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 TANKER OMKRING ET FORSIDEBILLEDE

Kære Læser.

Tillad mig at bede dig om at stoppe læs-
ningen af denne leder her. 
Begynd venligst forfra og blad om på 
forsiden. Lad tankerne dvæle lidt her 
et kort øjeblik. Et helt igennem fanta-
stisk billede, som redaktionen har fået af  
Simon Corleone. Glæde, kammeratskab, 
sammenhold. Du kan læse mere om de 
glade B.93'ere inde i bladet.

Men det fik mig også til at tænke på, 
at billedet viser nogle af de dyder, som 
vor klubs pionerer var i besiddelse af. 
Begejstringen for spillet, glæden ved 
sammenholdet, fællesskabet. Det var de 
vigtige ingredienser, der fik vores klub til 
at udvikle sig. 

Efter en af de første generalforsamlinger 
i klubbens historie enedes man om at 
slutte af med at udbringe et leve for 
klubben. Hip, hip – hurra. Hip, hip hurra. 
Hip, hip hurra – hurra, hurra, hurra – da 
en i forsamlingen pludselig råbte Færdig!
Og det har hængt ved hele tiden. Hvorfor 
mon?

Måske fordi han syntes, at selvtilfreds-
heden havde nået et punkt, hvor det var 
tid til at komme videre. Det nytter ikke 
at hvile for længe på laurbærrene – klub-
ben skal hele tiden sætte sig nye mål. 
Vi nærmer os klubbens 125 års fødsels-
dag. Det sker den 19. maj 2018. Det skal 
fejres, men der skal også være noget at 
fejre. 

Vi har budt nye anpartshavere velkom-
men i klubben. Som redaktør af dette
blad havde jeg fornøjelsen af at møde 

dem. De fremlagde mange spændende 
ideer. Tankerne var ikke nye. Det, der 
var nyt var, at anpartshaverne havde en 
anden tilgang til opgaven end den, man 
tidligere har set.

De første to år er det hensigten, at bud-
gettet skal gå i nul. Der skal sættes tæ-
ring efter næring. Spillerne skal aflønnes 
i form af præstationsløn. Øgede indtæg-
ter fra salg af spillere, sponsor- og til-
skuerindtægter skal indgå som en pro-
centuel bonus til folkene omkring holdet.

Anpartshaverne vil inddrage hele klub-
ben. Vi skal være sammen om at løfte 
klubben fremad såvel Tennisafdelingen, 
Fodboldafdelingen, B.93 Skole – og 
Idrætsakademi - bredde såvel som elite. 
Der skal skabes liv på anlægget. Vi skal 
kunne mødes på terrassen. Anpartsha-
verne vil hele klubben. Længere inde i 
dette blad kan du møde en af anparts-
haverne. 

Vi ser frem til et nyt spændende kapitel 
i klubbens historie. 

Hurra, Hurra, Hurra, Færdig.

Og lad os så komme videre. 

Husk årets generalforsamling: 19. april kl. 19.30 på Slottet

Integration
Foto: Privatfoto
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FODBOLDENS ÅRSMØDE
Mortens aften i mere end en forstand

Af Torben Klarskov
Årets største demokratiske begivenhed i 
B.93`s fodboldverden fandt i 2015 sted 
den 10. november – Mortens aften.  Re-
stauratør Giacomo havde fået den glim-
rende ide at tilbyde andesteg før selve 
årsmødet – en rigtig god ide, som des-
værre alt for få tog til sig. Lokalet var 
dog stuvende fuldt, da mødet tog sin 
begyndelse kl. 19.00, men som så 

ofte før, så skulle det vise sig, at det var 
pris vinderne, der optog de fleste plad-
ser, og de listede ud af døren, da deres 
punkt på dagsordenen var overstået Ole 
Petersen blev valgt til dirigent, og efter 
at han havde konstateret, at mødet var 
lovligt varslet, gav han sig selv ordet for 
at overrække aftenens første pris.

BØRGE 'STRØYER' CHRISTENSENS 
MINDELEGAT 

Den heldige prisvinder var Erdin Iljazov-
ski, træner for U 15 mester, der præ-
senteres et andet sted i dette blad – et 
velfortjent stort tillykke til ham.

ÅRETS UNGDOMSSPILLER

Bjarke Møller – der er medlem af fod-
boldbestyrelsen med ansvar for pigeud-
vikling, begrundede prisen, som tilfaldt 
Sofie Svava fra klubbens talentfulde 

Fodboldbestyrelsen: Fra venstre mod højre: Max Riis Christensen, Tommy Møller, Morten Hemmingsen, Bjarke 
Møller, Casper Wulff, Niels Møller, Nanna Nyholm, Lene Holmskov og Jesper Nielsen 
Foto: Torben Klarskov

Sofie Svava 
Foto: Torben Klarskov
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U17 hold. Sofie har nylig været med på 
det succesfulde U 17 pigelandshold, der 
med den tidligere B.93-træner, Danny 
Jung i spidsen formåede at kvalificere sig 
til EM efter sejre over Israel (5-0), Wa-
les (3-0) og Ungarn (1-0). Sofie scorede 
Danmarks fjerde mål i sejren over Israel.

ÅRETS SENIORSPILLER

Ungdoms- og næstformand, Max Riis 
Christensen begrundede valget af 
Andreas Heimer, der allerede har op-
trådt med stor succes på klubbens 1. 
hold og oven i købet på en så fornem 
vis, at han har været til prøvetræning i 
den hollandske klub, Zwolle.

ÅRETS HOLD

Fodboldformand Morten Hemmingsen 
havde få et til opgave at begrunde val-
get af årets hold, der blev U11 A 2 (Team 
Pelle). Holdet var mødt talrigt op sam-
men med de respektive forældre, så det 
efterfølgende bifald var nok aftenens 
største.

Herefter kunne forsamlingen, der nu 
var skrumpet ind til en 40 stykker, 
tage hul på bestyrelsens beretning, 

der oprindeligt skulle have være frem-
ført af den afgående fodboldformand,  
Steen Münzberg. Men da denne i sidste 
øjeblik havde meldt forfald blev hver-
vet overdraget til den på det tidspunkt 
måske kommende fodboldformand, 
Morten Hemmingsen. Da det jo på 
kalenderen var Mortens aften – klarede 
han vikariatet med bravur. Hele beret-
ningen har været lagt ud på klubbens 
hjemmeside, og der var da heller ingen 
kommentarer eller spørgsmål fra den 
tilbageværende forsamling, der kunne 
vedtage beretningen med akklamation.

Et enkelt forslag havde fundet vej til års-
mødet. Forslaget der var indsendt af Palle 
'Banks' Jørgensen gik ud på at nedsætte 
kontingentet for de aktive seniorspillere 
65+ år, der trænede mandag formiddag. 
Kontingentnedsættelsen, som de pågæl-
dende selv skal søge om at opnå med-
fører et halvårligt kontingent på 750,00 
kr. fra 1. januar 2016. Kontingentet til 
øvrige medlemmer blev forhøjet med 
75 kr. halvårligt – en stigning på 6%, 
der dog blev modificeret ved at besty-
relsen lovede, at der næste år ikke ville 
ske en kontingentforhøjelse. Der er med 

Andreas Heimer 
Foto: Torben Klarskov
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virkning fra 1. august 2015 indført et 
særligt elite kontingent. Et forslag om at 
øge kontingentet for passive, blev sendt 
til behandling på moderklubbens årlige 
generalforsamling ultimo april 2016.
Fodboldbestyrelsen fik følgende  
sammensætning:

Formand: Morten Hemmingsen
Ungdoms-og næstformand: 
Max Riis Christensen
Tommy Møller (fortsætter)
Casper Wulff, Bjarke Møller, Lene 
Holmskov (alle nyvalgte for en to årig 
periode).
Supleanter: Niels Møller og  
Nanna Nyholm (valgt for et år)

Under eventuelt gjorde Carlo Merolli og 
Ebbe Lund opmærksom på klubbens 
Grand Old Master hold, der for tredje år 
i træk havde vundet rækken på en så 
overbevisende måde, at medlemsbladets 
chefstatistiker, Palle ”Banks” Jørgensen 
straks tilbød at portrættere holdet gen-
nem en skarp artikel i dette nummer. 

MADS MAZANTI SPURGTE TIL 
TØJORDNINGEN

Hans Drachmann rettede en stor tak til 
den afgående fodboldformand, Steen 

Müntzberg, for det store frivillige arbejde 
Steen har lagt i klubben både i Aps'et, 
i aftalen med BK Ryparken, i ansættelse 
og uddannelse af kvalificerede trænere 
til ungdomsafdelingen og ved at skabe 
en god stemning i Fodboldafdelingen. 
Hans Drachmann opfordrede medlem-
merne til i højere grad at sætte pris på 
det arbejde, som vore mange frivillige 
udfører.

Dirigenten afsluttede mødet med at lede 
det traditionelle B.93 Hurra – Færdig.

Team Pelle 
Foto: Torben Klarskov
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KLUBBENS STOLTHED
Grand old masters hæver niveauet og pokalen
 
Af Palle 'Banks' Jørgensen
Klubbens ældste 11-mandshold er Grand 
Old Masters, hvor alderskriteriet er 60 år 
(plus to på minimum 58 år). 

Sæsonen 2015 blev vundet med 16 
kampe, 15 sejre, 1 uafgjort og 0 neder-
lag. Målscore 52-10, og 46 point hvilket 
var syv point mere end KB på anden-
pladsen. 

Holdet som tidligere har huseret i de 
yngre årgange er frygtindgydende med 
offensivspillere som Jens Kolding, Go-
ran Andric, Bent Andersen, Erik Norsker, 
Frank Rasmussen, Jørgen 'Ost' Jensen 
og ikke mindst Carlo Merolli. Defensi-
ven, som man ikke bruger så megen tid 
på, styres af legenden Ole Petersen og 
hans håndlangere Ebbe Lund Nielsen, Bo 
Karlsen, Jesper Debel, Jens Peter Tom-
merup, Jens Harrild og Claus Sømoed. 

Målet vogtes af brødreparret Jens Carl 
og Søren 'Hattens' Rasmussen, dog ikke 
samtidigt. 

Det er værd at bemærke at alle spil-
lerne – stort set – er gamle 93’ere. Lige 
bortset fra Jesper Debel, der blev købt 
af Frem (fri transfer) for 3-4 år siden og 
kanonskytten Goran, der har jugoslavi-
ske rødder. 

Holdledere er Søren 'Hattens' Rasmus-
sen og den tidligere 1. holds spiller (118 
kampe/6 mål) Eigil Roland Petersen, der 
er ved at være spilleklar efter en knæ-
operation.

Ved Fodboldafdelingens årsmøde i no-
vember måned mente Carlo, at holdet 
fortjente en pokal – og den skulle være 
stor, som det fremgår af billedet. Carlo 
og Ebbe Lund har fat i ørene, med siden 
til ses Jørgen 'Ost' Jensen. 

Carlo Merolli og Ebbe Lund 
Foto: Torben Klarskov



GODDAG OG FARVEL TIL DIVISIONSTRUPPEN

Der har været gang i svingdøren på B.93 her i vinterpausen. Syv spillere har tjekket ud 
mens fem nye er kommet til heriblandt gode gamle kendinge.

Michael Jonssen 
Foto: Christian Midtgaard

Af Christian Winther
Hvis vi starter i forsvaret, så er B.93 ble-
vet forstærket af den offensive venstre 
back, Emil Farver. Han spillede 60 kampe 
på divisionsholdet i perioden 2007-09. 
Debuten fik han allerede som 17-årig. 
Emil er en ganske farverig personlighed 
og hans lederevner kan ikke anfægtes.  
I træningskampene forud for turnerings-
opstarten har han leveret sikre præstati-
oner. Han nettede tilmed i kampen mod 
FCN's U19 hold.

Adam Jørgensen er ligeledes ny i  
divisionstruppen men bestemt ikke ny  

i klubben, hvor han har spillet gennem 
hele sin ungdom. Adams forsvarskvalite-
ter har vi stiftet bekendtskab med under 
træningskampene og det tegner aldeles 
lovende.

På midtbanen er B.93 forstærket med 
den Michael Jonssen 20-årige Michael 
Jonssen, som har en fortid hos vores na-
boer i FCK. Johnsen er en teknisk dygtig 
spiller med et frygtet venstreben. Hans 
taktiske forståelse har medvirket til at 
han i en tidlig alder optrådte som både 
anfører og vice-anfører på FCK’s U17 og 

8
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U19 mandskab. I landsholdssammen-
hæng har han spillet seks kampe på 
Danmarks U-16 hold.

Mohammed Ali er tilbage i B.93-an-
grebet hvor han tidligere har spillet 27 
kampe og scoret 5 mål inden han skif-
tede til KB/FCK i foråret 2010. Et skift 
som måske kostede B.93 oprykning til 
1. division. B.93 tabte nemlig den første 
kamp tilbage i 2010 med 1-2 ude på Pe-
ter Bangsvej, hvor netop Mohammed Ali 
scorede begge mål for KB. Ved turnerin-
gens afslutning manglede B.93 således 
kun et sølle point i forhold til Brønshøj, 
der rykkede op i 1. division. 

En ting er fortiden – nu skal der ses 
fremad. Mohammed Ali er en hårdtarbej-
dende teknisk spiller som altid er farlig 
inde i boksen. Det har han bevist i træ-
ningskampene mod Helsingør og Brøns-
høj, og det er helt sikkert noget B.93 får 
stor brug for nu hvor klubbens topscorer 
Olcay Senoglu har valgt at forlade B.93 
til fordel for Fremad Amager. 

I angrebet har man ligeledes lavet aftale 
med den 21-årige Emmanuel Ogude, 
som kommer fra Nigeria. Han har sidst 
spillet i den bedste række i Israel, og har 
tidligere spillet på det nigerianske U17 
landshold. Han var også inde omkring 
det nigerianske U23 landshold, indtil en 
skade satte en stopper for det. Nu er han 
havnet i B.93, hvor han vil forsøge at 
sætte gang i sin karriere igen efter en 
skade. Emmanuel er en offensiv stærk 
spiller, som både kan spille kant og an-
griber. Han er fysisk stærk, har en frem-
ragende teknik og meget hurtige fødder. 

Udover vores topscorer Olcay Senoglu, 
som har søgt nye græsgange i Fremad 
Amager er yderligere seks spillere ikke 
længere at finde i truppen. Kristian  
Karsum følger med Olcay til Fremad 
Amager. Jens Riis, som nåede 10 kampe 
i B.93-trøjen prøver lykken i AB Tårnby. 
Frederik Nørgaard og Niclas Rønne har 
mere eller mindre lagt fodboldstøvlerne 
på hylden. Endelig har Morten Levinsen 
søgt indrejse i Australien, mens Danny 
Mirabel mærker efter om han skal være 
FREM'er eller Helsingør-spiller.

Alt i alt bliver det spændende at følge 
den nye håndfuld spillere give den gas 
på grønsværen her i foråret. Og efter 
træningskampene at dømme, er der lagt 
op til et yderst spændende forår.

 

Emmanuel Ogude 
Foto: Christian Midtgaard
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FANKLUBBEN HAR VOKSEVÆRK
Pænt fremmøde til foreningens generalforsamling

Af Torben Klarskov
Fanklubbens formand kunne glæde sig 
over et pænt fremmøde til foreningens 
generalforsamling, der fandt sted den 
19. januar.

Sportschef Frank Nielsen indledte med 
at give en orientering om de nye planer 
med klubbens førstehold. Jeppe Hedaa, 
som repræsenterede klubbens nye an-
partshavere var også til stede og sam-
men besvarede de spørgsmål fra delta-
gerne.

Formanden Brian Nehm kunne berette, 
at 2015 havde været et godt år. Målsæt-
ningen om at medlemstallet skulle nå op 
på 100 medlemmer var nået. På dagen 
var medlemstallet oppe på 115 og for 
2016 er målet at have mere end 150 
medlemmer. Sammen med vennerne fra 
BK Frem Support har fanklubben været 
vært for Fair Fans Cup den 13. februar. 
En bustur til Nykøbing Falster var ble-

vet en stor succes, selv om resultatet 
af kampen gerne måtte have været an-
derledes. Fanklubben havde indkøbt to 
nye bannere, der pyntede på Østerbro 
Stadion. Facebook siden er nu nået op 
på 500 likes. Brian kunne godt ønske sig 
at medlemmerne indfandt sig noget tid-
ligere før kampstart, og at flere ville tage 
del i den efterfølgende oprydning.

Foreningen kom ud af 2015 med et over-
skud på 15.000 kr., navnlig på grund af 
landskampsarrangementer. Et overskud, 
der skal anvendes til at skabe endnu 
mere liv på Østerbro Stadion. 

Kontingentet forblev uændret på 93 kr. 
Emil Rothstein blev valgt som nyt besty-
relsesmedlem og Anton Rothstein valg-
tes som suppleant. 

Bliv medlem og få del i de mange fordele, som 
gratis entré, deltagelse i konkurrencer, spæn-

dende arrangementer og meget mere...
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LEIF BERGQVIST 17. MAJ 1925 – 24. FEBRUAR 2016
Med tilladelse fra familien, bringer vi her det interview som  
redaktøren havde med Leif i december 2015. 

Af Torben Klarskov
Leif fik sin første fodbold, da han var 
seks år gammel, men allerede samme 
dag røg den ind under en bil og eksplo-
derede. Det kunne man læse i et blad, 
som hans arbejdsgiver igennem 52 år, 
Bladkompagniet, udgav i 1953. Netop 
det år, hvor klubben i anledning af sin 60 
års fødselsdag spillede den største kamp 
i klubbens historie mod det berømte Ju-
ventus hold med tre danske professio-
nelle, Carl Aage Præst, John Hansen og 
Karl Aage Hansen på holdet.
 
Det har vel nok været min største op-
levelse som fodboldspiller at være med 
i den kamp og optræde i den gamle 
Idrætspark for 41.800 tilskuere, fortæl

ler Leif. Det lå jo ligesom i kortene, at 
jeg skulle spille fodbold i B.93. Jeg er 
vokset op i Marstalsgade på Østerbro 
– kun et stenkast fra Fælledparken og 
B.93. Og B.93 var det mest populære 
hold på det tidspunkt med 7-8 spillere 
på det danske fodboldlandshold. På Hol-
steinsgade skole havde vi en skrap gym-
nastiklærer i Axel Andersen-Byrval, selv 
forhenværende fodboldspiller i BK Frem 
og B.93. Alligevel tog min gode ven og 
klassekammerat Ove Bock og jeg ud til 
fodbold i HIK, der på det tidspunkt havde 
en stærk ungdomsårgang og en me-
get populær træner i Flemming Weiss. 
Der var vi dog kun en enkelt sæson. Vi 
blev trætte af at cykle den lange vej og 

Leif Bergqvist
Foto: Torben Klarskov
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sammen blev vi meldt ind i B.93 den  
1. januar 1942.

Dermed er Leif Berqvist det næstæld-
ste medlem af klubben. I 74 år har han 
troligt betalt sit kontingent. Det er kun 
overgået af den tidligere fodbolddommer 
Erik Brenting, der blev meldt ind den 1. 
januar 1928 og i dag har været medlem 
i 88 år. 

Min første træner var den navnkundige 
Michael Rohde, som vi alle så op til. Jeg 
var på samme hold som Ove Bock, Aage 
Christensen og Henry Salomonsen, som 
alle senere opnåede debut på 1. holdet. 
Poul Jensen med tilnavnet 'Pølse' overtog 
os som ynglingetræner, men det var ikke 
let at komme på førsteholdet som ung 
spiller. Jeg spillede de første år som se-
nior på klubbens andet og tredje bedste 
hold, og da jeg ret tidligt blev forfulgt af 
mange småskader, havde jeg en over-
gang mistet lysten til at spille fodbold.
 
Vendepunktet kom for Leif, da han af-
tjente sin værnepligt og opnåede at blive 
udtaget til militærlandsholdet, hvor han 
blandt andre spillede sammen med Jens 
Peter Hansen, Esbjerg, Leif Tønnesen fra 

BK Frem, målmanden Henry From fra 
AGF, brødrene Leif og Poul-Erik Peter-
sen fra Køge og Valdemar Kendzior fra 
Skovshoved. Holdet mødte først Norge 
som man gennembankede med hele 8-0, 
for derefter at tabe den næste kamp til 
Frankrig med 0-3.

I 1948 fik Leif Bergqvist så endelig de-
but på 1. holdet i en udekamp på Aarhus 
Stadion mod AGF. Selv om holdet ganske 
vist tabte kampen med 2-3 , scorede han 
et enkelt mål i sin første kamp.

Om hans debut udtalte holdlederen John 
Andreasen til pressen: 

"Han er fysisk en kende spæd, men 
han er til gengæld hurtig. Han var 
egentlig den af forwards, der viste 
det bedste overblik. Jeg kan ikke 
tænke mig andet, end han får lov 
til at prøve igen. Han er 21-22 år 
og bliver vel næppe fysisk ret me-
get stærkere, end han er i dag, 
men der er meget fodbold i ham."

Skader har plaget Leif meget gennem 
hele hans fodboldkarriere. Han har vel 
klubrekorden i fibersprængninger, hvis 
ikke han deler den rekord sammen med 
Robert Fugger. Det blev derfor kun til 57 
kampe og 19 mål på 1. holdet i perioden 
fra 1948-1957. Et andet problem for den 
unge Leif var, at han spillede på et hold, 
der var i evig fare for at rykke ned, og 
klubbens spilleudvalg derfor ikke turde 
satse på de helt unge kræfter.

Den bedste turneringskamp han hu-
sker, var den 26. april 1953, hvor hol-
det besejrede Esbjerg med 3-0 og han 
selv scorede to gange. Før kampen 
mod Juventus den 16. juni 1953 var-
mede holdet op med en kamp mod et 

Ynglinge 1942/43: Bagerst fra venstre Træner Michael 
Rohde – nr. to fra højre Leif Bergqvist – resten er 
ukendte. Medlemsbladet hører gerne fra medlemmer, 
der kan genkende de andre spillere.
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udvalgt hold fra Randers og AIA ugen 
forinden. Her blev det til en knusende 
sejr på 6-0, hvor han scorede tre af må-
lene. Den tidligere 93`er Kaj Hansen, 
der var træner for Randers udtalte efter  
kampen:

"B.93 imponerede mig. Jeg min-
des ikke at have set et mere ta-
lentfuldt mandskab."

Stabilitet har præget Leifs tilværelse.  
I 52 år arbejdede han for Bladkompag-
niet, og på væggen i hjemmet hænger 
en tegning af hans gode ven, Politikens 
kendte bladtegner Poul Holck, hvor 
Dronning Margrethe falder Leif Bergqvist 
om halsen i anledning af, at Leif havde 
været ansat i 50 år.

Han blev gift med sin Grete i 1947 og 
sammen har de datteren, Ann, der har 
arbejdet som leder af en børnehave på 
Christianshavn.

Da Leif stoppede sin aktive karriere, gik 
han aktivt ind i Spilleudvalget, hvortil 
han blev headhuntet af Anders Møller. 
Her virkede han sammen med Preben 

Kargaard og Kai Orla Jensen. Sammen 
var de i spilleudvalget med til at få 1. 
holdet tilbage i 1. division i 1963.
Med B.93 har Leif været på rejser til Bel-
gien, Norge og Sverige. Knud Lundberg 
fra AB var som regel inviteret med på 
disse ture. Om ham kan Leif fortælle en 
pudsig episode:

"Da vi skulle hente Knud på hans 
private bopæl, havde han lige fået 
lakeret sit gulv derhjemme – Di-
stræt som han jo ofte var, traskede 
han muntert ind over det nylake-
rede gulv, indtil hans sokker hang 
uhjælpelig fast. På rejsen måtte 
han låne sig frem til nye sokker 
hos de andre holdkammerater."

Leif var en populær mand i B.93 og altid 
i godt humør. Han bor sammen med hu-
struen Grete i den smukke Søllerød Park. 
I lejligheden nedenunder bor en anden 
B.93'er, Dan Lübbers. Grete har spillet 
tennis i klubben i mere end 50 år.

Senior 1945/46: Bagerst fra venstre: Ukendt, Knud Rasmussen. Leif Bergqvist, Poul Wennecke og to ukendte. 
Forrest fra venstre: ukendt, Børge ”Strøyer” Christensen, tre ukendte spillere. Hjælp medlemsbladet med at finde 
frem til resten.
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FLOT STÆVNESEJR TIL  
U-11 A1 I BRØNDBYERNE 

Målrettet træningsindsats gav resultater

Af Rasmus Rex
På en klar og kølig efterårsweekend 
24-25. oktober, og iført splinternyt tøj 
sponsoreret af Carlsberg Sportsfond, tog 
nogle af B.93's bedste spillere fra årgang 
2005 til ”BSI- VIF Cup 2015” arrange-
ret af Brøndby Strand IK og Værebro IF, 
sammen med 22 andre gode hold fra 
Storkøbenhavn og andre dele af landet. 
Blandt deltagerne var f.eks. Brøndby IF, 
FCK, FA 2000, B 1903, HIK, FCN, Nykø-
bing FC, Vejle, Silkeborg og ikke mindst  

– skulle det vise sig – værtsklubben  
Værebro IF.

Det var holdets tredje flerdagsstævne, 
og både ved Pinse Cup i Nykøbing Falster 
i foråret og til Niels Hald Cup på Frede-
riksberg i september var vi blevet slået 
ud tidligt og var skuffede, så sporene 
skræmte lidt. Ydermere kunne vi jo alle 
sammen se, at de fleste af de deltagende 
hold var fra øverste hylde.

Holdbillede U11 A1:  
Bagerst fra venstre: Rasmus Rex (assistent træner), Finn Toft-Hansen (cheftræner) og Casper Wulff (træner). 
Midt fra venstre: Sylvester Sean O‘Connor, Mickael Dosso, Theo Bech Leschly, Tobias Frits Hansen Nielsen og 
Sebastian Robert Mentzel. 
Forrest fra venstre: Eigil Willads Lehrmann, Lasineh Baba Rashid Dyfan, Valton Ramadani, Marcel Xavinh Nguyen, 
Jens Rex Østerberg, og Ayub El Kourfti.
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Derfor tog vi længere rundkredssamtaler 
i omklædningsrummet end normalt før 
og efter kampene, og rustede os mentalt 
med to fokuspunkter:

1.  Koncentration hele tiden - hold 
vores aftaler om positioner og 
løbemønstre! 

2.  Kommer vi bagud, skal vi ikke 
falde sammen, men rette  
ryggen, skyde brystet frem og 
fokusere endnu mere!!

Bagved ligger også, at vi i trænerteamet 
(cheftræner Finn Toft-Hansen, assistent-
træner Casper Wulff og hjælpetræner 
Rasmus Rex) i forlængelse af en util-
fredsstillende periode efter sommerfe-
rien har stillet højere krav til drengenes 
træningsparathed/-disciplin og koncen-
tration, så det har været en krævende 
træningstid for dem også mentalt i de 
seneste måneder.

Som overskriften antyder: YES! Vi vandt 
turneringen med en finalesejr over KB 

og kom hjem med en pokal så stor, at  
vores mindste spillere næsten kunne 
være i den.

Vi spillede tre kampe lørdag og seks 
kampe søndag. Fra vejen mod finalen 
skal fremhæves de to kampe mod Væ-
rebro-drengene, som må siges at være 
blandt de bedste, vi har mødt. Det havde 
vi ikke set komme, og vi måtte i første 
omgang bøje os for dem i et 5-1 neder-
lag i en indledende puljekamp. Men i den 
anden kamp, hvor vi endda kom bagud 
fra start, rejste vi os og sejrede på kon-
centration, et godt sammenhængende 
spil og et stort løbearbejde.

På U-11 A1 hviler vi ikke på laurbærrene, 
men vi er stolte over vores spilleres ind-
sats og resultatet for vores klub, og ser 
det som lidt af en kulmination på lang 
tids intenst arbejde.

B93-hilsen
U-11 A1 trænerteamet

 
 
 

Hårdt arbejde slår talent, 
hvis talentet ikke arbejder hårdt!
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Konfirmations buffet

Koldt:

Mangosalat med rejer og krebs dertil stænk af lime creme
Terrin af unghane på bund af sprøde salater og pesto
Lakseroulade med safren sauce og grønne, sprøde asparges

Varmt:

Helstegt oksefilet napperet med rød pesto dertil rosmarin stegte kartofler
Grillet inderfilet af kylling med gratineret bøffelost og piment
Svampefarseret svinemørbrad med saute af rodfrugter og rødvins sauce

Dessert symfoni:

Chokoladekage, hjemmerøget is, hindbær coulis, eksotiske frugter, ap-
pelsin mousse

Hjemmebagt brød og smør

Pr. kuvert ved egen afhentning kr. 218, 00
Pr. kuvert ved udbringning, opsætning og opskæring kr. 258,00

www.kokkensgourmet.dk - kok@kokkensgourmet.dk - Ring 24 44 79 19
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EN OVERSIGT OVER UDENLANDSKE SPILLERE I B.93
Palle 'Banks' har udfyldt endnu et excell ark til gavn for klubben

Af Palle 'Banks' Jørgensen
Makedonien – Tyrkiet 10-8
Ved udgangen af 2015 havde B.93 be-
nyttet i alt 834 forskellige spillere, siden 
den første kamp i 1896, hvor klubben 
indførte fodbold (som supplement til 
cricket). Redaktionen besluttede sig til, 
at vi skulle finde ud af, hvor mange af 
spillerne der var udenlandske. Kriteriet 
var: 'Mindst den ene forælder skulle 
være udenlandsk'. Om spilleren var født 
på Jagtvej eller i Ukraine var således 
uden betydning. Udvalget har ikke gjort 
brug af DNA-test.
Resultatet er: 98 B.93 spillere er med 

 
 
 
 

udenlandsk baggrund (11,75%). Af disse 
har 18 en dansk far/mor og de reste-
rende 80 har to udenlandske forældre. 
Tilsammen har de 98 spillere i alt spillet 
2.511 kampe og scoret 425 mål.Den ge-
ografiske fordeling er: Europa (61 spil-
lere), Afrika (13 spillere), Mellemøsten 
(14 spillere), Asien (5 spillere) og Ame-
rika (5 spillere).

Flest kampe er opnået af: Danny  
Mirabel (175 kampe, Polen), Ole Rojas 
(130 kampe, Mexico), Olcay Senoglu 
(113 kampe, Tyrkiet), Bashkim Zi-
biri (110 kampe, Makedonien), Wlady  

Danny Mirabel og Kaarlo Niilonen
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Jatczak (109 kampe, Polen) og Dragan 
Bakovic (103 kampe, Montenegro).

Flest mål er scoret af : Olcay Senoglu 
(61 mål, Tyrkiet), Axel Thufason (51 
mål, Sverige), Mukremin Jasar (34 mål, 
Makedonien), Mirko Selak (23 mål, Kro-
atien) og Bashkim Kadrii (21 mål, Ma-
kedonien). 

Baggrunden for artiklens overskrift er, 
at Makedonien med 10 spillere ligger 
øverst på listen. Efter dem følger Tyr-
kiet med otte spillere. Også England er 
registreret med otte spillere, men seks 
af disse ligger helt tilbage til starten af 
1900-tallet. Det var typisk engelske in-
geniører, der skulle arbejde i København, 

og som derfor benyttede lejligheden til 
at spille fodbold og cricket. I nyere tid 
er det kun Christian Taylor og Sean El-
liot Christoffersen, der har engelsk blod 
i årene.

De nordiske lande er beskedent repræ-
senteret. Norge med en enkelt (Per Am-
mundsen), Sverige med to (Axel Thufa-
son og Ernest Krasniqi) og Finland med 
to (Kaarlo Niilonen og Kim Brokhattin-
gen). 

Nordisk topscorer er Færøerne med fire, 
nemlig Henrik Thomsen, Øssur Hansen, 
Tem Hansen og Rógvi Poulsen.

Danny Mirabel og Kaarlo Niilonen

Thomas Christiansen og Wlady Jatczak
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Polen har været en flittig leverandør 
med seks spillere I kronologisk orden er 
de polske spillere: Janusz Haren (debut 
1976), Wlady Jatczak (1981), Danny 
Mirabel (2004), Ronnie Mirabel (2005), 
Omar Roshani (2011) og Sebastian Czaj-
kowski (2014). Det skal bemærkes,, at 
Omar adskiller sig fra de øvrige 97, idet 
hans forældre er fra to forskellige uden-
landske lande, hhv. Polen (mor) og Ye-
men (far).

Vi tager på rundtur i Europa og støder 
på Holland (Peter de Witt og Jack Caste-
lijns), Italien (Ugo de Lorenzo), Rusland 
(Peter Avlastenok og Alexander Vorob-
jov), Spanien (Thomas Christiansen), 
Østtyskland (Peer Lisdorf) og Slovenien 
(Anton Peterlin). 

Opholdet i Tyrkiet bliver med overnat-
ning, idet de på andenpladsen er repræ-
senteret af hele otte spillere. I krono-
logisk orden lyder rækken af tyrkiske 
spillere: Newroz Dogan (debut 1999), 
Polat Bozkurt (2003), Selahattin Mecov-
ski (2004), Olcay Senoglu (2004), Vehbi 
Sariboga (2005), Yasin Erdem (2007), 
Ercan Demirbas (2014) og Sefa Ünsal 
(2014).

Makedonien er som tidligere fortalt top-
scoreren med 10 spillere: Dzevdet Sa-
inoski, Bashkim Kadrii, Bashkim Ziberi, 
Beran Camili, Sadulla Elezi, Bajram Fe-
tai, Mukremin Jasar, Valon Ljuti, Ilir Me-
meti, Venhar Shabani og Alban Shipsani. 
Ex-Jugoslavien er derudover repræsen-
teret af Vedran Covic, Mirko Selak, Bruno 

Bashkim Kadrii og Clement Clifford
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Dovic og Oliver Drost (alle fra Kroatien) 
samt Goran Alikalfic (Bosnien), Dragan 
Bakovic og Rajko Lekic (begge fra Mon-
tenegro). Og så er der Alban Shipsani fra 
Kosovo samt Mark Mladenovic, Sladan 
Peric og Jetmir Zeciri fra Jugoslavien (re-
gion kendes ikke).

Mellemøsten er repræsenteret af hele 
seks spillere fra Irak (Mustafa Al-Saraj, 
Rami Kais, Allan Mohammed, Haydar 
Said, Rang Shawkat og Rami Jiowda), 
fem fra Libanon (Amin El-Chaer, Ibrahim 
El-Faour, Ibrahim El-Khatib, Assaad Trad 
og Bassel Jradi), to fra Israel (René 
Rechtmann og Ahmad Nur) samt to fra 
Yemen (Clement Clifford og som tidligere 
nævnt Omar Roshani).

Asien er også repræsenteret på listen. 
Pakistan med to spillere (Mohammad Ali 
og Asaf Fazal), Singapore med Benjamin 
Lee, Filippinerne med Jason Svensson og 
Vietnam med Quang Pham.

Vi slutter rundturen af i Amerika som kan 
byde på Robert Orben og Benjamin Swa-
tez fra USA, Mauricio Ortiz fra Argentina, 

Aroldo Strack fra Brasilien og endelig Ole 
Rojas fra Mexico.

Medlemsbladet har kontaktet klubbens 
formand Hans Drachmann, der for nogle 
år siden var på familieferie i Makedonien 
sammen med Anders Levinsen og Ken-
neth Carstensen, for at finde årsagen til 
så mange førsteholdsspillere kommer fra 
området.

"Vi boede i den lille landsby Do-
brost, som udmærker sig ved, at 
være en helt fantastisk B.93-by. 
Alle i byen taler dansk, og det 
er herfra Bashkim Kadrii, Valon 
Ljuti, Ljuti senior og mange andre 
kommer fra. Også den tidligere 
ungdomstræner og bestyrelses-
medlem Medi Neziri kommer fra 
området. Medlemsbladet burde 
straks sende en mand derned." 

beretter Drachmann. 

Det overvejer chefredaktøren og under-
tegnede.

Hvis du vil vide mere om de udenlandske 
spillere henvises til b93.dk/spillerarkiv.

Bashkim Kadrii og Clement Clifford

http://www.mejlshede.dk/Forside/Hjem.aspx
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TENNISNOSTALGI 2
Medlemsbladet fortsætter her med at præsentere B.93's   
tenniskoryfæer. Denne gang er turen kommet til:

Povl Martin Henriksen (04.06.1898- 23.04.1984)

Af Torben Klarskov
Povl Henriksen er den tredje mest  
vindende tennisspiller i B.93 historie, 
kun overgået af Morten Christensen og  
Henning Wiig. For B.93 vandt Povl  
Henriksen en titel i herresingle, ni me-
sterskaber i herredouble og to danske 
mesterskaber i Mixdouble. Som medlem 
af KB vandt han yderligere tre danske 
mesterskaber i Herredouble.

B.93 ansatte i 1921 en professionel ten-
nistræner ved navn Josef W. Kozeluh fra 
Prag (præsenteres i næste nummer). Da 
kom der for alvor fart i udviklingen af 
tennisspillet i klubben. Allerede samme 
år tog klubben sig af fire ud af fem 
mesterskaber ved DMi udendørs. Povl  
Henriksen vandt herredoublen sammen 
med klubkammeraten Erik Fenger.

I 1923 blev det til DM sammen med  
Einer Ulrich fra KB såvel indendørs som 
udendørs. Og de to gentog kunststykket 
året efter indendørs.

Axel Petersen besejrede Povl Henriksen 
ved klubmesterskaberne i single i 1925 
med de knusende cifre 6-1, 6-1, 6-1. 
Måske en af grundene til at klubbens 
to bedste kort aldrig spillede sammen  
i double. 

Povl Henriksen fik ny makker i Arne 
Velschow-Rasmussen. Sammen sejrede 
de i Herredouble indendørs i 1925. 
Samme år vandt Povl Henriksen sin før-
ste titel i Mix double sammen med klub-
kammeraten Else Dam.

KB lagde hal til inde-DM i 1926. Her blev 
det til et nyt mesterskab sammen med 
Olaf Lindstrøm fra B.93. Det blev til sejr 
over englænderen Greig og Einer Ulrich. 
I 1927 fik Povl Henriksen en udendørs 
sejr i Mixdouble med den unge, 20-årige 
Jonna Gandil, datter af Johannes Gandil.Povl Henriksen
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Yderligere tre mesterskaber blev tilføjet 
til rekordlisten i Herredouble 1928 og 
1929 ude og 1930 inde alle tre gange 
med klubkammeraten Frits Gleerup. I 
1930 vandt Povl Henriksen sit eneste 
mesterskab i single. Her besejrede han 
Einer Ulrich 6-4, 12-10, 8-6.

Han har repræsenteret Danmark i 
landskampe, for hvilket han den 3. april  
1945 – en smule forsinket – fik overdra-
get landskampsnålen. Landskampsnålen 
blev først indført i 1945.  Fem gange har 
han deltaget i Davis Cup kampe.

I 1921 deltog Povl i en stor tennisturne-
ring i Amsterdam. Her havde han klub-
kammeraten Oluf Kinch Petersen med, 
der også var en dygtig fodboldspiller 
og atletikmand med danske rekorder i 
kuglestød og spydkast. På tennisbanen 
måtte han pænt lade livet i første runde. 
Povl Henriksen sejrede med 6-2, 8-6  
og 6-3. I næste runde kunne Henriksen 
rejse hjem med klubkammeraten igen  
efter nederlag til franskmanden Maurice  

Germot 3-6, 6-2, 6-0, 7-5.
I 1930 forlod han overraskende klubben 
og skiftede til KB. I klubbens årbog fra 
1930 kunne man læse følgende: 

 
"Der var mange positive ting i ten-
nisafdelingen, men der var et alt-
overskyggende minus, som måtte 
bogføres i det sportslige regnskab. 
Povl Henriksen havde meldt sig ud 
af sin gamle klub. Han havde i 
mange år, til glæde for klubben, 
deltaget med stor hæder i så godt 
som alle tennisbegivenheder, og 
hans ’frafald’ skulle derfor ikke 
anføres, uden at det blev erkendt, 
at denne løsning på en i sig selv 
ubetydelig, men dog principiel, 
sag, var til stor sorg for klubbens 
bestyrelse, mest dog på grund af 
den mangel på forståelse og imø-
dekommenhed, der vistes klubben 
fra Henriksens side."

Povl Henriksen døde i 1984, 85 år  
gammel. 

2
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Øverst fra venstre:
Kim Baun, Iben Hybel, Molly Pinndal, Lea Winkel, Clara Emile Jørgensen,  
Caroline Yding, Karen Møller-Munar, Sille Kirstine Lønstrup og Vinnie Baun.
 
Nederst fra venstre: 
Mathilde Michaelsen, Lærke Bonnén, Rebeka Winther, Tone Bonnén, 
Jasmin Baun, Anna Engel og Maise O´Connor.



25

Øverst fra venstre:
Kim Baun, Iben Hybel, Molly Pinndal, Lea Winkel, Clara Emile Jørgensen,  
Caroline Yding, Karen Møller-Munar, Sille Kirstine Lønstrup og Vinnie Baun.
 
Nederst fra venstre: 
Mathilde Michaelsen, Lærke Bonnén, Rebeka Winther, Tone Bonnén, 
Jasmin Baun, Anna Engel og Maise O´Connor.
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ERFAREN FODBOLDPIGE I SPIDSEN 
FOR U15 ELITEPIGER

Medlemsbladet har mødt Vinnie Baun.

Af Torben Klarskov

"Jeg brænder for fodbold." 

Det er noget af det første, jeg hører fra 
Vinnie Baun, når man har indbudt hende 
til en samtale om hendes arbejde med 
klubbens U15 pige Elitehold.

Klubbens bedste U15 hold spiller i Elite 
Øst, og det er for dygtige og ambitiøse 
fodboldpiger i årgang 2001 til 2002. Hol-
det har som målsætning at være blandt 
de 3-4 bedste hold på Sjælland. Sam-
men med Kim Baun har Vinnie Baun 
skabt et seriøst træningsmiljø, hvor der 
er fokus på talentudvikling med henblik 
på at gøre de bedste spillere klar til at 
rykke op på klubbens U17 DM hold.

Vinnie kommer med en solid fodbold-
mæssig baggrund. Hun begyndte i en 
tidlig alder at spille fodbold i Horsens. 
Som seniorspiller optrådte hun i fem 
sæsoner på OB-holdet, der spiller i 3F 
ligaen. 

Hun afsluttede sin egen fodboldkarriere 
med en enkelt sæson i Hjortshøj-Egå, 
der i dag spiller under navnet Skovbak-
ken.

Vinnie flyttede til Allerød, hvor hun fik 
smag for trænergerningen, da sønnen 
Christoffer begyndte at spille fodbold  
i Allerød FK. Senere skiftede hun til en 
trænerfunktion i talentcentret i Hillerød 
GI. Keld Juhl, som hun kendte fra sin tid 
i Allerød FK, opfordrede hende til at tage 
med til FA København, der som bekendt 
i begyndelsen af dette år blev optaget 
i B.93.

"Og det er et skifte, som vi ikke 
har fortrudt. Det er rart at have 
et tilhørsforhold til andre trænere 
og at indgå i et team, hvor man 
kan udveksle erfaringer og få nye 
input. Jeg glæder mig til at sam-
arbejde med klubbens øvrige ung-
domstrænere på de interne kurser 
i klubben, der er på tegnebrættet."

Vinnie har færdiggjort sin B-træner  
licens og starter sin A-licens uddannelse 
til januar.

"Mine spidskompetencer ligger  
i det organisatoriske arbejde. Det 
gælder om at udvikle den enkelte 
spiller. Målet er at sende pigerne 
videre med den rigtige ballast til 
klubbens U17 hold, hvilket alle-
rede er sket for et par af vores 
spillere. Vi kigger ikke så meget  
i tabellen, men koncentrerer os om 

Vinnie Baun
Foto: Torben Klarskov
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at dygtiggøre hver enkelt spiller. 
For mig er det ligeledes vigtigt, at 
man har blik for den rette mand-
skabspleje. I B.93 bliver man hele 
tiden mødt med nye udfordringer, 
men det er rart at have andre 
trænere at kunne sparre sammen 
med. Pigefodbolden er inde i en 
rivende udvikling, men der mang-
ler stadig noget på det fysiske og 
mentale område."

U15 pigerne træner fire gange om ugen. 
Holdet har et særligt træningsprogram 
kaldet "Skilled, Fit & Proud", hvor der 
trænes i specifikke færdigheder.

Vinnie har gennemført en uddannelse 
som cand. merc og en overgang var hun 
tilknyttet sponsorarbejdet for OB.

Udover sønnen Christoffer på 11 år, har 
Vinnie også en datter, Annika, der dyrker 
atletik i Sparta.

VINNIE BAUN OM "SKILLED,  
FIT & PROUD"

Med afsæt i DBU’s definition af det 
gode fodboldmiljø forsøger vi i B.93's 
pige-elite at skabe rammerne for et 
enestående talentudviklingsmiljø, som 
fokuserer på at udvikle stolte, stærke 
og selvstændige fodboldatleter, der kan 
tage ansvar for egen udvikling.

FODBOLDATLETER 

Det er bevids, at vi vælger at bruge 
betegnelsen en fodboldatlet om vores 
piger. Det er en grundlæggende præ-
mis, at vi i vores tilgang til pigefodbold 
ønsker at vores talenter og elitespillere  
i høj grad skal opfatte sig selv som fod-
boldatleter, og ikke blot fodboldspillere.

For at udvikle fodboldatleter, der mestrer 
vores spilsystem og stil, teknisk, tak-
tisk, fysisk og mentalt, har vi med afsæt  
i DBU aldersrelateret DBUs spillestil, ud-
viklet et enkeltog meget visuelt baseret 
fodboldprogram som vi kalder "Skilled, 
Fit & Proud".

"Skilled, Fit & Proud" er en manual, der 
viser os, hvordan vi skal udvikle dygtige 
selvstændige fodboldatleter og hvilke 
kompetencer, der skal trænes i hvilke 
årgange.  Manualen skal gøre det en-
kelt for trænere, ledere og spillere at se, 
hvad de skal arbejde med på de forskel-
lige årgange, og hvilke udviklingstrin pi-
gerne skal befinde sig på. 

Udover at anvise hvornår pigerne skal 
træne hvad, fungerer programmet også 
som tjekliste, så vi løbende kan måle og 
evaluere på om vores træning er effek-
tiv og om den udvikler spillerne. Manu-
alen er pt. ved at blive opdateret med 
et planlægningsmodul, der skal hjælpe 
med at sammensætte en mere ensartet 
planlægning.  

Manualen bliver løbende redigeret og 
opdateret i forhold til udviklingen, der 
sker i pigefodbold samt de erfaringer, vi 
gør os. Manualen er en del af vores li-
censansøgning, der fremsendes til DBU. 
Derfor er det et krav at vi i trænerteamet 
følger de aftaler, vi har indgået.  
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FLOT EFTERÅR FOR BOYZ & GIRLZ

Stærke præstationer over hele linjen.

Af Jesper Nielsen 
Efteråret har været mere end god-
kendt for klubbens ungdomshold. 
Både drenge og piger er søde og en-
tusiastiske, trænerne meeeeget flittige 
og dygtige, og forældrene kommer glad 
med kage, Peugeot og et trøjesponso-
rat, når det er nødvendigt. Så´n skal det 
være / bliv ved med det. For uden jeres 
hjælp kan det slet ikke lade sig gøre. 
 
Vi vil som licensklub på både drenge- og 
pigesiden gerne udvikle og forløse børn 
og unges talenter. Det måles ikke altid  
i antallet af point, meeeeeen det er altid 
sjovt, når det går holdet og klubben godt.  
Og det har det gjort i efteråret.

BOYZ

U19 har afleveret Andreas Heimer (U18 
spiller) og Andreas Kaltoft (U19 spil-
ler) til 1. senior, hvor de begge har haft 
stor succes. De har ligeledes begge 
været med på DBUs ungdomslands-
hold. I det lys er det imponerende, at 
U19 overvintrer på 5. pladsen i Divisio-
nen og er i kvartfinalen i DBU Pokalen. 
 
U17 er – meget imponerende - ubesejret 
i Divisionen, og er sammen med Viborg 
stukket af fra de øvrige hold i rækken.  

U16 har ligeledes haft en fornem sæson. 
En placering i toppen af Østrækken og  
en pokalsemifinale til foråret er mere 
endgodkendt.
 
U13-14-15 har også præsteret rigtig 
godt. De er oppe mod Brøndby, FCK, FCN 
og Lyngby, der lige er ét eller 1893 

skridt længere fremme end de andre 
klubber på Sjælland, og i det lys har vi 
spillet godt med. DBU har taget konse-
kvensen af de store klubbers dominans 
og lavet et slutspil for de seks bed-
ste hold i foråret. Vi har U13 med i de 
stærkeste selskab og de er gået i gang 
med at spise vitaminpiller, mens U14 og 
U15, der også glad napper en levertran, 
spiller i næstbedste kategori til foråret. 
 
B.93 ønsker at skabe optimal udvikling 
for mange drenge. Vi har store elite-
trupper og store udviklingstrupper, altså 
maaange dygtige drenge. Vi ved, at de 
to til fire dygtigste i hver årgang skif-
ter til én af Superligaklubberne eller 
Lyngby, og så skal nye drenge steppe 
op tage mere ansvar. Det ses på vo-
res næstbedste hold, der spiller lige 
op med stærke 1. hold og slår KB. 
 
Så er der (heldigvis) også drenge, der 
ikke vil træne 3-4 gange om ugen, men 
har fodbold som en sjov hobby ved siden 
af mange andre interesser. De hold findes 
på U13-U17, og de er kommet for at blive. 
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GIRLZ

B.93 er eneste københavnske licensklub 
på pigesiden og vi håber, at vi med ti-
den kan blive det helt naturlige valg 
for københavnske piger med store fod-
bold ambitioner. Det har været en stor 
glæde og gevinst for klubben, at vi har 
fået samlet pigetalentholdene i B.93.  

Vi glæder os til at folde det endnu 
mere ud i 2016.
 
U17 er et meget talentfuldt (og ungt) 
hold, der overvintrer i den bedste halv-
del af Ligaen og har leveret landshold-
spillere i skikkelse af Sofie Svava (U17) 
og Olivia Drost (U16). Og de bliver ikke 
de sidste. U17 holdet er klart det hold 
i klubben, der rejser mest og længst, 
da Ligaen er en anelse Vestdansk. Det 
kræver godt sammenhold, meeeget god 
struktur (bøgerne med i bussen) 

og stor opbakning fra klub, trænerteam 
og forældre. Det har de/det får de, 
men first and foremost, pigerne leve-
rer på og udenfor banen. Seeejt Girlz. 
 
U13-14-15 Piger er også toppen af pop-
pen. De træner godt, tager de lange ture 
til kampe med et smil (også på de årgange 
er der noget mere rejsetid til kampe 
end på drengesiden), og arbejder også 
godt sammen på tværs af årgangene. 
Alle hold sluttede i top 4 i Østrækkerne. 
Tak for et virkelig godt efterår til alle 
drenge, piger, trænere, ledere, forældre, 
sponsorer, fans og omegn. Vi ser frem 
til et rigtigt godt forår, der som bekendt 
er lige om hjørnet. U17 DM Girlz åbner 
forårssæsonen 13. marts, hvor Varde 
kommer glad cyklende til Østerbro. 
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DE SMILER, NÅR DE KOMMER OG  
SMILER, NÅR DE GÅR

Medlemsbladet tegner her et portræt af Erdin Iljazovski,  
der modtog Børge Christensens Mindelegat 2015

Af Torben Klarskov
For første gang i klubbens historie blev 
denne pris overrakt til en person, der al-
drig har spillet fodbold i B.93. Det kom 
da også ganske bag på ham, at han var 
indstillet til prisen. I første omgang tro-
ede han, at det var en spøg.

Erdin er født i det tidligere Jugoslavien 
i det område, der i dag hedder Make-
donien. Tre måneder gammel kom han 
til Danmark, hvor hans far havde fået 
arbejde noget tidligere.  Selv om han er 
opvokset i Danmark, taler han alligevel 
også tyrkisk og makedonsk.

Erdins forældre boede i Vognmands-
marken, og han kom til at gå i skole på 
den tidligere Bryggervangen Skole, men 
inden han begyndte sin skolegang, var 
han allerede begyndt at spille fodbold  
i Boldklubben Skjold. Her blev han blandt 
andre holdkammerat med Per Frandsen, 
Lars Højer og Diego Tur. Erdin havde blik 

for spillet og et uomtvisteligt talent, så 
da han var 16 år gammel skrev han ung-
domskontrakt med Brøndby. Senere skif-
tede han til Fremad Amager, hvor han fik 
en del kampe på klubbens 1. hold, indtil 
klubben gik konkurs. Videre til Lyngby 
Boldklub, hvor han debuterede på første-
holdet i Superligaen mod FCK.

"Jeg har endda scoret et mål i Su-
perligaen i en kamp mod Viborg 
FF, fortæller han med en vis stolt-
hed i stemmen."

Det blev til to sæsoner i Lyngby og der- 
efter et kort ophold i Skovshoved, der 
var rykket op i 2. division. Den aktive di-
visionskarriere afsluttede han i en alder 
af 39 år efter hele ni sæsoner i Boldklub-
ben Søllerød Vedbæk, i den lidt kortere 
udgave også kendt som BSV.

Erdin er gift med Özgül, der ligeledes 
er fra Makedonien. Sammen har de tre 
drenge. Özer er 14 år gammel, men op-
træder alligevel på B.93's U15 hold, 

Erdin Iljazovski
Foto: Torben Klarskov
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Arda på seks år, spiller på U7 og den 
mindste Yakup på tre, der træner med 
de store drenge på fem år.

"Og det var mine drenge, der fik 
mig til at begynde på fodboldtræ-
ningen i B.93 for fem år siden. 
I dag står jeg i spidsen for U15 
mester, der har afsluttet en for-
nem sæson med en fjerdeplads i 
rækken."

Ole Petersen, klubrekordholder i B.93 
og fomand for legatbestyrelsen, modtog  
flere positive tilkendegivelser om Erdins 
virke som træner i B.93. Medlemsbladet 
tillader sig at citere:

 
"Erdin er en dygtig og vellidt træ-
ner gennem mange år. Holdet spil-
ler god teknisk fodbold, er gode 
kammerater og udviser en ek-
semplarisk opførsel såvel på som 
udenfor banen."

Hans holdleder Jeppe Isager supplerer:

"Erdin er den fødte træner. Når 
vi andre står og råber og skriger 
for at få opmærksomhed går Er-
din imellem. Bare hans nærvær og 
personlighed får dem til at stoppe 
og lytte. Dette bliver så yderligere 
underbygget af, at han stadig er 
en sublim fodboldspiller, som kun 
skal bruge en gang til at vise, 
hvordan øvelserne skal laves…"

Erdin er endvidere en frygtet indendørs 
fodboldspiller. Med sit gamle hold i BSV 
har han opnået at blive kåret som Dan-
marksmester og turneringens bedste 
spiller.

Han er udlært som reservedelsekspe-
dient i autobranchen og som lager- og 
logistikmedarbejder. Men i dag har han 
en tjans, som han er rigtig godt tilfreds 
med. Han virker som ejendomsinspektør 
i Brønshøj.

"Det passer fint ind i vores hver-
dag, hvor jeg kan passe trænin-
gen i B.93 tidligt om eftermid-
dagen. Erdins kone arbejder i et 
rejsebureau. De bor i en lejlighed 
i Bellmannsgade, hvor farmor bor 
lige i nærheden, og når det kniber 
med at få tid til det hele, er hun 
en uvurderlig hjælp for familien."

Erdin er i dag 44 år gammel, men tager 
stadigvæk en tørn for Prespa i Køben-
havnsserien. Som træner har han påbe-
gyndt en træneruddannelse i DBU regi. 
Han lægger megen vægt på, at der altid 
skal en bold med i øvelserne og evalu-
eringen af hans arbejde udtrykker han 
således:

"Drengene smiler, når de kommer 
og smiler igen, når de går. Så har 
det været en god træningsdag på 
anlægget."

Medlemsbladet ønsker Erdin tillykke 
med prisen og fortsat held og lykke med 
trænergerningen i B.93.

P.S. Efterfølgende blev Erdin i december 
måned kåret til Danmarks bedste ung-
domstræner af TV 3 Sports ungdomspro-
gram Golazo. Mere tillykke.
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DET IDEOLOGISKE INDSPARK
Redaktøren har mødt Jeppe Hedaa – en af de nye anpartshavere  
i B.93 Kontraktfodbold ApS.

Af Torben Klarskov

"Skal vi ikke hellere gå ind under 
den kolde bruser og rive en masse 
tusind-lapper i stykker? Det tror 
jeg bliver meget sjovere …"

Sådan omtrent var Jeppe Hedaas kone 
Janes reaktion, da han kom hjem en 
dag og fortalte hende, at nu ønskede 
han at gå ind i fodboldklubben B.93 som 
anpartshaver. Efter Jeppes eget udsagn 
har fruen mere forstand på fodbold, end 
han selv har.

"Men jeg blev kontaktet af min 
nære ven, advokaten Lars Lütjo-
han Jensen, og da jeg mærkede 

hans passion for fodbolden, blev 
jeg interesseret i, om nogle af kul-
tur principperne fra min virksom-
hed kunne bruges. Vi fik nedsat 
en spændende gruppe bestående 
af Lars, Ole Ringheim, William 
Kvist, Jørgen Norsker og mig selv, 
og sammen blev vi enige om at 
udarbejde et anderledes koncept, 
der skulle tage udgangspunkt i en 
ny og mere menneskevenlig måde 
at tænke fodboldinvestering på."

Jeppe er uddannet på Niels Brock, se-
nere har han gennemført en lederuddan-
nelse i forsvaret, som løjtnant af reser-
ven i Livgarden. For 18 år siden købte 
han sig ind i konsulenthuset 7N, der er 
agent for high-end freelance IT-speciali-
ster, som firmaet så matcher til at løse 
IT-opgaver. I dag beskæftiger virksom-
heden 837 sjæle i syv forskellige lande. 
Hovedsædet i Danmark er beliggende på 
Kongevejen i Holte. Her uddyber Jeppe 
Hedaa nogle af sine ideer om det fremti-
dige arbejde med B.93.

"I modsætning til mange andre in-
vestorer er vi ikke gået ind i dette 
arbejde med det formål at tjene 
penge. Vi ønsker at skabe en posi-
tiv forandring i kulturen. Med hen-
syn til klubbens førstehold, så vil 
vi skabe et team, der har passion 
for hinandens og klubbens succes. 
Herunder har vi ønsket at gøre 
spillerlønningerne mere resultat-
orienterede. Der skal selvfølgelig 
være sammenhæng mellem ind-
tægter og udgifter. Men hvis hol-
det genererer et overskud, så er 

Jeppe Hedaa
Foto: Torben Klarskov
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vi enige om at dele dette overskud 
med de kontraktansatte.

Du kan godt kalde det en form 
for økonomisk fællesskab. Ingen 
penge går til ejerne. Vi tilbyder, at 
80% af overskuddet deles ud på 
de kontraktansatte, og 20% sæt-
tes af til yderligere investeringer 
i klubben. Hvis vi for eksempel 
mærker, at der er en interesse for 
en af vore spillere i de større klub-
ber, så mener vi, at det må være 
i alles interesse at arbejde for, 
at den pågældende spiller bliver 
solgt, når det efterfølgende ”dryp-
per” på de øvrige spillere. Vi skal 
være hinandens lykkes smede."

Men anpartshaverne har også gjort sig 
tanker om at arbejde for en ny fælles 
kultur i hele klubben.

"Amatørforeningen har taget rig-
tigt godt imod vores nye besty-
relse, og vi er enige om, at alle 
medlemmer skal føle, at vi arbej-
der frem imod et fælles mål. Vi vil 
gerne skabe mere liv til 1.holdets 
kampe på Østerbro Stadion. Men 
førsteholdspillerne kan måske 
også være tilsvarende mere syn-
lige på klubbens anlæg, og vi vil 
gerne med forskellige tiltag stræbe 
efter at gøre det mere attraktivt 
at komme i klubben. For eksempel 
ved at gøre det langt mere familie-
venligt at komme på anlægget og 
være sammen der på en rar måde.

Lige nu arbejder vi sammen med 
Hovedbestyrelsen om en række 
nye tiltag. Det er lige så vigtigt, at 
vi gør noget for de 99% af med-
lemmerne, der ikke er direkte in-

volveret i klubbens flagskib. Vi har 
som målsætning at skabe et hjer-
tevarmt fællesskab i hele klubben. 
Det tiltrækker også de bedste."

Det rent fodboldstrategiske er ikke Jep-
pes stærke side, så det har han overladt 
til andre i bestyrelsen.

"Men jeg kan sige så meget, at 
vi også skal sætte fokus på den 
enkelte spillers udfordringer. Vi 
skal forsøge at gøre det mere en-
kelt at tænke fodbold. Jeg overvæ-
rede en kamp i Næsby, hvor jeg fik 
lov til at sætte mig på bænken ved 
siden af førsteholdet, og det slog 
mig, hvor mange problemstillinger 
spilleren skal forholde sig til i kam-
pens hede. Derfor vil jeg – også på 
det fodboldmæssige område – slå 
på tromme for mere enkelthed.

Jeg ved, at Rudi tænker meget 
moderne i sin træningsfilosofi og 
her vil jeg forsøge at bidrage med 
nogle af de universelle sandheder 
om mennesker under pres, som 
jeg mener at have fundet i mit 
virke. Så må vi se, om det er no-
get, der kan bruges til at berige 
fodboldspillet i B.93. Det er jo nok 
mere de øvrige bestyrelsesmed-
lemmer, der kan byde ind på fod-
boldspillet, mens jeg fokuserer på 
klubbens kultur."

Ret så spændende tanker, som det skal 
blive interessant at følge og som det er 
værd at slutte op om. I virkeligheden er 
mange af de ideer, som Jeppe her har 
løftet sløret for i fin overensstemmelse 
med den pionerånd, der kendetegnede 
vor klubs stiftere og mange af dem, der 
bar og har båret klubben.
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KAN DU HUSKE: 
Marts – juni. 

100 ÅR SIDEN – 1916

Fodbold: B.93 tabte kun et enkelt opgør 
i foråret 1916. Det var til gengæld det 
dyreste nederlag til KB på 1-2, hvilket 
afgjorde at KB og B.93 kom til at stå 
med lige mange point og at KBU derfor 
dekreterede omkampe mellem AB, KB og 
B.93, der alle sluttede på 17 point.  B.93 
tabte atter første omkamp mod KB med 
0-3, men besejrede AB med 5-2, men 
da KB slog AB med 2-1 blev KB vinder 
af KBU turneringen med målscoren 5-3 
mod B.93´s 5-5. B.93 kom dog som nr. 
2 i KBU turneringen med til kampen om 
DM, hvor B.93 først besejrede OB med 
9-3 og endelig i finalen fik ram på KB 
med en sejr på 3-2. Hermed vandt B.93 
for første gang i klubbens historie Dan-
marksmesterskabet. Holdet var: Hans 
Julius Rützebeck; Oluf Kinck Petersen 
og Emil Jørgensen; Chr. Grøthan, Helge 
Scharff og Lauritz Hansen; Svend Aage 
Andersen, Michael Rohde, Carl Schultz, 
Anton Olsen og Otto Palby. 

Landsholdet: Da de nordiske lande var 
neutrale under 1. Verdenskrig kunne 
landskampe med de nordiske lande Sve-
rige og Norge gennemføres. Danmark 
vandt dem begge 2-0 over Sverige den 
4. juni i København og Norge blev be-
sejret med de samme cifre den 25. juni 
i Oslo. Chr. Grøthan, Michael Rohde 
og Anton Olsen var med mod Sverige. 
Kampen i Oslo var den første landskamp 
mod Norge. Kampen blev spillet på en 
grusbane. Michael Rohde scorede begge 
Danmarks mål i den kamp, hvor også de 
to andre 93´ere var med.

Tennis: Var i høj grad præget af krigen. 
Kun svenskere havde været repræsen-
teret i klubbens turneringer. Klubmester 
udendørs, blev Axel Thayssen og frøken 
Krayenbühl. Herredouble blev vundet af 
Aage Madsen og Leif Rovsing. Erik Teg-
ner blev Danmarksmester i Herresingle 
og sammen med Leif Rovsing fra KB 
vandt han også titlen i Herredouble.

75 ÅR SIDEN – 1941

Fodbold: To nederlag til Frem (0-3) og 
Køge (0-3) samt de uafgjorte kampe 
mod KB (2-2), HIK (1-1), B1903 (3-3) 
og Fremad Amager (0-0) betød en fjer-
deplads i den københavnske kreds – ak-
kurat nok til at kvalificere holdet til DM 
kvartfinalen. Holdet skuffede dog fælt 
foran 3.000 tilskuere i Idrætsparken ved 
at tabe stort (0-4) til KFUM. Carl 'Sko-
mager' Hansen overtog fra 1. marts 
træningen af klubbens 1. hold.  På Mi-
chael Rohdes 1. drenge hold fandt man 
navne som Henry Salomonsen, Christen 
Brøgger og Arne Winther, 

O. Kinck Petersen og Carl Skomar Hansen
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mens Dirch Passer måtte nøjes med en 
tjans på 2. drenge holdet.

Landsholdet: Ingen landskampe i for-
året 1941.

Tennis: Beretningen var denne gang 
skrevet af C. Schubart, der var ny på 
posten som spilleudvalgsformand. Årets 
sportslige resultater havde ikke været 
strålende. Tilgangen af unge spillere var 
meget ringe for såvel piger som drenge. 
Men som den debuterende skribent 
slutter af med: "Har det sportslige re-
sultat været ringe, kan man dog i det 
mindste trøste sig med, at 
det kammeratlige samvær 
i årets løb indenfor tennis-
afdelingen har været upå-
klageligt". Klubmestre blev: 
Henning Wiig (HS), Else 
Dam (DS), Henning Wiig/
Ib Gerdes (HD), Henning 
Wiig/Ellen Holst (MD) og 
Birthe Levin/Martha Thom-
sen (DD). Henning Wiig blev 
desuden Danmarksmester  
i Herredouble udendørs med 
makkeren Anker Jacobsen 
fra KB.

50 ÅR SIDEN – 1966

Fodbold: Det mest bemærkelsesvær-
dige resultat i foråret kom i den sidste 
kamp, hvor B.93 ude besejrede Viborg 
med hele 8-0. Klubbens største sejr ef-
ter krigen. En måned forinden havde 
holdet tabt til samme Viborg mand-
skab i Idrætsparken med 1-4. Arvid  
Christensen scorede fire mål i Viborg, 
Lindy Olsen, Erik Rønnow og debutanten 
Leif Kronholm hver et. Tom Søndergaard 
scorede ikke, men lagde op til seks-syv 
af målene. Holdet holdt sommerferie på 

10. pladsen i 2. division. Bengt Anne-
mann var træner.

Landsholdet: vandt ingen af forårets 
tre landskampe. Det blev 0-0 mod Tyr-
kiet i København, 1-3 mod Portugal i Es-
bjerg og 0-1 mod Norge i København. 
Tom Søndergaard var med i de to sidste 
kampe. Han missede et straffespark mod 
Norge.

Tennis: Lise Kaae Evers (Sørensen) 
vandt sammen med makkeren Jan 
Leschly fra KB Danmarksmesterska-
bet i Mixdouble såvel indendørs som  

udendørs.

Det stod i medlemsbladet: 
På klubbens ordinære ge-
neralforsamling april 1966,  
der blev afholdt i restaurant 
"Karnappen" foreslog den 
18-årige Torben Klarskov 
at B.93 oprettede en 
støtteforening, der senere 
fik navnet ”B.93´s Ven-
ner”. Oversigt over de nye 
kontingentsatser: Fodbold 
og cricket 120 kroner årligt 
(senior), 60 kroner (yng-
linge) og 30 kroner (junio-

rer). Tennis 160 kroner (senior), 90 kro-
ner (under 18 år) og B-abonnenter 100 
kroner (måtte kun spille til kl. 16:00). 
Passive medlemmer 30 kroner årligt.

25 ÅR SIDEN –1991

Fodbold: På grund af omlægning af DM 
turneringen fra kalenderåret til efterår/
forår varede turneringen kun et halvt år. 
Der blev kun spillet om en opryknings-
plads i 2. Division øst og intet andet. 
Det gav mange uinteressante kampe. 
B.93 sluttede på en sjetteplads efter 

Arvid Christensen
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18 kampe på bare 96 dage. Thomas  
Christiansen debuterede i forårets sidste 
kamp mod Kastrup, hvor han scorede et 
af målene i 4-2 sejren. Da hans mor var 
spansk kom han siden på det spanske 
landshold. Niclas Jensen, der var et år 
yngre, kom på det danske landshold. 
Tom Sander scorede tre gange i sejren 
på 5-0 over AB. HIK rykkede op.

Landsholdet: vandt en sensationel sejr 
over Jugoslavien i Beograd med 2-1. 
Bent Christensen scorede begge Dan-
marks mål. Michael Laudrup og bror 
Brian havde meldt fra til landsholdet, 
angiveligt på grund af utilfredshed med 
træner Richard Møller Nielsen. Holdet 
blev nummer to i puljen om kvalifikation 
til EM i Sverige i 1992 – efter Jugosla-
vien. Det skulle senere blive ændret. Og 
resten er historie.

Tennis:  indendørs DM for hold. Det 
lykkedes ikke B.93 at forsvare sit DM, 
men det var tæt på. I semifinalen vandt 
klubben 4-2 over Hørsholm/Rungsted. 
Det blev til et knebent 2-4 nederlag 
i finalen mod KB. Holdkaptajner i ten-
nis: Didier Tscherning (1. hold), Henrik 
Andersen (2. hold), Steen Biilmann (3. 
hold), Klaas Muizelaar (4. hold) og Jør-
gen Jensen (Veteranholdet). For de for-
skellige juniorhold var holdkaptajnerne: 
Finn Hansen, John Rasmussen, Cathrine 
Riis, Thorkild Ruby og Jørgen Nowak.  
Morten Christensen blev Danmarks-
mester i Herredouble indendørs. Makke-
ren hed såmænd Frederik Fetterlein, der 
stillede op for Hørsholm/Rungsted.

10 ÅR SIDEN – 2006

Fodbold: Da forårssæsonen blev fløjtet  
i gang i april lå B.93 sidst i 2. division øst 
med sølle ni point på kontoen. Michael 
Schäfer blev hentet ind som førsteholds-

træner og Claus Borre blev ansat som 
direktør for B.93. Hele 11 nye spillere 
blev hentet ind til klubben: Dragan Ba-
kovic, Peter Fensholm, Troels Jensen, 
Morten Jørgensen, Glenn Marcher, Jimmy 
Müller, Mikkel Petersen, Ronny B. Peter-
sen og Mads Spur-Mortensen, hvoraf en 
del var tidligere 93'ere. Operationen lyk-
kedes. Holdet klatrede i foråret op på en 
8. plads efter at have hentet 21 point i 
tolv kampe.

Landsholdet: Da landsholdet havde 
misset kvalifikationen til VM i Tyskland 
i 2006 stod den kun på lidet interes-
sante venskabskampe mod Israel (2-0), 
Paraguay (1-1) og Frankrig (0-2). De 
tidligere B.93`ere Per Krøldrup, Nicklas 
Jensen og Daniel Jensen var landsholds-
aktuelle. Daniel Jensen var med i alle tre 
kampe.

Tennis: B.93 vinder bronze ved DM for 
hold indendørs.

Det stod i fodboldbladet: B.93 hjem-
meside b93.dk så dagens lys i sommeren 
2003. En af initiativtagerne, webmaster 
Klaus B. Johansen bliver årets leder. 
Årets B.93'er blev Tommy Møller. Jørgen 
Ritnagel, Palle 'Banks' Jørgensen og Jør-
gen Hammeken modtog fortjenstmedal-
jen i guld på årets generalforsamling. 

Claus Borre og Morten Christensen
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B93  Tennis arrangere, for første gang, en tennis rejse  for alle 
medlemmere. Turen går til det populære Ali Bey Hotel & Resort i 
Alanya, Tyrkiet.

Hvornår
16-23. April 2016

Hvem kan deltage
Seniorer: Bygyndere - Let øvede - Øvede
Juniorer (10-18 år) Klubspillere - Turningeringsspillere - Elitespillere

Indhold
All inclusive (5 stjernet hotel med morgenmad, frokost og aftensmad)
4 timers tennistrænning + 1 times fysisk træning pr.dag
Fly tur/retur
Hotelværelserne bookes således, at man har en roommate efter aftale
Singleværelserne er også en mulighed mod merbetaling

Trænere
Elitetrænerne Steen Højbo, Bo Thaysen og Hooman Samimi
Samt nogle af vores divisionsspillere, uddannet hos Dansk Tennis For-
bund

Pris/Betaling
Samlet pris for træning, fly tur/retur, hotel med all inclusive kr.5999,-
1.rate på kr.2999,- betales senest 1/2-2016
2.rate på kr.2000,- betales senest 1/3-2016 
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DER SKAL VÆRE VARER PÅ HYLDEN
Hooman Samimi om de kommende udfordringer i Tennisafdelingen

Af Torben Klarskov
Hooman Samimi er et kendt ansigt  
i B.93's tennisafdeling, selv om han kun 
har været ansat fra 2014. Med det navn 
er det sikkert og vist, at man ikke kom-
mer fra Faaborg og omegn. Hooman blev 
født i Shiraz i Iran. Rødvinskendere kan 
nikke genkendende til navnet.

I 1984 var der krig mellem Irak og Iran 
og i familien Samimis baghave drat-
tede der en bombe ned, der fjernede 
alle glaspartier i deres hus, mens fami-
lien var samlet foran tv'et. Så blev det 
besluttet at pakke sammen og rejse til 
Danmark.

I første omgang blev familien installeret 
på en gammel Storebæltsfærge, der lå 
for kaj i Københavns Havn. Senere blev 
familien overflyttet til en flygtningelejr 
ved Middelfart. I 1986 fik familien op-
holdstilladelse i Danmark og flyttede til 
Sjælland. Hooman kom i dansk skole  
i Ballerup og afsluttede med en studen-
tereksamen fra Borupgaard Gymnasium.

Det kreative har altid tiltalt Hooman, så 
han startede ved musikken og blev pla-
deproducer. Han har blandt andet produ-
ceret musik for Joey Moe. Da han blev 
gift med Ami, følte han et større ansvar 
for familien, der snart blev forøget med 

Hooman Samimi
Foto: Torben Klarskov
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en dreng, Sami Alexander. For nylig er 
Benjamin kommet til. Indtægterne i mu-
sikbranchen svinger meget, så Hooman, 
der har svinget med en tennisketcher  
i både Ballerup, AB og Farum og uddan-
net sig som tennistræner, tog kontakt til 
Steen Højlo, og da sidstnævnte skulle på 
barsel, blev Hooman tilbudt et vikariat  
i B.93's tennisafdeling. En mulighed han 
har grebet til klubbens store tilfredshed.

De to har siden dannet et fortrinligt mak-
kerpar. Se f.eks. artiklen "Kommando-
centralen" i medlemsblad nr. 2 fra sep-
tember 2015 via b93.dk/medlemsblad. 
Sammen har de omdannet Tennisafde-
lingen til en velfungerende del af B.93, 
der i modsætning til andre tennisklubber 
kan melde om medlemsfremgang. Med-
lemstallet er i skrivende stund oppe på 
1.402 medlemmer. Samtidig er der ble-
vet ryddet op i restancerne, så der nu 
kun er et enkelt medlem, der ikke har 
betalt.

Men mange andre tiltag har også set 
dagens lys. Der er iværksat STU træ-

ning for seniormedlemmerne. I 2016 
vender B.93 Tennis tilbage som udbyder 
af juniorturneringer. I øjeblikket er fem 
turneringer på tegnebrættet. Sommer 
Camps fortsætter også i 2016. Det var 
en stor succes sidste år med deltagere  
i samtlige uger af skoleferien. I år forsø-
ger man at indbyde de tyve bedste ju-
niorspillere til camp på anlægget.

På trænersiden har man etableret sig med 
et stærkt hold (se opslagstavlen i hall'en) 
Alle trænere skal have minimum K1-K4 
træneruddannelse.

En spritny hjemmeside så dagens lys  
i 2015, som Klaas Muizelaar også har 
stor ære af.

Kreative Hooman udtrykte det bedst un-
der samtalen, da han sagde: 

"Der skal altid være varer på 
hylden"

– så vi har nok ikke set det sidste tiltag 
fra den kant.
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RUNDE FØDSELSDAGE  

Af Palle 'Banks' Jørgensen

JØRGEN RITNAGEL, 70 ÅR,  
DEN 23. MAJ 2016

For 54 år si- 
den blev Jør-
gen Ritnagel 
indmeldt i B. 
93. Da han 
havde be-
grænset suc-
ces på fod-
b o l d b a n e n 
(udmærke t 
venstreben, 
men simpelt- 
hen for do-
ven), over-
talte le-
gendariske Poul Zølck ham til at blive 
ungdomstræner. Og her startede så en 
lang træner og endnu længere lederkar-
riere. Aktuelt sidder Ritter i Hovedbesty-
relsen, hvor det er ham der har kontakten 
til kommunen med hensyn til vedligehol-
delse af baner og klubhuset. Ritter har 
siddet i Fodboldbestyrelsen 1990/2000, 
i Hovedbestyrelsen 1976/78, 1985/87 
og igen siden 2004. Det har givet ham 
en række udmærkelser: KBU's sølvnål, 
DBU’s sølvnål og B.93's guldnål.

Da klubbens formand Johnny W. Han-
sen i august 2014 blev skoleleder for 
den nystartede skole, blev Ritter konsti-
tueret formand frem til generalforsam-
lingen i april 2015. Arbejdsmæssigt er 
Ritter ved at trappe ned. Det betyder, 
at han har genoptaget sin fodboldkarri-
ere, nu som midtbanedynamo på klub-
bens absolut ældste hold, Grand Veteran  

Masters (+70 år). Arbejdsindsatsen er 
som da han var ungdomsspiller. 

FINN 'LUDO' JENSEN, 70 ÅR,  
DEN 16. JUNI 2016

Det er en af de mere kendte 93’ere, der 
bliver 70 år. Finn Jensen, kun kendt som 
Ludo, blev indmeldt 29-04-1958.  Og så 
tog han den ellers hele vejen op igennem 
ungdomsrækkerne, blev senior og kom 
på 1. holdet, hvor det blev til 170 kampe 
og 15 mål (1966/75). Ligesom Morten Ol-
sen startede han som wing, blev senere 
midtbanespiller for at ende som sweeper. 
Ludo var en teknisk spiller, der til dato al-
drig har losset en bold udover sidelinjen, 
uanset hvor presset han var. Hvis han 
kunne komme afsted med at give mod-
standeren en tunnel var dagen reddet. I 
en af sine første divisionskampe – det var 
dengang han stadig spille venstre wing – 
blev han udsat for, at B1909’s landshold-
back Leif Hartwig gav ham en tunnel i 
eget målfelt. Den sved. Ludo var en del 
af det fantastiske 72-hold med Henrik 
Juul, Kronholm, 
Erling Bøje, 
Hans Paulan-
der, Bernhard 
Deneke, Kenn 
Hansen, Jan 
Højland, Vagn 
Müller, Finn 
Ilsø, Svend Pe-
tersen, Bent 
Andersen, Poul 
Verner Hansen 
og Jens Kolding. 

Jørgen Ritnagel

Finn 'Ludo' Jensen
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Da Ludo stoppede karrieren, blev han 
i stedet ungdomstræner i klubben. Og 
det blev en stor succes, mange af hans 
gamle drenge berømmer ham stadig. 
Blandt hans spillere kan i flæng næv-
nes Leo Noer, Mark Mladenovic, Thomas 
Christiansen, Ivar Blegvad, Tom Sander, 
Niclas Jensen, Brian Jensen, Dan Lübbers 
og Torben Rasmussen og der er mange 
mere. Finn Ludo Jensen, der blev gift 
19-04-1997, gik på pension fra Danske 
Bank i 2009 efter 46 års tro tjeneste. Nu 
skulle der være tid til at dyrke karrieren 
på Super Grand Old Masters – og som-
merhuset på Enø.

FLEMMING MATHIESEN, 75 ÅR,  
DEN 28. JUNI 2016

Flemming Robert Mathiesen, i daglig tale 
bare This, blev indmeldt den 15. juni 
1953. Det var den to år ældre kammerat 
Ivan Løvenskjold, der fik ham meldt ind 
i klubben. Ivan var et kæmpetalent, der 
i sin førsteholdskamp nummer to sco-
rede tre mål i udekampen mod AaB (4-
3). This var ikke det åbenlyse talent, til 
gengæld ydede han altid en stor arbejds-
indsats, og der blev tacklet igennem. De-
res betydning for klubben blev ikke som 
forventet. Ivan, der spillede 9 kampe/5 
mål, sluttede med fodbolden som 23-
årig. This, der spillede 58 kampe/0 mål, 
spiller stadig. Aktuelt er han en bund-
solid forsvarsspiller på Super Grand Old 
Masters, hvor alderskriteriet er 65 år. Og 
det betyder ikke noget, at modstanderne 
er 10 år yngre. This, der ikke ligefrem 
kan kaldes en damespiller, tackler stadig 
igennem. 

I seniortiden mødte B.93 ofte hold 
med en innerwing der organise-
rede angrebsspillet. Eksempelvis  

Finn Laudrup (Vanløse), Helge 
Jørgensen (Odense KFUM) og  
Erik Nielsen (Brønshøj). Taktikken var 
ofte at forsyne disse med en overfrakke 
(mandsopdækning). Det var som regel 
Bjarne Eklund eller This der fik denne op-
gave. På grund af fødselsdagen nævner 
vi ikke Leo Nielsen fra Randers Freja, der 
i pokalsemifinalen i 1967 (4-5) i Idræts-
parken scorede tre mål. Bortset fra mi-
litærtiden på Grønland og Færøerne har 
This spillet konstant i den hvide trøje. 
Hvis vi medregner vinterturneringen må 
hans kamptal nærme sig de 1500. Og i 
øvrigt henvises til sidste Medlemsblad fra 

november 2015, hvor chefredaktør Klar-
skov havde været på hjemmebesøg hos 
Flemming og Ellen.    

Flemming Mathiesen
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B.93-FEST PÅ ØSTERBRO STADION  
TIRSDAG 17. MAJ 2016

Ledelsen i B.93 Kontraktfodbold ApS  
arbejder med en del nye og spændende 
initiativer i kulissen og er godt i gang 
med at involvere, implementere med-
lemmer i og blive enige med Hovedklub-
ben omkring strategien og prioriteter for 
klubben de kommende år. Vi håber at 
være med til gennem alt, hvad vi gør at 
vække begejstring og give overskud til 
mennesker. Alle skal have mulighed for 
at finde deres rolle, dygtiggøre sig, præ-
stere og opleve glæden ved spillet. Vi 
vil meget gerne forene professionalisme 
med amatører og frivillige, og vi tager 
udgangspunkt i, at vi er til for spillerne 
og ikke omvendt.

Et af fokusområderne er at skabe ny 
energi og spændende initiativer omkring 
hjemmekampene på Østerbro Stadion. 
Nu er der fastsat en dato for en særlig 
event i foråret.

Tirsdag den 17. maj kl. 19.00 møder 
B.93 Avarta på Østerbro Stadion. Der 
arbejdes på forkampe med ungdoms-
hold - på at invitere en række tidligere B.93-
profiler, en række live interviews, en spæn-
dende sparke konkurrence i pausen og 
meget, meget mere. Det løfter vi sløret 
for senere og vi starter fra kl. 18.00. Der 
vil samtidig blive foretaget en række lod-
trækninger med gode præmier.

Tanken er simpel. Vi vil have alle 
B.93-medlemmer på Østerbro Stadion. 
Hver og en er inviteret og du er meget 
velkommen til at tage venner og familie 
med. Du kan hjælpe med at dele begi-
venheden på facebook, ved at invitere 

og tale med dine holdkammerater, dine 
forældre og gamle B.93-venner. Der er 
gratis adgang til alle. Vi kommer senere 
til at bede folk om at melde sig til dels for 
at være med i lodtrækninger og samtidig 
hjælpe med planlægningen.

Vi glæder os til at informere mere om 
aftenens program, når det er på plads. 
Og til at se dig på Østerbro Stadion.

Ole Ringheim
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FØLG KLUBBENS 1. HOLD I FORÅRET 2016

Snart tager vi hul på en ny halvsæson, 
hvor vi skal arbejde stenhårdt på at 
undgå nedrykning til Danmarksserien  
– og derved i efteråret spille i en af de 
tre puljer, hvor man spiller om at komme  
i oprykningsslutspillet. Medlemmer af 
fan klubben og Back-Op foreningen, amt 
klubbens egne ungdomsmedlemmer har 

gratis adgang til hjemmekampen (mar-
keret med rødt). Mød op og støt holdet.  
Husk at den 17. maj er en særlig festdag 
– læs mere herom andetsteds i bladet. 

Medlemsbladet ønsker alle en god  
forårssæson. 

Kampoversigt B.93 Kvalifikationsrækken Forår 2016

Ugedag Dato Kl. Kamp Spillested

Lørdag 19.03 15:00 Jammerbugt - B.93 Ude

Torsdag 24.03 15:00 B.93 - B 1908 Østerbro

Mandag 28.03 13:00 Avarta - B.93 Ude

Lørdag 02.04 15:00 B.93 - Holbæk Østerbro

Lørdag 09.04 15:00 Odder IGF - B.93 Ude

Lørdag 16.04 15:00 B.93 - Kolding Østerbro

Fredag 22.04 19:00 B.93 - AB Tårnby Østerbro

Lørdag 30.04 15:00 Skovbakken - B.94 Ude

Lørdag 07.05 15:00 B.93 - Jammerbugt Østerbro

Onsdag 11.05 19:00 B 1908 - B.93 Ude

Tirdag 17.05 19:00 B.93 - Avarta Østerbro - NB!

Lørdag 21.05 15:00 AB Tårnby - B.93 Ude

Lørdag 28.05 15:00 B.93 - Skovbakken Østerbro

Søndag 05.06 13:00 Holbæk - B.93 Ude

Lørdag 11.06 15:00 Kolding - B.93 Ude

Lørdag 18.06 15:00 Odder IGF - B.93 Ude

*

*

*
*

*

*

*
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FEM TIDLIGERE B.93'ERE ER DØDE
Siden sidste medlemsblad udkom har redaktionen erfaret,  
at fem med relation til klubben er døde.

Mindeord af Palle 'Banks' Jørgensen

INGEMANN PETERSEN, 91 ÅR

Carl Villy Ingemann 
Petersen, der var født 
15-12-1923 (Køben-
havn), døde 12-11-
2015 (København). 
Ingemann, som al-
drig benyttede sine 
to fornavne, spillede 
16 kampe på 1. hol-
det (1944/49). Ind i mellem opnåede 
han tre kampe for Næstved. Ingemann 
var soldat i Næstved, og de trafikale 
vanskeligheder gjorde, at man ikke bare 
lige rejste frem og tilbage. Ingemann 
var med i KBU-pokalfinalen mod Frem  
i april 1944, som blev vundet af Frem med 
3-2. Pokalkampe var et tilløbsstykke, så 
meget at portene blev sprængt. Det of-
ficielle tilskuertal var 37.000 plus dem, 
der plankede den. Efter karrieren sad 
Ingemann mange år i spilleudvalget, og 
var en flittig skribent til Medlemsbladet 
om de forskellige seniorholds resultater 
(det var før KBU havde en hjemme-
side, red.). Indtil for et par år siden var  
Ingemann, der var fagforeningsmand, 
fast gæst om tirsdagen i klubben, hvor 
de gamle raflede, spiste chokolade, drak 
kaffe – og røg cigar og cerutter.  

PETER JØRGENSEN, 63 ÅR

Peter Ehlers Jørgensen, f. 11-10-1951 
(Holbæk), død 06-10-2015 (Nørrebro). 
Peter Jørgensen var vel nok klubbens 
største målmand, hvis man gør brug af 
vægten. Store Peter kom som 25-årig fra 
Kalundborg til B.93. Forinden havde han 

været en tur på Grønland, og det var ikke 
som kontorassistent. Peter var enormt 
fysisk stærk med nogle ordentlige lap-
per, og ved siden af var han en glimrende 
målmand. Han var ganske frygtløs. Det 
blev til 20 kampe (1977/78). Store  
Peter vogtede målet i hele efteråret 1977, 
hvor B.93 klarede sig fri af nedrykning 
i sidste kamp mod Frederikshavn (3-0) 
på mål af blandt andre Jan Ilsø. Den 
store grønthandler havde sin egen stade 
på Rådhuspladsen. Senere blev staden 
flyttet til foran Rundetårn. Og ’Peter den 
store’ spillede senere på det lukkede 7. 
hold, hvor han brugte sine kræfter på 
at være angriber. Engang han var ind-
lagt på Rigshospitalet med maveproble-
mer, forlod han hospitalet for at spille en 
kamp på 7. holdet. Peters nevø, Morten 
Ehlers Jørgensen (år-
gang 1978), spillede 
47 kampe/4 mål for 
B.93. Efter Peter blev 
invalidepensionist, 
boede han det meste 
af tiden i sit koloniha-
vehus i Herlev.

JAN ILSØ, 62 ÅR

Jan Ilsø Larsen, f. 25-07-1953 (Køben-
havn), død 12-01-2016 (København). 
Jan Ilsø var ligesom sin storebror Finn 
(årgang 1951, 178 kampe/45 mål) ung-
domsspiller i B.93. Jan var forsvarsspil-
ler, venstre back, og spillede 22 kampe/ 
2 mål (1974/78). Sit første mål scorede 
Jan i Idrætsparken mod Frederikshavn 
(3-0) i den sidste kamp i 1977. Et ne-
derlag ville have betydet nedrykning fra 
den bedste række. I foråret 1978 mødte 

Ingemann Petersen

Peter Jørgensen



45

B.93 igen Frederikshavn i Idrætsparken, 
denne gang vandt hjemmeholdet 1-0, 
målscorer Jan Ilsø – sådan. Jan kendte 
sin begrænsninger, og i 1979 skiftede 
han til Fremad Valby. Jans søn Tim Ilsø 
spillede næsten hele sin karriere i val-
byklubben BK Frem, og opnåede hele 
372 kampe/58 mål. I sæsonen 2003/04 
var Tim i familiens 
barndomsklub på 
Østerbro. Den pro-
fessionelle fodbold-
spiller Ken Ilsø (ak-
tuelt Singapore) er 
Jans nevø. Jan døde 
af cancer.

LARS GRUNTH, 77 ÅR

Lars Grunth, f. 23-
10-1938, død 20-
12-2015 (Frederiks-
berg). Selvom Lars 
var noget ved mu-
sikken, var han ikke 
specielt kendt i klub-
ben. Han blev med-
lem af B.93 i april 
1990, og opnåede 
25 års medlemskab sidste år. Lars, en 
uhyre rar person, var en flittig tilskuer 
til divisionsholdets kampe, som regel 
ledsaget af nogle af sine fem børn. Lars 
var først og fremmest musiker og kendt 
for sine mange roller og hovedroller  
i dansk klassisk musikliv. Han blev hen-
tet til Tivoli som musikchef af daværende 
Tivoli-direktør Niels-Jørgen Kaiser. Et job 
han varetog med stor succes frem til 
2005, hvor han overlod dirigentstokken 
til Nikolaj Koppel. Undertegnede havde 
ham som bankkunde i Danske Bank og 
klubformanden Hans Drachmann bragte 
forrige år artikler i Politiken om Lars 
Grunths udfordringer med Skats bereg-

ning af ejendomsskatter på Frederiks-
berg. Og vi kan begge bekræfte, at Lars 
var en helt speciel rar og venlig mand.

JØRGEN NORSKER ER DØD

Tirsdag den 4. februar blev en meget 
trist dag, idet klubbens æresmedlem 
Jørgen Norsker døde efter et hjertestop. 
Dagen efter han var fyldt 79 år. Dermed 
har klubben mistet en af sine største le-
dere gennem tiderne. 

I forbindelse med dødsfaldet udtalte 
klubbens formand Hans Drachmann:

”Med Jørgen Norskers død har 
B.93 mistet en af sine helt store 
kæmper og vigtigste ledere gen-
nem tiderne.

Jørgen Norsker var som leder vi-
sionær. Han var som person et 
usædvanligt behageligt og sympa-
tisk menneske. Og som klubmand 
var han altid klar til at træde til, 
når klubben kom i nød, og så sent 
som i sommer trådte han til og var 
endnu en gang med til at sikre det 
økonomiske grundlag for selskabet 
bag klubbens 1. hold.

Jørgen Norskers død er et stort tab 
for B.93 og for alle os, der havde 
ham som ven, klubkammerat og 
inspirator”.  

 
Jørgen Norsker, født 03-02-1937, blev 
født ind i B.93. Hans far Aage Norsker 
(årgang 1901), bankfuldmægtig i Kjø-
benhavns Handelsbank, var en solid cen-
terhalf med mange 2. holdskampe og en 
enkelt kamp på 1. holdet.

Jan Ilsø

Lars Grunth
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Jørgen startede da også med at spille 
fodbold i B.93. Allerede som junior 
måtte han dog opgive fodboldspillet af 
helbredsmæssige årsager. Hans lunge-
kapacitet var for lille, noget han kom 
til at slås med resten af livet. I ste-
det begyndte Jørgen at spille tennis, 
som dengang foregik i et roligt tempo.  
Da Jørgen i 70'erne boede i Taastrup var 
han med til at sætte fut i den lokale ten-
nisklub. I starten af 80’erne flyttede Jør-
gen tilbage byen, da han og Marli købte 
hus på Callisensvej i Hellerup. Og der gik 
ikke lang tid før Jens Helsted og Henrik 
Lindholm havde fået lokket Jørgen ind  
i bestyrelsen (1984/88).

Jørgen Norsker blev klubbens formand  
i 1989. Det skete efter en dramatisk 
generalforsamling, der startede med 
at måtte flyttes fra klublokalet i Stadi-
onbygningen til den gamle tennishal på 
Østerbro Stadion pga. den store tilstrøm-
ning. Norsker stillede op som et alter-
nativ til den siddende formand Jon Bre-
merskov. Efter flere timers debat skulle 
valget afgøres ved skriftlig afstemning. 
Den vandt Jørgen med 102-78. 

Det blev en periode med store udfor-
dringer, ikke mindst forhandlingerne 
med Københavns Kommune om vilkå-
rene for udflytningen fra anlægget på 
P. H. Lings Allé til Svanemølleanlæg-
get. Sammen med den øvrige Hoved-
bestyrelse, Torben Biilmann, Henrik 
Lindholm og Freddie Birtø sørgede Nor-
sker efter mange og lange forhand-
linger, for at klubben fik en fin aftale.  
 
En anden af Norskers triumfer var gen-
nemførelsen af klubbens 100 års ju-
bilæum. På selve dagen, onsdag den 
19. maj 1993, var der stor recep-
tion i klublokalet i Stadionbygningen.  

Solen skinnede og rigtig mange var mødt 
frem, bl.a. kulturminister Jytte Hilden, 
overborgmester Jens Kramer Mikkelsen 
og ikke at forglemme Norskers lille ven-
inde, den excentriske millionøse, gre-
vinde Erna Hamilton. Selve jubilæums-
festen blev afholdt tre dage senere, hvor 
520 festklædte deltagere var mødt frem 
i daværende tennishal.

Efter 10 år som formand stoppede Jør-
gen Norsker i 1999. Han fortsatte med 
at påtage sig lederopgaver i flæng kan 
nævnes, bestyrelsesmedlem i ApS'et 
bag professionel fodbold, medstifter 
af Museumsudvalget (nu: Kulturud-
valget), formand for Ungdomsfonden 
og meget mere. Jørgen Norsker blev 
– omsider – udnævnt til Æresmedlem  
i 2005.

Jørgen Norsker, 
der var statsauto- 
riset revisor, var 
en ualmindelig 
rar mand, der al-
tid var klar til at 
støtte klubben 
med det ene eller 

andet, om det var økonomisk  
eller arbejde var underordnet.    
 
På b93.dk/b93tvarkiv findes et B.93 
TV indslag fra 24. marts 2012 med et 
interview med Jørgen Norsker fra en 
sammenkomst med æresmedlemmer. 
Og på nettet YouTube ligger der et 40 
minutters indslag (også fra 2012), hvor 
Jørgen fortæller om sin barndom. Vi-
deoen er redigeret af Jørgens lillebror 
Erik Norsker, der er en lynhurtig an-
griber på Supermasters. Indslaget er 
med Eriks tilladelse bragt som nyhed på  
fodbold.b93.dk. Det kan også findes under  
1. halvår 2016 på b93.dk/b93tvarkiv.

Jørgen Norsker
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Hovedbestyrelse

Hans Drachmann (formand) 
dra@b93.dk

Morten Hemmingsen (Fodboldformand)
mhe@ejendomskontoret.com

Christian Lunøe (Tennisformand) 
lunoe_c@yahoo.dk

Hans Bay (Kasserer)
hansbaydk@gmail.com

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

Preben Keldsen (Tennis – Næstformand)
pk@bodyfeedback.dk

David Kendal (suppleant fodbold)
davken@um.dk

Klaas Muizelaar (suppleant tennis)
kmuizelaar@hotmail.com

Aps-bestyrelsen Bestyrelsen Østerbro Idrætspark (ØI)

Lars Lütjohan Jensen
llj@b93.dk

Torben Henriksen
adv@t-henriksen.dk

Willam Kvist
williamkvist@b93.dk

Jens Agerbak
Emilie.casey2privat.dk

Ole Ringheim
ole@b93.dk

Niels Kjærulff
niels-kathleen@mail.dk

Jeppe Hedaa
jeppe@b93.dk

Max Riis Christensen
mrc@b93.dk

Fodbold bestyrelsen Tennisbestyrelsen

Morten Hemmingsen (Formand)
mhe@ejendomskontoret.com

Christian Lunøe (formand)
lunoe_c@yahoo.dk

Max Riis Christensen
max@makesyoulocal.dk

Patrick Ørngreen (næstformand) 
patrick.oerngreen@hotmail.com

Tommy Møller (seniorafd.)
tommy@kongelunden.nu

Violetta Jaramaz (sekretær) 
jaramazhn@gmail.com

Lene Holmskov
l.holmskov@hotmail.com

Torben Ernst 
willy@willyernst.dk

David Kendal (suppleant fodbold)
davken@um.dk

Catrine Ørbeck-Riis
catrine.riis@hotmail.com

Casper Wulff
cw@ramboll.dk

Nils-Henrik Jørgensen
nihej@oncable.dk

Bjarke Møller (Pigefodbold)
bjarkemoller@hotmail.com

BACK    P
- Støtter ungdommen i B.93 fodbold -  
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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

Jesper Christensen
Direktør
Ring 4456 3812

Morten S. Pontoppidan
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3815

Bent Kristensen
Stedfortrædende direktør
Ring 4456 3809

Camilla Skytte Højegaard
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3811

Tine Bosarp Hansen
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3820

Dita Dalmose
Privat-/pensionsrådgiver
Ring 4456 3816

Katrine N. Andreasen
Erhvervskunderådgiver
Ring 4456 3814

Rune A. E. Ravn
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3813
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