftræner. Han er dermed den 
yngste træner i førsteholdsstaben nogen-
sinde. Papirerne har han så absolut i orden. 
Lige for tiden er han i gang med et ph.d.- studie 
i Integreret Fysiologi – et studie han forventer 
at afslutte 1. maj. 

Han arbejder allerede for Institut for Idræt 
og Ernæring på Københavns Universitet 
og for Lungemedicinsk forskningsenhed på 
 Bispebjerg Hospital, hvor hans foresatte er 
den tidligere Kastrup spiller og assisterende 
træner i Juventus, Jens Bangsbo, der også op 
til slutrunderne har været tilknyttet det danske 
landshold.  Morten er tillige DBU B-instruktør.
Det har været et spændende efterår med B.93. 

Det er en hård række med de mange po-
tentielle nedrykkere. Holdene forsvarer mas-
sivt nullet, og vi er ikke helt lykkes med at 
lirke modstandernes forsvar op. Samtidig må 
vi erkende at vi har været sårbare over for 
kontraspil – De mangler vil vi arbejde hårdt 
på at forbedre til foråret. Samarbejdet med 
Guiseppe har fungeret upåklageligt. Han har 
mange spændende ideer med førsteholdet, 
som det tager tid at implementere. 
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Mange siger, at vi spiller med håndbremsen 
trukket, men vi har set, at de hold, der har 
satset hele butikken ofte går fra banen uden 
point. Samtidig har vi været lidt uheldig med 
mange skader i efteråret, fortæller Morten.
Morten forventer sig meget af forårets kampe.
Vi har nu vores trup helt fri for skader. Rea-
listisk set hører vi nok til i top seks. Vi burde 
have sluttet efteråret med 22 point – Dem 
henter vi i foråret. Et sted mellem 40 og 45 
point vil være nok til at overleve i rækken og 
det er det vi i første række arbejder stenhårdt 
på. Vi har haft alle spillerne til test på Bispe-
bjerg Hospital, hvor de dels er blevet scannet 
for muskelmasse og dels har fået målt deres 

kondital – med hensyn til førstnævnte målinger 
er der absolut plads til forbedringer.
Vi har nok ikke de samme muligheder som 
Helsingør, HIK, Frem og Fremad Amager, men 
bortset fra kampen mod Helsingør, hvor vi vir-
kelig begik mange fejl har vi dog kunnet formå 
at spille lige op med dem. Vi må realistisk 
erkende, at vi endnu ikke har format nok til at 
spille i 1. Division. Der er dog mange talent-
fulde unge på vej, som vi skal have modnet i 
førsteholdsammenhæng, slutter Morten.
Medlemsbladet ønsker Morten og træner-
teamet omkring førsteholdet held og lykke 
med arbejdet i foråret. 
/tk

På billedet: Morten Hostrup
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DE GYLDNE DRENGE
B.93'ere fra de gyldne tider
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B.93ERE FRA DE GYLDNE TIDER
En gruppe for B.93ere, som har 
spillet sammen i den (såkaldte) 
„gyldne periode“ - nemlig tiden på 
det gamle anlæg. (1965-1994)

For at blive medlem, skal du:
Have en alder på mindst 50 år 
(enkelte dispensationer gives)
Betalt kontingent på et eller andet tidspunkt 
i din „karriere“
Samt have kendskab til gruppens bestyrelse 
fra banen. (Har du spillet sammen med for-
manden - eller været trænet af ham - er du 
godt på vej.

Klubben har i skrivende stund 78 medlemmer 
– og en del flere, der ikke er på facebook.

Gylden hilsen fra bestyrelsen:
Benny Madsen (suppleant)
Jørgen Andreasen (kasserer)
Jørgen „Sving“ Christensen (teamchef)
Kim Svensson (næstformand)
Claus Vandborg (formand)

Festligt samvær den 24. oktober.
60 af klubbens medlemmer mødte op til det 
årlige træf.

Af Torben Klarskov

Der var dømt ultra råhygge, da 60 medlemmer 
af ovennævnte forening mødtes til spisning 
i klubbens restaurant den 24. oktober 2014.
Sidste år mødtes man blot til en kop øl og et 
„Vi ser lige hinanden an“, men da gensyns-
glæden var enorm og da man efterhånden 
havde fundet ud af, hvad de forskellige hed, 
dukkede ønsket om lidt mere samvær og lidt 
god mad på bordet op.
Det blev så fredag den 24. oktober, at næste 
kapitel i „B.93ere fra de gyldne tider“ skulle 
skrives. Efter at formanden, Claus Vandborg 

havde budt velkommen og næstformand Kim 
Svensson oplyst, at traditionen ser ud til at 
have flere år på bagen, kunne man gå til bords. 
Suppleanten, Benny Madsen trodsede dog ta-
lerækken med at udbringe et leve for forman-
den, og det menige medlem Claus Thomsen 
tog fusen på formanden med en strålende 
sang til formandens hyldest i en formidabel 
omskrivning af en kendt sang af Poul Krebs – 
stemmeføringen afslørede, at sangeren havde 
fået privatundervisning af Krebs. 

Formanden Claus Vandborg tog nu ordet og 
afslørede en enorm viden om hvert enkelt 
medlems stærke og navnlig svage sider – der 
blev sandelig ikke lagt fingre imellem og latte-
ren rungede gennem lokalet. Stemningen var 
helt i top. Benny Madsen havde sat en flaske 
indianervand på højkant til det medlem med 
det skarpeste boldøje i en indendørs putte 
turnering og Bo Kilde afslørede et talent for 
golfsporten, som må have gjort en Tinning, 
Olesen og Bjørn skrækslagne – sæt nu ham 
Kilde kunne finde på at dukke op til de store 
turneringer. 

Restauranten emmede af liv og gamle anek-
doter og det er vel egentlig også det handler 
om. I de gyldne tider var restauranten på an-
lægget på P. H. Lings Allé fyldt med glade men-
nesker hver tirsdag til kortspil og raflebægre 
med snyd i. Giv os vores dejlige klubliv tilbage. 

Velkommen i klubben. 
Vi er ikke helt færdige med at fortælle anek-
doter og få et godt grin sammen.
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På billedet: Bestyrelsen – fra venstre Carsten Dauerbjerg, Jørgen Christensen, Kim Svensson, 

Claus Vandborg, Jørgen Andreasen og Benny Madsen 

Foto: Erik Norsker. 
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BØRGE STRØYER CHRISTENSENS 
UNGDOMSLEGAT 2014.
Kort præsentation af de to 
 prisvindere Morten Hemmingsen og 
 Casper Wulff. 

Børge Strøyer Christensen (26.10. 1922 – 10. 
februar 1992) var en meget skattet ungdoms-
træner – og leder. Kort før sin død indstiftede 
han et ungdomslegat, der skulle uddeles til en 
træner eller en leder, der havde gjort et særligt 
fremragende arbejde for ungdommen i B.93. 
(se samtlige vindere på hjemmesiden – under 
Historie - punkt 10 – hædersbevisninger og le-
gater) På fodboldens årsmøde den 4. novem-
ber fik makkerparret Morten Hemmingsen og 
 Casper Wulff overrakt legatet af legatbestyrer, 
Ole Petersen. Medlemsbladet havde bedt om 
en samtale med de to prisvindere.

Som så ofte før så mødes fædre til deres 
respektive sønners fodboldkampe.  Hurtigt fin-
der Casper og Morten ud af, at der er behov 
for at gøre en indsats til gavn for ungdommen. 
Tidligere har der været afholdt ungdomsstæv-
ner i B.93 – I mange år under navnet B.93 
Cup`en – men i en længere periode, havde 
der været stille omkring aktiviteten.
B.93 Unik Bolig Cup ser dagens lys første 
gang i week - enden 16. – 17. august 2014. 
Hele 108 hold fra U 6 – U 13 melder sig til. 
Mange forældre slutter op om arrangementet 
og hjælper til med at lave mad, og salgsar-
bejde i de opstillede salgsboder. U 17 og U 19 
spillere træder til som dommere.  Trods en lidt 
halvvåd søndag eftermiddag bliver stævnet en 
kæmpesucces og der bliver et pænt overskud 
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som deles mellem U 10, U 11 og U 13.
Arkitekterne bag stævnet har brugt adskillige 
timer i foråret på at få dette arrangement op 
at køre, men de har stadig lysten og 15. – 
16. august 2015 bliver succesen gentaget og 
arrangørerne håber på endnu flere deltagere 
og stadig samme opbakning for forældre og 
spillere. Casper Wulff er født ind i klubben. 
Papfaderen Per „Mygger“ Jürgensen fik ham 
hurtigt  interesseret i den sprælske læder-
bold. Ganske naturligt gik Casper derfor ind i 
trænergerningen med krum hals.

Morten Hemmingsen snørede de første fod-
boldstøvler i Aalborg. Studietiden førte ham 
til Aarhus. Efter embedseksamen gik turen til 
København og da sønnen, Philip havde arvet 
faderens glæde for fodboldspillet, blev B.93 
som nærmest beliggende klub foretrukket.
Næppe havde Morten afsløret sine særlige 
evner for organisation, før ledere i klubben 
fik øjnene op for denne arbejdshest – Den 
udstrakte lillefinger blev straks fanget ind og i 
dag er Morten så medlem af fodboldbestyrel-
sen, hvor han blandt meget andet har arbejdet 
med at få vaskekælderen indrettet med helt 
nye maskiner. Senere bliver hele kælderen 
indrettet med boldbure og magasiner med en 
helt unik logistik, der gør det meget nemmere 
at anvende. 

Men Morten stopper ikke her. Til sommer kom-
mer den længe ventede pavillon på  anlægget, 
afslører han. Kommunen har netop givet til-
sagn til, at vi kan omdanne en ældre skurvogn 
til salgssted for kaffe og drikkevarer og på 
hver side af pavillonen bliver der opstillet fem 
rækker med siddepladser til tilskuere, der kan 
nyde fodboldkampe på kunstgræsset og den 
nærliggende græsbane. 
Til brug for ungdomsafdelingens trænere har 
Morten indkøbt en drone, der kan optage 
ungdomsholdenes kampe. Et godt arbejds-
redskab for trænere, der på optagelserne kan 
studere, om spillerne udfører de rette løbe-
baner under kampene. 
Morten arbejder tillige med en organisations-
plan, der skal gøre det mere overskueligt for 
det enkelte medlem, at se hvem man skal 
henvende sig til i de enkelte tilfælde. Også 
sponsorarbejdet har Morten kastet sit blik på 
– et i en længere periode hidtil uudnyttet po-
tentiale, vil han fremkomme med løsninger på. 
Samtalen med de to energibundter blev over-
stået på under en time. Men intervieweren 
blev helt træt af at være omgivet af så megen 
energi. Men han gik alligevel fra mødet med 
en glæde over, at der også i næste generation 
findes frivillige ledere, der vil yde en indsats 
for vores herlige fodboldklub. 
/tk

På billedet: Morten Hemmingsen (th) og Casper Wulff (tv) 

Foto: Torben Klarskov
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TEGNING AF DEN NYE PAVILLON 
OG TRIBUNE PÅ ANLÆGGET, SOM 
DEN KOMMER TIL AT SE UD 
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TO TENNISNOMADER KOM FORBI 
Går du rundt med en Piotr eller en 
Caroline i maven, så skulle du have 
været til stede, da tennisafdelingen 
indledte rækken af foredrag med en 
ITF-juniorspiller og hans coach.

Af Andrea Balogh

I to år har den snart 18-årige Alexander Le-
bedev, kaldet Sasha, og hans træner Thom 
Billadeau rejst sammen til alskens ITF – ju-
niorturneringer over hele kloden. Undervejs 
har de flere gange aflagt visit i B.93, hvor 
klubben lægger faciliteter til mod at de træner 
og sparrer med vores bedste spillere.
Da de stillede op til et mindre foredrag om 
ITF Junior Tour‘en tidligere på året, havde 
de været her i to uger, før de skulle videre til 
først Tjekkiet, siden Ukraine og så tilbage til 
Danmark og ITF - turneringen hos KB. Og så 
videre.Man kunne nemt foranlediges til at tro, 
at Sashas forældre havde presset og pacet 
ham til livet som omrejsende tennisspiller, men 
den fordom blev gjort til skamme.

Thom måtte overtale mine forældre, og 
jeg måtte love at fortsætte med at få gode 
karakterer, før de lod mig rejse med Thom. 
Det er hårdt, men også et privilegium at rejse 
så meget. 

Siger Sasha og fortæller, at han under de 
mange rejser og turneringer studerer på Notre 
Dame, der er en amerikansk online-skole, hvor 
han har et fireårigt stipendium.

ITF Junior Touren giver unge mennesker mel-
lem 13 og 18 år mulighed for at snuse til den in-
ternationale elite, for de kan være nok så gode 
hjemme, men ikke slå til ude. For at komme 
med på touren skal en spiller være blandt de 
bedste nationalt og helst have forsøgt sig med 
internationale turneringer.

ITF Junior har 2.300 spillere, hvoraf de 
fleste kun spiller hjemme. Cirka 200 spillere 
rejser rundt til alle de ITF - juniorturneringer, 
som de kan nå og overkomme. Et liv på touren 
kan virke glamourøst på unge mennesker, 
men først de kommer i gang, er det ikke så 
glamourøst alligevel. Dagene er præget af 
meget faste rutiner, og jeg har haft børn, der 
efter en måned er sprunget fra. 

Fortæller Thom Billadeau.

Kontakten mellem B.93 og Thom Billadeau 
skyldes en af vores topspillere, Jan Nygaard 
Jensen, der forklarer i en mail:

Jeg kender Thom fra tennisbanerne i 
 Denver Colorado, hvor vi blev venner for mere 
end 10 år siden. Han har gennem de sene-
ste år haft forskellige juniorspillere. Sasha er 
den seneste. Han kommer ofte til Europa med 
dem, hvor de er hos mig i nogle uger om året. 

Thom Billadeau husker ikke det eksakte antal, 
men gætter på, at han har ITF -turneret med 
15-16 juniorspillere. Han håber og tror på, at 
Sasha kommer til at spille Grand Slam i år. 
Forud for den bedrift ligger mange sejre, men 
også mange nederlag.

At kunne tabe er en af de vigtigste færdig-
heder, som en elitespiller skal lære, ifølge 
Thom Billadeau. Forældrene skal også - med 
en hårfin balance mellem at støtte og presse 
på - lære børnene at tabe, før de kan klare et 
liv som ITF - spiller.

Man får ikke rigtige venner på touren.  
Til at begynde med var det et chok for mig, 
men med tiden bliver det hele en rutine. 
Man skal have en meget stærk vilje for at 
holde ud.
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Siger Sasha, der sluttede sidste år som num-
mer 94 på juniorernes ITF -verdensrangliste.
Apropos juniorernes verdensrangliste. Næste 
gang den bliver opdateret er Sofie Bjerring-
gaard fra B.93 med, da hun vandt sin kamp i 
første runde af ITF Grade 4 juniorturneringen 
hos KB. Mød og læs meget mere om Sofie 
Bjerringgaard i næste nummer af klubbladet.

På billedet: To amerikanske tennisnomader sammen med to danske tennistalenter. 

Fra venstre er det Thom Billadeau, Carl Emil Overbeck, Alexander Lebedev (Sasha) og Marcus Gram Petersen.
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TENNISOMBUDSMANDEN
For første gang i nyere tid er 
klubbens næstformand fra tennis-
afdelingen. Han hedder Preben 
Keldsen, og han er en subtil 
og dybsindig mand, der tænker 
 tennistanker.

Af Andrea Balogh

På sidste års efterhånden berygtede ten-
nisårsmøde, hvor alt blev vendt på hovedet, 
blev Preben Keldsen den nye tennisrepræ-
sentant i hovedbestyrelsen. I modsætning til 
mange andre, havde han ingen personlige 
motiver, da han gik ind bestyrelsesarbejdet. 
Få uger efter rykkede han op i graderne, da 
han enstemmigt blev valgt som hele klubbens 
næstformand.

Fløjlsrevolution! Det var, hvad vi oplevede 
på årsmødet 25. september sidste år. Der 
var masser af løsgående missiler og masser 
af fjendebilleder, men tennismedlemmerne 
meldte klart ud, at nok er nok. Alle var trætte 
af de igangværende fløjkampe, der lammede 
tennisafdelingen.
Forklarer Preben Keldsen.

Han ser ingen modsætningsforhold mellem 
tennis og fodbold, og han gider bestemt ikke 
bruge sin tid på gamle, nedarvede stridighe-
der, had og personlige sammenstød.

Det skal være slut med gammelmands-
vældet og ‚vi plejer‘-mentaliteten, hvor højre 
hånd ikke ved, hvad venstre er i gang med. 
Vi er en stor virksomhed. Vi er en kæmpe 
organisme med 3.200 medlemmer og en ny 
spændende satsning med B.93‘s Skole og 
Idrætsakademi. Så meget talent og så mange 
medlemmer har krav på styring, krav på kom-
munikation og krav på at kende kommando-
vejene. Jeg er ikke gift med bestyrelsen og 

ser mere mig selv som tennisombudsmand. 
Siger Preben Keldsen, før han ændrer det til 
hele klubbens ombudsmand, så alle klubbens 
medlemmer skal kunne komme til ham, hvis de 
har gode ideer eller ikke kan komme igennem 
andre steder.

Som barn - helt tilbage i 1968 - spillede Preben 
Keldsen DM, som ung lagde han tennis på 
hylden i en længere årrække, før han kom til 
B.93 for 18 år siden. Først nu, hvor han også 
fik mere end nok af de kaotiske forhold, går 
han i ind i det politiske klubarbejde.

B.93 er én juridisk person. Der er ikke no-
get, der hedder fodbolds eller tennis‘ penge. 
Vi er en samlet enhed, og vi kan alle være 
med til at gøre B.93 til en fantastisk klub. 
Også udendørs skal vi have tennis tilbage i 
eliten, og i første omgang skal vi have fodbold 
tilbage i 1. division. Men det kræver, at vi æn-
drer mentaliteten, så vi ikke går og bagtaler 
hinanden, men har en åben dialog og lytter 
til de bedste argumenter. 

Siger Preben Keldsen, der har en coach- og 
behandlingsklinik på Østerbro, hvor han bl.a. 
skadebehandler og udøver coaching og men-
taltræning.
Ved siden af klinikken er han også tennis-
træner i Tisvilde og Jyllinge. Han har faktisk 
en af de højeste træneruddannelser i tennis-
afdelingen, men han er desværre bortdømt 
som træner, fordi han sidder i HB.

Jeg har ikke en personlig agenda, der over-
stråler mit overblik eller min dømmekraft, og 
jeg vil gerne tage to år til i HB. Med mit drive 
og engagement kan jeg gøre en positiv forskel 
i opbygningen af en bedre kultur og mentalitet 
hele B.93 for såvel tennis som fodbold og sko-
len. Vi skal også fortsætte de gode takter med 
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at gøre B.93 til et bedre sted at være både for 
bredden og for eliten. Naturligvis går jeg efter 
at blive tennisrepræsentant, men der er også 
formandsvalg til klubbens hovedbestyrelse, 
og det står jo ingen steder, at det ikke kan 
blive en fra tennisafdelingen.

Lyder det kryptisk fra en smilende Preben 
Keldsen, der tilføjer:

Vi vælger den klub, som vi vil have. Vil du 
have indflydelse på din klub, skal du møde 
op til klubbens generalforsamling 28. april 
kl. 19.30.

På billedet: Preben Keldsen

Ragnarok er aflyst. Nu skal gamle fejder fejes væk, og et samlet 

B.93 skal på alle områder tilbage på toppen, siger Preben Keldsen.
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TEAM THAI – EN DUFT 
AF ØSTEN I B.93
En gruppe thailændere har valgt at 
spille fodbold i B.93

Af Torben Klarskov

Hver tirsdag kan man omkring kl. 17.30 se 
en gruppe thailændere i ført farverige træ-
ningsdragter på klubbens anlæg. Det er et af 
klubbens lukkede hold, der optræder under 
navnet Team Thai.

Vi har indbudt to repræsentanter, Wanntanee 
og Kritsana til en samtale om, hvordan det 
egentlig gik til, at de kom til at spille fodbold 
i B.93.

Vi er en gruppe på omkring tyve personer, der 
elsker at spille fodbold, fortæller Wantanee. Vi 
fik en kontakt til Jesper Nielsen, der i første 
omgang lige skulle undersøge, om der var 
plads til os på anlægget. Vores træner, der 
tidligere har arbejdet i Union besøgte klubben 
og besluttede, at B.93 ville være den rette klub 
for os. Her var tolerance, god integration og 
ikke mindst en central beliggenhed, der gør, at 
vi meget nemt kan komme til klubben.
Wantanee kommer fra Hørsholm og  Kritsana 
bor i Høje Taastrup, så at tage S-toget til 
 Svanemøllen Station efter endt arbejdsdag 
er ikke noget problem. 

Vi træner to gange om ugen og har fået en 
træner Krit, der har stillet sig ganske gratis til 
rådighed. Han er en meget streng træner, der 
sørger for, at vi bliver ordentlig varmet op og 
får strukket ud, inden vi går i gang med bold-
spillet. Vi har et hold bestående af mandlige 
spillere, der spiller i de lavere sekundarækker 
i  København. 

Fortæller Kritsana. 

Vi har foreløbig vundet tre ud af ni kampe, 
men sejre er ikke det vigtigste for os. Ud over 
det rent fodboldfaglige, lægger vi også meget 
vægt på det sociale samvær.

Wantanee synes, at de er blevet rigtig godt 
modtaget i klubben. Her er gode forhold og 
en rigtig dejlig atmosfære. Holdet består af 
unge mennesker i alderen 14-27 år. Vi gør 
meget ud af at tiltrække nye spillere fra den 
 Thailandske koloni i Danmark til klubben 
 gennem vores  netværk, og vi hjælper også 
de senest ankomne med at lære det  Danske 
sprog. I  Thailand er det meget svært at komme 
til at spille fodbold, da det er meget dyrt og så-
ledes kun forbeholdt den rigeste del af befolk-
ningen. Wantanee har været ni år i  Danmark 
og Kritsana et år mere. 
Vi spiller i vores egen klubdragt, som er dan-
net af farverne fra det Thailandske flag, men 
vi har B.93 logoet syet på vores  trøjer tæt på 

På billedet: Wantaneee og Kritsana
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hjertet, slutter de to sympatiske, håbefulde 
fodboldentusiaster fra Thailand. Relationerne 
mellem Danmark og Thailand har altid været 
gode. Det begyndte allerede i 1860, da vores 
femte konge tog kontakten til Danmark. Vores 
nuværende konge Bhumipol og hans dronning 
Sirikit besøgte i 1960’erne Danmark, og siden 
har Danmark og Thailand været tæt forbundet 
til hinanden. Kongen er i dag en ældre herre, 
men stadig meget populær i den thailandske 
befolkning. Han er en konge af folket, der har 
gjort meget for de fattige i landet. 

Vi respekterer ham meget, fortæller de to unge 
thailændere. Og han er et forbillede for os også 
i det, vi arbejder med i vores fodboldklub. Fod-
bold er et godt redskab til at socialisere unge 
mennesker. Vi satser meget på at spille fair 
fodbold. Hvis vi begår et groft frispark, bliver 
vi skældt ud af vores træner. 

„Fodbold er intet uden respekt“ er et motto, vi 
efterlever, fortæller de – og de synes også, at 
B.93’s motto „Hårdt arbejde slår talent“ giver 
god mening. 

Medlemsbladet har også haft en samtale med 
holdets træner: Arjan Krit. 
Arjan er født i Bangkok og vokset op under 
meget fattige kår. En fodboldtræner, der fik 
øje på Arjans talent for fodboldspillet, fik gi-
vet Arjan den chance i livet, han havde brug 
for. Arjan blev som 13 årig udtaget blandt de 
30 bedste fodboldspillere i Thailand til det 
nationale landshold, men opnåede dog aldrig 
at komme i kamp. Som seniorspiller gik han 
træner vejen, hvor han blandt andet har været 
træner for det thailandske landshold bestå-
ende af skuespillere og et holdt af AIDS ramte 
buddhistiske fodboldspillere. I 1999 flyttede 
han til Danmark med sin daværende kæreste.

Han arbejdede i nogle år som assistent træner 
i Union, og han har gennemført det første af 
DBUs trænerkurser. Fra spillere og ledere i 
Union blev han gjort opmærksom på B.93, 
som man i den lille klub talte meget positivt 
om. Han cyklede ind til Svanemøllen og beså 
forholdene. Det var kærlighed ved første blik, 
fortæller han. Han fik hurtigt indgået en aftale 
med Gitte Arnskov og Jesper Nielsen og fra 
2013 var Team Thai en realitet.

Det er nemt at være træner for et hold af gode 
spillere. Det kræver en hel del mere, når man 
har med spillere at gøre, der først lige er be-
gyndt at snuse til fodboldspillet. Men fodbold 
rummer jo så meget og det at se spillerne finde 
en glæde ved spillet, at være gode kamme-
rater, at respektere hinanden og at more sig 
sammen og gøre fremskridt, er også noget 
væsentligt, fortæller han, der gratis har stillet 
sig til rådighed for holdet. 

Team Thai er et hold, der har vakt opsigt ikke 
bare i klubben. Også landets kvindelige am-
bassadør, Vimon Kidchop har besøgt holdet 
på Svanemølleanlægget. 

Medlemsbladet ønsker alt godt i fremtiden for 
vore sympatiske venner fra Thailand.

På billedet: Arjan Krit
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FLEMMINGS KLUMME
Der var engang i dansk fodbold. 
En klog mand sagde engang – jeg 
kan desværre ikke huske, hvornår 
jeg sagde det – „at fodbold ikke er, 
hvad det var.“

Udtalelsen faldt i en diskussion om  mændene 
med fløjte i munden, kort i lommerne og 
 apparater i ørerne, så de undervejs i kampene 
kan briefes om ting, de ikke ser

Som dagens kritikere af dommerne hævder :
„De hører mere end de ser“
Underforstået:
De er satans sarte.
Jamen har det ikke altid været sådan.
Svaret er enkelt: 
„NEJ!“  
 
Der var engang, da såkaldt pinlige situationer 
blev klaret problemløst, fordi dommeren havde 
humoristisk sans og viljen til at vurdere ind-
holdet af en spontan men måske ikke særlig 
kløgtig reaktion.
 
Med absolut venlig hilsen til den gode gamle 
festlige FIFA dommer med en fortid på mål 
i fodboldklubben Frem og håndboldklubben 
Ajax – og hvad var navnet?  KJELD SVANEVIG.
Han vandt ethvert verbalt slagsmål på ba-
nen og såmænd også dommernes omklæd-
ningsrum: Døm selv: Spillet bølger på banen 
i  Københavns Idrætspark.

AB's centrehalf – betegnelsen for den centrale 
skikkelse i forsvarene i de såkaldt „gode gamle 
dage“ – Jørgen Bendsen brød et OB-angreb 
og satte ambitiøst kursen mod modstandernes 
mål. Men han nåede ikke så langt.
I midtercirklen blev han fældet af en provoke-
rende tackling bagfra. Men der kom ingen lyd 
fra Svanevigs fløjte. På billedet: Flemming Nielsen
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Så blev den ellers noble AB'er vred:
„Så du for fanden da ikke, hvad OB'eren 
 lavede DIT SORTE SVIN!“ – lød meldingen 
til Svanevig fra den liggende AB'er.
Ingen er vist i tvivl om, hvad den bemærkning 
havde kostet spilleren på ‚arbejdspladsen‘ i 
dag.

Men som sagt – det var andre tider.
I adstadigt tempo satte Svanevig kursen mod 
sin ‚overfaldsmand‘ og da han nåede frem, 
studerede han ham venligt, inden han frem-
satte den fine uforglemmelige bemærkning:

„Jo kære Jørgen Bendsen – jeg så godt, at 
du blev fældet, men jeg fløjtede ikke, fordi jeg 
ikke kan lide dig. „Jamen hvad siger man så?“
Svanevig sluttede sin belæring med at  
strække hånden frem mod Bendsen med or-
dene : „Og giv mig så din hånd, så du kan 
komme på benene igen. Jeg går ud fra, du 
gerne vil spille videre.“ 
Så gode venner blev de vist.

Og lad os så slutte med episoden fra Odense 
Stadion. Første halvleg er slut og dommer-
trioen er bænket i omklædningsrummet, hvor 
teen er serveret. Så bliver døren nærmest 
sparket – øjevidneforklaring – op og ind tumler 
fynboernes iltre og temperamentsfulde doktor 
Salling :
„Må jeg SOM LÆGE spørge, om der dog ikke 
var straffespark, da vores wing blev fældet i 
feltet?“ Svanevig så gæsten dybt i øjnene, 
rørte i sin tekop og svarede stilfærdigt :

„Må jeg SOM VOGNMAND svare, at det var 
der ikke.“ Og jeg kunne blive ved.
Men jeg kan ikke blive ved. Der er jo andre, 
der også skal komme til orde.

• Kallermann Revision A/S • Torben Henriksen
ADVOKAT

Møderet for højesteret

  JURIDISK RÅDGIVNING VEDR.:

Køb/salg af ejendomme, ejerlejligheder,
 

grunde, sommerhuse.
Køb/salg af forretninger/restaurationer.
Testamenter, ægtepagter, dødsboer.
Seperation/skilsmisse/bodeling.
Kontrakter.
Aktie- og anpartsselskaber.
Retssager/tvangsauktioner.

39 29 65 66
ØSTERBROGADE 103, 2100 KØBENHAVN
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RUNDE FØDSELSDAGE  
(2. KVARTAL 2015)

Bent Olsen, 70 år, den 4. februar 

I sidste medlemsblad stod, at Bent Thyge Ol-
sen først fyldte 70 år i juli måned. Det  skyldes, 
at han stod forkert i  medlemskartoteket. Det 
var så ikke første gang. Da han blev ind-
meldt som drengespiller, snød han med sit 
fødselsår. Det opdagede Michael Rohde på 
et tidspunkt, og Bent måtte spille tre år som 
juniorspiller. De mange år som junior havde 
åbenbart sin fordel, idet Bent som ‚tredjeårs‘ 
blev udtaget til KBU-holdet, der skulle del-
tage i det årlige landsjuniorstævne i Vejle. 
Det gik så godt, at Bent efterfølgende kom 
på ‚all star holdet‘ bl.a. sammen med Hardy 
Hansen (Frem), Ebbe Pedersen (Herfølge), 
Heinz Sørensen (ØB), Frank Mathiesen 
(B1903) og Jørgen Peter Hansen (Esbjerg).  
 
Som ungdomsspiller var Bent fast højre 
fløjhalf. Han tacklede igennem, så meget 
at han fik tilnavnet ‚Nobby‘ naturligvis ef-
ter den engelske legende Nobby Stiles.  
Gennem ungdomstiden var Nobby konge 

på  midtbanen, dog kneb det, når han spil-
lede overfor Finn Laudrup (Vanløse), Frits 
 Ahlstrøm (KB) og Frank Mathiesen (B1903), 
som kunne finde på at lave gæk med en 
evigt fightende Nobby. Det var forventet, at 
Nobby skulle få mange  førsteholdskampe 
som senior. Det blev til en  enkelt kamp 
(1967), og det var ovenikøbet efter to afbud. 
De to stjerner  Flemming Nielsen og Tom 
 Søndergaard fattede ikke interesse for at del-
tage i en dødssyg pokalkamp i Holstebro (1-3).  
 
Det var første gang, at der måtte benyttes 
12-mand, og Nobby måtte starte på bænken. 
Da Tom Andersen blev skadet, kom Nobby på 
banen fra starten af 2. halvleg. Han blev der-
ved klubbens første indskiftningsspiller. Som 
senior og oldboys spillede Nobby på alle hold, 
indtil han for nogle år siden fik et nyt knæ; så 
var det slut med karrieren – og tackle igennem. 
Civilt har Nobby været skinneansvarlig i DSB 
i rigtig mange år. Han giver udtryk for, at det 
er hans skyld, at togene (i Danmark) kører 
på skinner. Indtil for et par år siden var det 
Nobby, og hans ‚forlovede‘ Ole Grønthandler, 
der sørgede for blomsterne på terrassen. Hvis 
du mener, du har set Nobby en sen aften i det 
københavnske natteliv, kan det ikke afvises. 
Nobby er ofte på udsigt efter, om der er nogle 
 fruentimmere, der har behov for en tackling.
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Frank Rasmussen, 60 år 
den  10. april 

Frank bliver på papiret voksen lige om lidt. 
Det er der nu ikke mange, der tror på. Frank 
spil lede hele sin ungdomstid og lidt til i fælled-
klubben Viktoria. Først som 20-årig kom han 
til B.93, hvor det i alt blev til 50 kampe (og 41 
kampe på 2. holdet), fordelt på tre perioder. 
Frank var – og det er han stadig – en lille 
teknisk spiller med et hurtigt fodskifte og en 
fremragende sparketeknik. Hans kampantal 
på førsteholdet burde have været langt hø-
jere. Men da han ikke indgik i træneren John 
 Sindings planer – han var for lille – hentede 
Knud Petersen (Garfar) ham til Vanløse, hvor 
han så var fast mand i et par år. Så vendte 
Frank tilbage til B.93 for en kortere periode, 
indtil han i 1981/82 blev professionel inden-
dørsspiller i Whicita Wings, Kansas i USA. 
Her spillede Frank bl.a. sammen med Jørgen 
Kristensen (troldmanden fra Køge) og Kim 
Røntved (lillebror til Per).

Frank er fortsat aktiv. Han kan opleves på ma-
stersholdet, supermasters holdet eller grand 
old mastersholdet med mindre han er skadet 
eller udenfor stregen (for at ryge, red.). Hvis 
B.93 stiller op med Jens Kolding, Erik Norsker, 

Bent Andersen og Frank i angrebet så ligner 
det på forhånd et målorgie. Frank, der noget 
overraskende er/var jord-og betonarbejder, 
er far til Malene, der har spillet på diverse 
damehold i 3F-ligaen. Hun må betegnes som 
en talentfuld spiller. Hendes første træner var 
i øvrigt Frank, der var træner – ikke spillende 
– da B.93 indførte pigefodbold

Stig Kargaard,  75 år, den 25. april

Stig er ud af den 93-berømte Kargaard- familie. 
Stigs far Arnold (1894/53) spil lede tre 1. holds-
kampe i 1916/21 og var anfører på 2. holdet i 
femten år! Derudover var han også i bestyrel-
sen og spilleudvalget. Stigs faster Astrid var 
i øvrigt gift med Holger Poulsen, der var før-
steholdsmålmand, indtil han brækkede benet 
i et  sammenstød med Sofus  ‚Krølben‘ (Frem) 
i 1909. Stigs storebror Preben (1922/04) var 
en særdeles markant leder i klubben, bestyrel-
sesmedlem og  formand for spilleudvalget. Stig 
og fru Birthe og Prebens to børn,  Marianne og 
Søren, var alle aktive i klubben bl.a. i støttefor-
eningen ‚B.93’s venner‘. Søren var ungdoms-
spiller i klubben, stabil forsvarsspiller. Stigs 
talenter på banen fik man aldrig at se. Til 



42

gengæld var han en meget respekteret ung-
domstræner i mange år. Endnu en Kargaard 
spøger, Peter Kargaard er en flittig gæst til før-
steholdets kampe. Og det er i ledtog med sin 
far Stig, der bor i Blovstrød – tæt på medlems-
bladets chefredaktør Torben Klarskov, der for 
øvrigt var initiativtager til ‚B.93’s venner‘. Det 
var i 1968. Dengang var Stig bare 28 år.

Erik Holm Larsen, 80 år 
den 23. april 

Erik Holm har været medlem af klubben siden 
1. januar 1946 og det er altså imponerende 69 
år siden. Hans karriere toppede som venstre 
back på 1. ynglinge med Flemming Nielsen 
og Jørgen Jacobsen som holdets  stjerner. Det 
stærke hold nåede til  YDM-finalen, hvor det 
blev til et knebent 2-3 nederlag på  Aarhus 
Stadion mod AGF. Erik Holm er kendt af rigtig 
mange i klubben. Han var mange år holdleder 
for forskellige sekundahold.  Hr. Larsen, som 
han blev kaldt af de unge, var en respekteret 
leder, der ikke gik på kompromis med sine me-
ninger. De ældre gav ham øgenavnet ‚Moller‘, 
men det var ikke et øgenavn, der bragte lykke 
hos ‚modtageren‘. 
Erik Holm, der bor i Herlev, var udlært smed og 
maskinarbejder. Lærepladsen var hos George 

Mathiesen. Med kritiske briller følger Erik Holm 
flittigt med når divisionsholdet spiller. Han blev 
i slutningen af 2014 ramt af en blodprop, som 
han stadig kæmper med og imod.

Palle Østersø, 75 år, den 26. april
 
Da de gamle (Grand Ole Masters), for snart 
en del år siden, indgik et samarbejde med 
B1903 var prisen, at Palle Østersø (B1903) 
indgik i handlen. Det ville nok være en sag 
for  højesteret, at kalde Palle for en  ‚Frank 
 Mathiesen-type‘. En sammenligning med 
Henrik Vestergaard er nok bedre ramt. Palle er 
nemlig en type, der går til vaflerne, og han har 
erfaret, at ikke alle modstandere i de  gamles 
rækker bryder sig om glidende tacklinger, 
heller ikke selvom han nogen gang rammer 
bolden. 

Nu er det nok på tide, at fortælle at Palle er en 
virkelig flink fyr. Han stiller altid op, hvis et af de 
yngre hold lige står og mangler en løbestærk 
spiller – også selvom han det meste af tiden 
skal stå udenfor og glo. Og til formiddags-
træningen om mandagen er Palle altid klar, 
uanset vind og vejr. Efter henstilling fra UEFA 
er Palle nu blevet omskolet til  målmand. Det 
kunne man ved selvsyn se, da BT og tante 
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Berlinger bragte en stor artikel om spillere 
over 70 år. Palle var  afbilledet med sin grønne 
målmandstrøje på en halvside. For øvrigt i en 
glidende  tackling. Aviserne blev hurtig udsolgt 
i Skovlunde.

Teddy Tange, 75 år, den 6. maj

Dem som var i Idrætsparken til junior-
pokalfinalen den 17. juni 1956 ved udmærket 
hvem Teddy Pedersen er. Han spillede nemlig 
venstre wing i finalen, som endte med en sik-
ker sejr på 4-1 til B.93 over forhåndsfavorit-
ten Frem med bl.a. måltalentet Erik Poulsen. 
Teddy skiftede senere navn til Tange og Erik 
skiftede navn til Dyreborg. Som det fremgik 
af forrige medlemsblad var succesholdet, 
med bl.a. Svend Gehrs, samlet til en frokost 
i klubben i maj måned sidste år. Det var ikke 
megen glæde, B.93 fik af Teddys hærgen på 
venstrefløjen som senior. Han flyttede til Bal-
lerup, blev gift, fik børn (i nævnte rækkefølge). 

Medlems bladet har eksklusivt fået indsigt i 
 Teddys skolepapirer fra Frederikssundsvej 
skole. Det var vist godt han flyttede til Ballerup. 
Da B.93 købte diverse klip fra gamle kampe 
af DR, var Tipsklubben TK465 (5x93’ere) 
storsponsor (sammen med Leif Clemens 

 Pedersen).  Baggrunden for tipsklubbens 
gode likviditet var at Teddy, i tæt samarbejde 
med Musse, scorede en pæn tipsgevinst på 
omkring 40.000 kroner. Teddy, der har haft 
guldbryllup, bor stadig i Ballerup. Udover bør-
nebørnene bruger han tiden i sit kolonihave-
hus og som spillende formand i den lokale 
bowlingpensionistklub.

Leo Noer, 50 år, den 21. maj

På Billedet: Leo Noer, bagerst til venstre 

Da Leo var  kasserer i moderklubben (1999/02), 
var der noget ved at komme til bestyrelses-
møder ; i hvert tilfælde de gange disse blev 
holdt på Radisson Hotel. Her var Leo økono-
midirektør, og der manglede ikke noget. Leos 
egen karriere i B.93 toppede med 21 kampe 
på 2. holdet i perioden 1986/91. Da han fylder 
rundt, offentliggøres hans måltal ikke. Bortset 
fra denne detalje, var Leo en målfarlig angri-
ber på de øvrige sekundahold og senere på 
gammelmandsholdene. En lille teknisk spiller 
med et godt fodskifte. 

På vej hjem fra DS-holdets  studietur til Prag 
(1988) fik Leo brug for sit hurtige fodskifte. Han 
befandt sig i gangen mellem de to bagerste 
togvogne, da de  tjekkiske vogne pludselig gik 
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fra hinanden. Leo Noer blev ikke til Leo Syd, da 
han undgik at falde ned på skinnerne og blive 
en tjekkisk klatkage. Og cheftræner Finn Ludo 
Jensen og turguide Flemming Olsen og turens 
underholdningschef Peter Zornig (Løkkes tøj-
mand fra Gl. Kongevej), kunne ånde lettet op. 

I stedet for en fodboldkarriere satsede Leo 
på erhvervslivet. Op igennem 90’erne var han 
medejer af Tipsbladet. Samtidig stiftede han 
selskabet Enetpulse, hvis formål er at skaffe 
og formidle sports resultater. I gamle dage var 
det noget man læste dagen efter i avisen. 

Sådan er det ikke i dag, hvor det handler om 
splitse kunder, ligesom med hurtige fodskifter. 
Blandt kunderne er Tekst-TV og blandt med-
arbejderne er der klubkammeraten Michael O 
(for Olesen), som ellers ikke er kendt for sine 
hurtige fodskifter. En anden klubkammerat, 
Peter  Tysker, er medejer af  Krøyer-Larsen 
VVS ApS, hvor Leo er bestyrelsesformand; 
og det er forhåbentligt ikke arbejdende 
 bestyrelsesformand. Og det er attraktivt, at 
spille på hold med Leo, som ikke er fedtet 
med at invitere holdet til fodbold rundt  omkring 
i Europa.

Palle ‚Banks‘ Jørgensen
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IRENE PETERSEN ER DØD
Irene Petersen, født Greisen, der 
var født den 10. juli 1928, døde den 
25. december 2014.  
Hun blev  således 86 år.

Irene var i gennem mange år tennisspiller i 
klubben, først på det gamle anlæg og se-
nere på  anlægget på Svanemøllen. Derudover 
 spillede Irene i rigtig mange år badminton i 
KBK. Og hun var rigtig god til begge ketcher 
sportsgrene.

Irene var et særdeles kendt medlem i klubben. 
Det skyldes mest, at hun var gift med klub-
legenden Knud Petersen, spiller og træner. 
Og da begge sønnerne, Ole og Gert, spillede 
fodbold i klubben, så gik der ikke en dag, hvor 
familien ikke var repræsenteret på anlægget. 
Gert foretrak hen ad vejen badminton (KBK), 
medens Ole blev ved at spille fodbold. Så 
meget, at Ole Petersen såmænd med 409 
kampe/31 mål (1973/88) er indehaver af 
klubrekorden. Og Irene har set en stor del af 
kampene for det meste i ledtog med Knud, 
med mindre han var optaget af sit trænerjob.
Knud, der i øvrigt spillede 160 kampe/6 mål 
(1944/57), var førsteholdstræner i klubben 

i to perioder (1963/64 og 1973/74). Da Ole 
 debuterede i 1973 var det således med Knud 
som træner, Irene som tilskuer,  formentlig 
 sammen med Gert. Knud,  kaldet ‚Gasmanden‘ 
eller ‚Garfar‘, og Irene var som det kan forstås 
meget på  anlægget. Og helst ville de være 
sammen.  Ægtefællerne var en hel institution, 
som altid var klar til en sludder eller en sjov 
bemærkning. 

Når Ole spillede en oldboyskamp ude mod 
Fremad Amager på ‚prærien‘ var det ofte med 
Knud og Irene på linjen. Hvis hjemmeholdet 
havde Jørgen Salomonsen på  holdet, så 
kunne de hygge sig sammen med hans far, 
Henry Salomonsen (Salle). Knud havde spillet 
sammen med Henry i B.93 og været træner 
for Jørgen i Fremad Amager.

Knud Petersen (årgang 1924) døde i 2010 i en 
alder af 85 år. Det var et stort tab for Irene, 
at miste sin ægtefælle og ‚holdkammerat‘ 
gennem en menneskealder. De sidste par år 
levede hun på et plejehjem på Østerbro.

Palle ‚Banks‘ Jørgensen
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BØRGE CHRISTENSEN ER DØD
Klubben har mistet en af sine  tidligere 
landsholdsspillere, Børge Christensen, 
han blev 83 år. Børge Bommelund 
 Christensen var født 04-11-1931 og 
døde 13-12-2014. Han boede i Brøndby 
ved sin død.

Børge spillede i peri oden 1950/59 i alt 170 
kampe/21 mål på 1. holdet. Derudover  spillede 
han 3 A-landskampe/0 mål (1954/56) samt 5 
B-landskampe/0 mål (1954/55) og 1 U-lands-
kamp (1952). Alle landskampene var som 
 repræsentant for B.93.
Børge kom til klubben fra Husum som yng-
lingespiller. Som senior kom han straks på 1. 
holdet, hvor han spillede fløjhalf (højre eller 
venstre). Det kaldes i dag midtbane spiller. 
Børge var en usædvanlig stor fighter. Og så 
havde han et iltert temperament. Det gav 
visse uoverensstemmelser med de to øvrige 
i halfbackkæden, Flemming Nielsen og Poul 
Andersen, som ikke modtog ordre – og slet 
ikke skideballer. 
Da Børge debuterede på A-landsholdet i som-
meren 1954 bestod halfbackkæden netop af 
Børge, Poul og Flemming. Lidt usædvanligt 
var det, at hele halfbackkæden var fra samme 
klub. Og helt usædvanligt var det, at de repræ-
senterede en klub i den næstbedste række. 
Om foråret var B.93 rykket ud af den bedste 
række (for første gang i klubbens historie) efter 
det historiske ‚Slaget ved Køge Bugt‘. Kampen 
sluttede 0-0 og derved blev Køge, som den 
første klub fra Provinsen, danske mestre.
Inden Børge stoppede som 28-årig, havde han 
den glæde at være med til at spille klubben 
tilbage til den bedste række. 

Det skete i 1958, hvor B.93 vandt 2-1 i 
 Næstved, der ellers havde ført rækken stort. 
Under  kampen blev Børge båret ud på en båre. 
Han vendte – typisk for ham, stærkt hum-
pende tilbage, og var impliceret i sejrsmålet, 
da det var ham, der blev begået frispark imod.  
Børge var med til at vinde KBU’s sidste pokal-
finale i 1953 (2-1 over AB), hvor han dannede 
halfbackkæde med Poul Andersen og Flem-
ming Nielsen. Og alle tre var også med i den 
historiske kamp tidligere på året mod Juventus 
(1-2) med John Hansen, Karl Aage Hansen og 
Carl Aage Præst. En kamp der blev spillet for 
udsolgt hus – hele 41.800 tilskuere. 

Børge Christensens øgenavn var „Bager“, og 
den logiske forklaring på dette var, at han 
faktisk var bager. Til trods for mødetiderne 
passede han sin træning. Senere blev Børge 
selvstændig vognmand med base i Brøndby. 
Han overtog sviger faderens forretning. Det 
var medvirkende årsag til, at han definitivt 
lagde støvlerne på hylden som 28-årig. Fa-
milien skulle også passes. Han blev træner 
for Husum og senere deltog han i børn og 
børnebørns fodboldaktiviteter.

Da B.93 i 2012 indførte begrebet Nostalgifest 
for gamle spillere var Børge, sammen med sin 
stok, blandt de 85 gæster. Bentøjet var slidt 
efter hans mange nærkampe og glidende tack-
linger. Børge var også med i 2013. Han meldte 
afbud i 2014 – det kneb med helbredet. Og nu 
kommer han ikke længere. Klubben har mistet 
en af sine gamle hæderkronede spillere.
I maj måned 2014 år blev Børge enkemand, 
da hans mangeårige ægtefælle Hanne døde. 
Det var et hårdt slag for Børge, der kom på 
plejehjemmet Gildhøj i Brøndby. Fighteren gav 
simpelthen op.

17. december 2014 / Palle ‚Banks‘ Jørgensen
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HOVEDBESTYRELSEN
 
Jørgen Ritnagel (konstitureret formand) 

Email:  ritnagel@mail.tele.dk 

Christian Lunøe (Tennisformand) 

Email:  lunoe_c@yahoo.dk 

Torben Klarskov (fodbold) 

Email:  klarskov@b93.dk 
 

suppleant fodbold – vacant 
 

Aps-bestyrelsen Bestyrelsen 
Bestyrelsesformand 
Jørgen Wenshøj  
Email:  jw@pj.dk  
Michele Guarini 
Email:  mg@hucama.com  
Steen Müntzberg 

Email:  SEM98@me.com 
 
Fodbold bestyrelsen 
Steen Müntzberg (formand) 
Email:  SEM98@dme.dk 

Morten Hemmingsen 
Email:  mhe@ejendomskontoret.com 
Tommy Møller (seniorafd.) 
Email:  tommy@kongelunden.nu 
Max Riis Christensen 
Email:  max@makesyoulocal.dk 

David Kendal 
Email:  davken@um.dk 
Michael Thorø (suppleant piger) 

Email:  thoroe31@hotmail.com 
Peter Fatum (suppleant) 

Email:  pfatum@live.dk 

Hans Drachmann (konsulent)  

Email:  dra@b93.dk 

 

Steen Müntzberg (fodboldformand) 

Email:  SEM98@me.com 

Hans Bay (Kasserer) 

Email:  hansbay@gmail.com 
Preben Keldsen (Tennis – Næstformand) 

Email:  pk@bobyfeed.dk 
 
suppleant tennis- vacant 
 

Bestyrelsen Østerbro Idrætspark (ØI) 
Torben Henriksen 
Email:  adv@t-henriksen.dk 
Jens Agerbak
Email:  Emilie.casey2privat.dk 
Niels Kjærulff
Email:  niels-kathleen@mail.dk

 
 
Tennisbestyrelsen 
Christian Lunøe (formand) 
Email:  lunoe_c@yahoo.dk 
Patrick Ørngreen (næstformand) 
Email:  patrick.oerngreen@hotmail.com  
Violetta Jaramaz (sekretær) 
Email:  jaramazhn@gmail.com 
Torben Ernst  
Email:  willy@willyernst.dk 
Nanna Wulff 
Email:  nannawullff@gmail .com  
Niels-Henrik Jørgensen 
Email:  nihej@oncable.dk
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Brug for sparring 
om andelsbolig?
Få indblik i, om du er i – eller skal ind i – en sund andelsboligforening, 

eller om du står med et godt køb i forhold til dine behov og din 

økonomi. Hos os får du en meget konkurrencedygtig finansiering 

og et fleksibelt andelsboliglån, hvor du kan vælge variabel eller fast 

rente, og løbetiden kan justeres helt efter dine ønsker.

Kom forbi og få et gratis eksemplar af ”Værd at vide om køb af 

andelsbolig” – vores bog, der i et forståeligt sprog giver indsigt 

i alt, der vedrører finansiering af andelsboligen.

Hør os, hvordan du kigger bag andelsboligfacaden.

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

Bjarne Albrechtsen
Direktør
Ring 4456 3812

Mikkel Møller
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3813

Mette Grunnet Nouri
Stedfortrædende direktør
Ring 4456 3819

Camilla Skytte Højegaard
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3811

Tine Bosarp Hansen
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3820

Martin Wibskov
Erhvervskunderådgiver
Ring 4456 3814


