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Tanker om vokseværk

Vi er pr. 30.9.2012 over 2.500 medlemmer i B.93

Heraf er de 1.510 med-
lemmer af fodbold- 
afdelingen – fordelt 
på 418 seniormed-
lemmer og 1.092 ung-
d o m s m e d l e m m e r.  
Det højeste antal fod-
boldmedlemmer no-
gensinde. Tennis har 
normalt på denne del 
af året, hvor tennis går 
fra udendørs aktivitet 
og til indendørs ak-
tivitet, en del frafald 
i begyndelsen af pe-
rioden. Tennis med-
lemstallet var den 30.09 2012 på 1.073 heraf 558 
juniores.  Antallet af passive medlemmer, der ikke 
registreres som fodbold eller tennismedlemmer 
var 169.  Når vi dertil bemærker, at kvindefod-
boldens fusionsklub med det besværlige navn 
B.93/HIK/Skjold er Danmarks største med lige 
godt 500 medlemmer, så kan vi godt tale om 
vokseværk i klubben.

Det spørgsmål, der melder sig i den forbindelse, 
er om vi er i stand til at rumme så mange med-
lemmer, og om vi eventuelt, således som kvinde-
fodbolden ønsker det gerne skulle være endnu 
!ere – læs interviewet med Peter Vest andetsteds 
i dette nummer. 

Flere medlemmer vil kræve !ere ledere og træ-
nere, men ud af den mængde, der søger vor klub, 
må det være muligt at rekruttere !ere ledere. Det 
kræver blot, at alle vi, der i dag har en ledende 
funktion i klubben har øjne og ører åbne for, 
hvor de potentielle emner be"nder sig. For de 
er allerede i klubben. DGI (Danske Gymnastik- 
og Idrætsforeninger) gennemførte for nogle år 

siden en undersøgelse, der viste, at aldrig tidli-
gere havde så mange unge været optaget af for-
eningsarbejde. De var blot ikke synlige i de store 
foreninger, måske fordi der allerede i forvejen 
var en etableret foreningsledelse, der havde så 
travlt med at få hverdagen i klubben til at hænge 
sammen, at man havde glemt at sikre sig, at den 
næste generation var klar til at tage over. Det 
handler i høj grad om at uddelegere arbejdet, 
og inddrage !ere og !ere i ledelsesarbejdet i en 
funktion, hvor vedkommende føler, at han/hun 
er en succes. 

Det gælder også om at klæde de nye på i en sådan 
grad, at de føler sig i stand til at løse de opgaver, 
de måtte stå over for. 

Hvad venter vi på? Lad os få en strategi for, hvor-
dan vi rekrutterer !ere ledere og instruktører i 
B.93.

/tk
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B.93 må aldrig være blot et springbræt

Livlig debat på fodboldens årsmøde 

Der var pænt fremmøde til demokratiets fest- 
dag – fodboldens årsmøde – der blev afholdt  
den 23. oktober. 40 medlemmer havde fundet 
vej til aftenen, der primært kom til at handle  
om den turbulens, der var opstået i klubben, da 
nogle ungdomstrænere havde valgt at forlade 
klubben i utide.
Dette havde ganske naturligt skabt et vakuum. 
Man "nder ikke erstatninger for klasse lige med 
det samme, og informationen til de tilbage-
blevne kunne helt klart have været bedre.

Hans Drachmann kom i sin beretning ind på de 
tiltag, som fodboldbestyrelsen havde sat i værk 
for at afbøde denne problemstilling, og man var 
meget tæt på at nå i mål således, at klubben igen 
kan fremstå, som en af de bedste klubber i landet, 
når det drejer sig om talentpleje.

- Men vi må ikke bare være et springbræt for dem, 
der ønsker at gøre karriere i andre klubber. Foræl-
drene bør i højere grad være klar over, at kun meget 
få talenter, når det store mål. Vi har tidligere bevist, 
at vi selv er i stand til at sende talenter ud i den 
store fodboldverden. Men klubben må 
være gearet til 

at tilbyde vore medlemmer samme gode faciliteter 
som andre klubber. Dygtige trænere, ordentlige om-
klædnings- og baneforhold med mere.

Han kunne fortælle, at klubben er tæt på en af- 
tale med Københavns Kommune om et folkesko-
leprojekt, der ventes at blive indledt i 2013 eller 
2014. Klubben har pt. 1521 medlemmer og er der-
ved en af de største klubber i landet. Det vil kræve 
yderligere plads, således er ønsket om en ekstra 
kunstgræsbane højst påkrævet, ligesom klubben 
arbejder ihærdigt på at få etableret en styrke-
trænings pavillon. På længere sigt er det tanken 
også at iværksætte en fritidsidrætsordning. 

- Men målet her og nu er at få vores første senior- 
hold tilbage til divisionsfodbold, for uden denne 
placering vil alt andet være særdeles vanskelligt.
Årsmødet er traditionelt også stedet, hvor der ud-
deles priser:

Børge Christensens mindelegat blev denne gang 
uddelt til to personer. Poul Fenger modtog en 
!ot pokal og Harvey Macauley modtog en check 
på 1.893 kr. 

Klubbens U 12 hold, der prydede forsiden af det 
sidste nummer af medlemsbladet blev kåret til 

årets hold – Morten Levinsen blev 
kåret tilårets 

Billeder af Harry McCauly / Poul Fenger 
(Børge Christensens mindelegat)
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ungdomsspiller og anføreren på klubbens første 
seniorhold, Thomas Høegh blev kåret som årets 
seniorspiller – et valg man sluttede op om, da Tho-
mas sammen med en række andre af vore første-
holdsspillere, havde valgt at tage ansvar for den 
uheldige nedrykning og hurtigst muligt arbejde 
for, at klubben kunne få sin divisionsstatus tilbage.  

Endelig blev følgende valgt til den nye fodbold-
bestyrelse:
Per Petersen med ansvar for logistik, Mark Bern-
quist (Børnefodbolden) Thomas Riley (seniorfod-

bold) og Steen Münzberg (U 17 og U 19 holdene) 
– alle valgt for en et-årig periode.
Peter Vest (Kvindefodbold), Berit Johannsen 
(Børn og unge/Klubudvikling) Tommy Møller (øv-
rige seniorhold) og formanden Hans Drachmann  
- alle valgt for en to-årig periode.

Mødet sluttede kl. 21.15 med det traditionelle 
B.93 hurra – denne gang ledet af aftenens diri-
gent, Ole Petersen

/tk (Tekst & billeder)Årets hold U 12

Fodboldbestyrelsen fra venstre Thomas Riley, Jesper Nielsen, 
Berit Johannsen, Hans Drachmann (stående) Peter Vest, 
Mark Bernquist (med aura), Steen Müntzberg og Per Petersen.
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Trængsel til årsmødet

Spørgelysten var stor, da 80 medlemmer mødte op til årsmødet.

Der var ikke stole nok i lokalet, da tennisafdelin-
gen afholdt sit årsmøde på slottet den 29. okto-
ber. Mange måtte stå op under hele årsmødet, 
der varede til et pænt stykke over midnat.

Torben Henriksen blev valgt til dirigent, og han 
"k en travl aften med at styre begivenhederne

Klubbens revisor, Peer Appel var mødt frem for 

at gennemgå tennisafdelingens foreløbige regn-
skab, der udviste et underskud på hen ved en 
kvart million kroner. Regnskabet afsluttes først 
i slutningen af december og skal endelig god-
kendes på klubbens ordinære generalforsam-
ling i april måned 2013. Til den tid vil regnskabet 
forhåbentlig se pænere ud, da der har været en 
medlemsfremgang på ca. 200 medlemmer.  Der 
foreligger også en restance på omkring 400.000 

Nyvalgte: Joy Rasmussen, Torben Ernt, Roberto Machuca og Andreas Tescl.
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kr. Ganske uhørt, at mange benytter tennisan-
lægget uden at betale for det. ”Kontingent er 
noget, vi giver hinanden”.
Formanden, Line Rener Kristensen var desværre 
forhindret på grund af sygdom og i hendes fra-
vær blev beretningen gennemgået af Elitefor-
manden, Jan Nygaard Jensen.

Den nye tennisbestyrelse, der trådte til sidste år 
havde søsat mange ideer, og med ansættelsen 
af sportschef, Steen Højlo var der ved at komme 
struktur på en afdeling, der længe har trængt til 
initiativer.  Optimisme var der da også at spore, 
selv om enkelte kritiske røster afslørede, at oplys-
ning er et område, som bestyrelsen fremover bør 
tage meget alvorligt.

Nyvalg
Tre medlemmer af bestyrelsen havde valgt at 
trække sig. Formanden Line Rener Kristensen, 
Jan Nygaard Jensen og Henrik Storm Johansen 
mente, at de foreløbig havde aftjent deres vær-
nepligt.

Nye i bestyrelsen blev Joy Rasmussen, der ville 

arbejde for at fastholde juniorerne i klubben, 
Roberto Machuca, der ville sætte skub i elitear-
bejdet, Torben Ernst, der talte for sammenhæng 
mellem elite og bredde og endelig Andreas 
Tescl, der brændte efter at komme i gang med 
noget foreningsarbejde.  Velkommen til alle de 
nye og rigtig god arbejdslyst. Medlemsbladet vil 
løbende følge arbejdet i den nye bestyrelse og 
vi stiller os også til rådighed som budbringer af 
relevante informationer

/tk (Tekst & Billeder)

Rogier Folkers og Cathrine Ørbeck Riis, der fortsætter i 
tennisbestyrelsen.
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Et festligt tilbageblik

Første klubaften med !lmklip fra Dan-
marks Radio.

Takket værre en jætteindsats af 47 forskellige 
sponsorer, lykkedes det for DR udvalget, at kunne 
købe mere end 56 "lm- og TV klip af Danmarks 
Radio og den 8. oktober kunne tæppet så gå op 
for den første forestilling.

Lidt over 30 forventningsfulde personer havde 
indfundet sig i restauranten. Her var repræsen-
tanter fra jubilæumskampen i 1953, oprykkerne 
fra 1962, Pokalvindere fra 1982, holdledere, for-
mænd, repræsentanter fra fanklubben, æres-
medlemmer ja sågar nysgerrige fra andre klubber 
(Brønshøj og OB), der med misundelige blikke 
fulgte med i begivenhederne på lærredet.

Kl. 18.00 blev der budt på en sandwich og en 
forfriskning til den lange forestilling, og så gik det 
løs på lærredet med begivenheder helt tilbage 
fra 1915, sluttende godt 3 timer senere med de 

sidste optagelser fra klubbens kortvarige ophold 
i Superligaen. 

Herlige gensyn med nogle af de mange kory-
fæer. Lange Svend Jensen i en pokalkamp fra 
1935 mod HIK, som klubben overraskende tabte. 
Fra samme kamp navnkundige Poul Zølck med 
stor bandage, der jo ikke afholdt bageren fra at 
kæmpe videre og heade til bolden med snøren.  
Fornøjelige interviews med Michael Rohde og 
Anthon Olsen.  Mange herlige scoringer – det 
mest iøjnefaldende nok Preben Arentofts brag 
af et selvmål fra en kamp i Idrætsparken. Men 
også store beviser på ”myre!ittige” Jens Koldings 
indsats. Gensyn med baner, der var gevaldige 
plørehuller, langt fra nutidens lækre græstæpper.
 
Alle lod til at nyde gensynet. I udvalget glæder vi 
os til at se !ere B.93`ere når vi den 19. november li-
geledes kl. 18.00 blænder op for en ny forestilling.

Med venlig hilsen
DR Udvalget:
Palle ”Banks” Jørgensen,
Christian Winther og Torben Klarskov

Tre gamle førsteholdskæmper, fra venstre Flemming Nielsen, Bjarne Eklund og Arvid Christensen.
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Tredive år siden

B.93 medlemsblad tog en snak med 
anfører Ole Petersen om kampene i 
Europa Cup̀ en for Pokalvindere i 1982 
mod et af Østeuropas stærkeste mand-
skaber, Dynamo Dresden.

Tredive år er længe siden, og Ole Petersen må 
da også af og til bede om en tænkepause eller 
spørge en ven, da bladets udsendte ønsker at 

vide, hvordan det var at eliminere et af Østeuro-
pas allerstærkeste hold, Dynamo Dresden, otte 
gange østtysk mester og syv gange pokalvinder.

- Vi var jo noget betænkelige, da vi havde trukket 
holdet fra Dresden. Vi vidste jo godt, at det ville blive 
en svær nød at knække, navnlig da det første opgør 
skulle spilles 15. september på Rudolf Harbig Sta-
dion i Dresden i overværelse af 26.000 tilskuere – et 
tilskuertal, som vist nok kun tre spillere fra holdet 
havde prøvet at optræde for før (Keld Kristensen, 
Lars Francker og Jens Kolding) Der var da også 
nerver på under selve opvarmningen. Jeg husker at 
Claus Mortensen !k ondt i ryggen før kampen og var 
tvivlsom - en skade, der sikkert var udløst af stress, 
og massør Jørgen Finkelstein måtte på overarbejde 
for at få ham lappet sammen.

Det var en !ok betuttede spillere, der løb ind 
på Stadion, hvor kun ganske få B.93`supportere 
havde taget plads, og de havde en helt igennem 
håbløs opgave med at bakke holdet op, selv om 
de var placeret sikkert på ærestribunen blandt 
andre Parteigenossen og Volkspolizeibeamter.
 
- Vores træner, Erik Dennung tog imidlertid opgøret 
med stoisk ro og hans rolige omgang med spillerne 
og hans optimisme forplantede sig til spillerne. Vi 
havde ikke ændret meget på taktikken og vores 
kendskab til det østtyske mandskab var stærkt be-
grænset. Vi vidste, at de havde et par landsholds-
spillere, men hvem det var, tog vi ikke særlig notits 
af. Det kom derfor ikke overraskende bag på os, at 
hjemmeholdet lagde ud som lyn og torden.  De kom 
da også planmæssigt foran, efter blot !re minutters 
spil. Og ti minutter senere var Find Juhl tvunget til at 
begå et stra"espark, mod landsholdsspilleren Hans 
Uwe Pilz, og Andreas Trautmann hamrede bolden 
ind bag en sagesløs Bo Skovbjerg. Fjorten minut-
ters spil og måltavlen viste 2-0 til hjemmeholdet. Vi 
havde ikke været meget over midten.

Østtyskerne følte nu, at de havde helt kontrol 
over tingene og at de roligt kunne sætte tem-
poet lidt ned. B.93`erne kæmpede det bedste, 

Født den 6. januar 1954
Medlem af B.93 siden 1962
Klubrekordholder 409 kampe/31 
mål 1973-1988
Beskæftigelse: Kemiingeniør ansat 
hos Force Technology
Gift med Mai-Britt – 1 Datter  
Linda (28)

Ole Petersen
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de havde lært og holdt da også østtyskerne fra 
yderligere scoringer inden pausen.
Træner Erik Dennung var tilfreds med at Østty-
skerne kun førte med to mål, og 93`erne kom ud 
til anden halvleg fyldt med fornyet kampmod og 
tro på, at slaget ikke var endegyldigt tabt.

- Vi havde jo ikke så meget at tabe, fortæller Ole. Det 
lykkedes for os at få en tidlig scoring i anden halv-
leg ved Tonny Madsen. Det anfægtede ikke Dresden 
spillerne. Ole husker, at han havde mange dueller 
med sin direkte modstander, centerforwarden Ralf 
Minge, der var kropsstærk og eminent i luftrummet. 

Tyskerne var overbeviste om, at der ikke kunne 
pilles ved deres sejr.  De "k da også lidt hjælp af 
den walisiske dommer H. W. King, der dømte et 
helt uforståeligt stra#espark mod Wlady Jatczak. 
Hans Uwe Pilz scorede sikkert til 3-1. Tyskerne 

vadede i den ene chance efter den anden, men 
dels stod Bo Skovbjerg en pragtkamp, og dels 
virkede tyskerne en del ukoncentrerede i deres 
afslutninger. Og så skete det, der gør fodbold til 
et så overraskende spil. Keld Kristensen sendte 
Lars Francker af sted med en a!evering i dybden. 
Lars Francker var vist den eneste B.93`er der be-
fandt sig på østtyskernes banehalvdel, men han 
styrede direkte mod målet og udplacerede den 
tyske målmand, Jörg Klimpel. 

Et nederlag på 2-3 i Dresden gav holdet en vis tro 
på, at opgaven ikke var nær så umulig, som det 
måske umiddelbart havde set ud.  Desværre duk-
kede kun sølle 3.800 tilskuere op til returopgøret 
$orten dage senere i Idrætsparken.  Men de blev 
så til gengæld vidne til en af de største sensatio-
ner i europæisk fodbold. Selv om gæsterne kom 

Programmet fra kampen i Dresden. 
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foran med 1-0 allerede efter ni minutters spil, så 
spillede B.93`erne helt uden nerver i den kamp. 
Også Dynamo Dresden mente, at den kamp var 
afgjort.  Ralf Minge og jeg havde således tid til 
at gå og smile lidt til hinanden. Atmosfæren var 
temmelig afslappet spillerne imellem. Pludselig 
"k backen Kim Larsen, der ikke havde været med 
i Dresden, den glimrende ide at hamre løs til bol-
den uden for feltet.

- Jeg husker at den østtyske målmand blev så  
be!ppet over skuddet, at han automatisk duk- 
kede sig. Udligningen var en kendsgerning. På et 
for-nemt kontraangreb blot fem minutter før tid 
slap Jens Kolding fri af sin oppasser og serverede 
en perfekt bold ind til Tonny Madsen, der tim- 
ede sit løb mod bolden helt perfekt. Med den  
yderste tå spids !k han prikket bolden ind i det  
østtyske mål. 
Så skal jeg ellers love for, at der gik panik i øst-
tyskerne de sidste fem minutter, fortæller Ole. Ralf 
Minge havde et helt forstenet udtryk i ansigtet, som 
om han frygtede, at han stod til et længere ophold  

i Sibirien. De lagde et voldsomt pres på os i kamp-
ens slutfase, men de var utålmodige, og de kom  
ikke til #ere åbne chancer. 

På reglen om udebanemål havde B.93 sendt  
Dynamo Dresden ud af turneringen.

- Jeg var på vej ud af banen, da de andre spillere 
hev fat i mig og sagde, at vi vist godt kunne tillade 
os at samle os inde på midten og vinke ud til vore 
ellevilde fans. Fra omklædningsrummet kunne vi 
se, at bussen med de østtyske spillere allerede var 
kørt fra Idrætsparken inden vi var nået at komme 
i bad, slutter Ole

B.93 tabte i næste runde til Thor Waterschei fra 
Belgien 0-2 hjemme og 1-4 i Belgien. Belgierne 
nåede senere til semi"nalen, hvor de tabte til 
de senere vindere af Europa Cup`en for Pokal-
vindere, Aberdeen, der var under ledelse af en 
ganske ung manager, Alex Ferguson. 

/tk (Tekst & billed)

Tonny Madsen, der scorer sejrsmålet i Idrætsparken
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Ny sportschef

B.93 har været igennem en brydnings-
tid, hvor der har været udskiftning på 
"ere nøgleroller omkring talentarbej-
det og 1. senior. Sidste nye ansigt er Mi-
chele Guarini, der blev hentet ind som 
ny sportschef i september.

Michele har blandt andet en fortid som træner 
i !ere divisionsklubber, men har været væk fra 
fodboldens verden de seneste par år. Han ser dog 
B.93 som en klub med potentiale og spændende 
udfordringer foran sig.

- Jeg har været uden for fodbold i seks-syv år, 
hvor jeg har bygget min egen virksomhed op. 
Men jeg har hele tiden savnet fodbolden lidt. Jeg 
er #ere gange blevet spurgt, om jeg ville være 
sportschef i forskellige sammenhænge. Jeg har 
dog sagt nej, da jeg ikke synes, jeg har haft tid- 
en til det. Jeg bor på Østerbro og følger B93, så  
jeg tænkte, at det var en chance at slå til her. 
B93 har et potentiale, der ikke helt er udnyttet 
i øjeblikket. Det kan jeg godt tænke mig at hjælpe 
med til. 

En hurtig tilbagevenden til divisionerne ligger 
selvfølgelig højt på ønskelisten. Derfor vil  
Michele arbejde på at få opbygget en sportslig 
kultur i klubben, der blandt andet bygger på 
kontinuitet.

- Det man kan sige, der de sidste mange år har 
manglet, er noget kontinuitet. Det ser nu ud til, 
at det sportslige har fundet et leje, hvor man kan 
begynde at bygge på igen. Kim Splidsboel har fået 
godt fat om holdet, og det arbejde skal vi støtte med 
alt, hvad vi har.  Vi skal lade være med at skifte ud 
hele tiden, men i stedet lægge lidt til hvert halve år. 
Det tror jeg, er det vigtige lige nu, og så skal vi blive 
ved med at skabe kontinuitet i og forbedring af ram-
merne omkring holdet. Det er selvfølgelig altid en 
vurdering, om det set-up vi har nu holder hele vejen.  

Det er jo en løbende vurdering. Det vi, som ledere 
skal fokusere på, er at skabe stadigt bedre rammer 
på alle planer, for spillere, publikum og sponsorer, 
samt at være stærke til at træ"e gode beslutninger 
løbende. Det gælder om at forbedre præstationen 
på alle niveauer og ikke bare spillernes.

Holdets fremtidige opbygning skal ske både på 
det træningsmæssige, men også på det mentale 
plan. Michele ønsker at gøre brug af nogle af 
de metoder han blandt andet har arbejdet med 
igennem hans virksomhed. 

- På den korte bane handler det jo som sagt om at få 
stabiliseret det sportslige, og få begyndt at kigge på, 
hvordan man kan bygge en sportslig kultur op, som 
er bæredygtig længere oppe i rækkerne. Det være sig 
øget træningsmængde og bedre metoder – det vil 

Billede af Michelle Guarini – foto Leo Mathiesen
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sige fylde på alle de parametre, som understøtter 
og skaber resultaterne. Jeg har lavet et lille oplæg, 
som jeg har præsenteret til bestyrelsen, hvilket de 
syntes var spændende. Så jeg skal til at have snakket 
med Kim Splidsboel om, hvordan vi gør helt konkret. 
Nogle af de processer handler jo om. at man i dag i 
langt højere grad kan styre de psykologiske meka-
nismer på holdet.

Selvom Michele i starten udelukkende skal foku-
sere på 1. senior, ser han dog også vigtigheden 
i at få 1. senior tilbage i divisionerne i forhold til 
ungdomsarbejdet i klubben. 

- For at det overhovedet skal give mening  at tilbyde 
nogle af de mange talenter i ungdomsafdelingen at 
blive længere tid i klubben, så er vi nødt til at få et 
1. hold, der ligger højere. Jeg er sådan set ansat til 
at være sportschef for 1. holdet, men det er klart, at 
det bliver spændende at begynde at se nogle sam-
menhænge i det større arbejde. 

Michele tør ikke gætte på hvor langt klubben kan 
nå, men han er overbevist om, at det ville være 
naturligt for B93 i sin nuværende form at have et 
hold i 1. division. 

- Det er stadig uvist, hvor langt vi når, men vi skal 
i hvert fald op og ligge i divisionerne, hvor vi må 
begynde at skrive kontrakter igen. Jeg synes, det 
kunne være sindssygt spændende at se, om det kan 

lade sige gøre at ska"e interessenter til en endnu 
større plan for B.93. Med det set-up man har nu, kan 
man ligge i 2. division.

Michele kan dog ikke sige, om der kommer yder-
ligere spillere til i vinterpausen. Men han mener 
dog, at det kan være gavnligt med en lidt bredere 
trup.

- Jeg har været her en lille måned, og den er jo gået 
med at se nogle kampe, og holde øje med hvad der 
sker. Nu har jeg haft et møde med Kim om hvad  
vi skal gøre her i den næste pause, og om hvad vi 
skal prøve at forbedre. Jeg tror meget, det handler 
om rammerne omkring holdet, og det ser ud til, vi 
har holdet, der kan vinde kampene i Danmarks-
serien – de vinder jo i øjeblikket. Så nu gælder det, 
om at komme igennem vinterpausen styrket og ikke 
svækket. Det var jo en sammensat #ok, der er nu fra 
sommeren, hvor det gik lidt hurtigt. Så det er klart, 
at der vil være nogle steder, hvor det kunne være 
spændende at få et par spillere. Ikke så meget fordi 
dem der er der nu, ikke er gode nok, men fordi det 
ville være dejligt at have nogle #ere tangenter at 
spille på i forhold til kampene.

B.93 medlemsblad ønsker Michele velkommen i 
klubben og ser frem til at følge hans arbejde.

/lm



Julebu#et i restauranten eller ud af huset, alle 
dage fra den 1. November til fredag den 20. 

December 2012, fra kl. 12.00 til kl.22.00

Sildebord med 3 slags hjemmelavet sild
Æg, grønne asparges og rejer

Lun smørstegt "ske"let med rørt remoulade
Hjemmelavet hønsesalat med sprødstegt bacon

Andelår på bund af æbler og svesker
Flæskesteg med hjemmelavet rødkål og agurk salat

Postej med svampe og bacon
Fransk landbrie med kiks og druer

Hjemmebagt brød fedt og smør

Pris per kuvert ved minimum 10. kuverter kr. 135,00
Bestillinger modtages på kok@kokkensgourmet.dk

God jul og godt nytår
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Samtale med cheftræner Kim Splidsboel

Medlemsbladet havde indkaldt Kim til 
en samtale i starten af oktober måned. 
Kim var i !nt humør, idet de sidste !re 
kampe havde givet fuldt udbytte mod 
SIF (2-0), Frederikssund (2-0), Skjold 
(2-1) og Avedøre (2-1). Der manglede 
endnu !re kampe i efteråret. Det er/var 
mod Kastrup (2-0), BSF (2-1), Vanløse og 
B1903.

Kim tiltrådte midt i foråret 2012, hvor det som 
bekendt ikke lykkedes ham, at redde holdet fra 

nedrykning fra 2. division. 
Det så ellers fornuftigt ud, 
indtil vi tabte 0-1 hjemme 
mod BSV. En urutineret 
udvisning af Jannik Zim-
ling i starten af 2. halvleg 
og uheld i afslutningerne 
kostede os sejren, og ne-
derlaget var nok årsagen 
til nedrykningen.

- Efter jeg stoppede som 
træner for B1908 i 2011 
valgte jeg, at holde træner-
pause af forskellige årsager. 
Men da jeg !k jeg en hen-
vendelse fra B.93, trak jeg  
i trænertøjet igen. Selvom 
vi desværre rykkede ned,  
så var jeg ikke i tvivl, da  
klubben foreslog en for-
længelse af aftalen for 
2012/13-sæsonen.
Målsætningen er klart, at 
rykke tilbage til 2. division. 
I 2005 lykkedes det mig,  
at få Hvidovre retur fra  
Danmarksserien, så jeg har 
prøvet det før. 
Til trods for at vi mistede 12 

spillere i sommerpausen, syntes jeg vi har fået et 
godt hold, som er bygget op omkring de !re nøg-
lespillere Jakob Thomsen, Thomas Høegh, Philip 
Bank og Emil Dyre Nielsen. Selvom vi !k en uheldig 
start med nederlag til to oprykkerhold (Virum og 
Smørum), har holdet vist moral og er nu ubesejret 
i syv kampe. 
Målsætninger er, at vi er i nærheden af opryk- 
ningsstregen før den lange vinterpause. Så skal 
vi nok ud og hente 2-3 forstærkninger til forårets 
kampe, så truppen bliver bredere. 
På trænersiden er vi godt besat med Rene Ras-
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Født 25-11-1955 (København) 
Spiller/ungdom: Hvidovre, U19-landsholdet (7 kampe)
Spiller/senior: Hvidovre 1974/78 (43 kampe/0 mål) og Herfølge 1979/81 (ca. 100 kampe/1 
mål)
DBU: Instruktør og indehaver af A-licens (træner)
Civilt: Skatteforvaltningen i Hvidovre, Rødovre og København  
Træner: DBU/U17-landsholdet (1984/87), Hvidovre (1986/88), Holbæk (1990/91), Brøndby/ta-
lenthold (1992), Dragør (1993/94), Malawi/landstræner (2001/02), Hvidovre (2004/05), Værløse 
(2008), FC Banants Jerevan/Armenien (2008), B1908 (2009/11) og B.93 (siden 01-05-2012).

mussen, Nicolas Nielsen og Jens Kolding. Da den  
mangeårige holdleder Per Clausen valgte at holde 
pause, fandt jeg selv hans a#øser, nemlig min  
storebror William, som i øvrigt også har spillet  
i Hvidovre og Herfølge. Da William bor i Strøby  
er han primært aktiv omkring kampene.

Et par dage efter interviewet spillede førstehol-
det mod Kastrup på Østerbro Stadion. De faste 
boldpiger havde fået forkert besked om kamp-
tidspunktet. Og så måtte Kim igen trække på 
familien, datteren Louise dækkede hele cinders-
banen, og hun var nok den, der løb mest under 
hele kampen.

Kim var ungdomsspiller i Hvidovre. Som ynglin-
gespiller blev det til syv landskampe (U19). Han 
står i DBU noteret for et enkelt mål, men det er 
vist en fejl, som vi skal have rettet. Kim spillede 
sammen med navne som Per Wind (Frem), Frank 
Arnesen (Fremad A.), Carsten Nielsen (B1903),  
Søren Lerby (Taastrup), Tom Jensen (B1901) og  
Allan Hansen (OB). Enkelte af disse "k en lidt 
større karriere på banen end Kim.

- Allerede som 26-årig stoppede jeg for at blive  
træner, og det har jeg ikke fortrudt. Det har ført  
mig vidt omkring og givet mig mange oplevelser.
Sammen med nogle af mine trænerkollegaer,  
bl.a. Keld Kristensen og Hans Brun Larsen, tager  
vi på en årlig tur til udlandet, for at udvikle os.  

Til november skal vi England (det var derfor kam- 
pen mod Frederikssund blev rykket frem, red.).

Da du var U17-træner for landsholdet spillede 
holdet i 1985 en turnering i Norge. Mod Island 
førte Danmark 3-0, men tabte 3-4. Hvad siger 
træneren til det, beviset får du her.

- Beklager, men kampen har jeg fortrængt. Holdet 
var ellers godt med Jakob Kjeldberg, Jesper Thyge-
sen, Jens Madsen og Søren Andersen som nogle af 
pro!lerne.

Et sidste spørgsmål. Hvis Hans Drachmann står 
udenfor døren med en kontraktforlængelse, ville 
du så skrive under.

- Det gør han ikke, for han er ude og træne. Men 
mellem os, så ville jeg ikke være uinterreseret.

De spillere der forlod B.93 i sommerpausen var: 
Bassel Jradi (AB), Jannik Zimling (B1908), Mads 
Nielsen (Birkerød), Mohamed Azaquoun (Fremad 
Amager), Mourad El Bariaki (Birkerød), Nicklas 
Jensen/Mouritsen (FCN/ungdom), Omar Roshani 
(Birkerød), Rógvi Poulsen (Færøerne), Sadulla 
Elezi (BSV), Sean Christo#ersen (Roskilde), Valon 
Ljuti (Brønshøj) og Wissam Nielsen (Birkerød).

/Palle ’Banks’ Jørgensen

Kim Michael Splidsboel
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U19 – spillere på vej

Da 1. senior i sommers rykkede ned i 
Danmarksserien, betød det samtidigt 
også et midlertidigt farvel til mulig-
heden for at holde de bedste talenter 
på kontrakt i klubben. Derfor var det 
naturligvis også med en vis nervøsitet, 
at U19 holdet startede op efter sommer-
pausen.

Flere af spillerne havde valgt at søge til klubber 
i U19 Ligaen. U19 træner Michael Hjortkjær ser 
tilbage på den hektiske opstart, der dog er gået 
over al forventning. Holdet vandt blandt andet 
deres "re første kampe og ligger med helt i top-
pen af U19 Divisionen. 

- Vi har mistet 7 spillere i sommerpausen, der er  
taget til ligaklubber i høj grad i forbindelse med, at 
vi mistede muligheden for at skrive kontrakter. Det 
betyder nu at nogle af dem, som er 2. års ynglinge 
skal tage mere fat, og det har de gjort. Til at starte 
med skulle vi bare samle et hold og klare os nogen-
lunde i divisionen, men lige nu må ambitionen være 
at ende i top 3.

Resultaterne er vigtige for udviklingen af spil-
lerne, men på længere sigt også for B.93’s 
muligheder for at bevare positionen blandt  
talentudviklingsklubberne i Danmark. Det hele 
udspringer fra diskussionen om U19 holdets rolle 
i B.93. Er det at udvikle en masse dygtige spillere, 
som bliver hentet til ligaklubberne før de debu-
terer på 1. senior? Eller er det at udvikle spillere 
til 1. senior gennem mere fokus på resultaterne? 
Michael og hans trænerteam mener det sidste, og 
derfor er der fokus på at skabe resultater ud fra 
en stærk vindermentalitet på holdet.

- Vi må nok erkende, at vi ikke er en ligaklub.  
Vi er en af de bedste klubber herhjemme i divi- 
sionen - den næstbedste række – og det vil vi gerne 
blive ved med at være. Ved at vinde en masse  

kampe vil det også smitte af på andre spillere  
rundt omkring, som ser, at vi vinder kampe og  
spiller en god omgang fodbold. Og så vil de højst 
sandsynligt vælge os. Så resultaterne som U19 
laver er meget vigtige men stadig uden at gå 
på kompromis med vores spillestil. Desuden er  
vigtigheden af resultaterne på U19 niveau med  
til at klargøre de unge spillere på tilværelsen som 
seniorspillere senere hen.
- De skal lære at vinde nu, for det kan sagtens  
være nu, at de bliver sendt op til 1. senior. Om det 

bliver til vinter eller om det bliver til sommer, det  
ved vi ikke. Det kan være, at der kommer nogle  
skader, og så er det jo os, der skal levere spillere.  
Der skal de være klar til at vinde. Så skal de ikke 
kunne sige: ”Jamen jeg spillede en god kamp, 
men lavede nogle vitale fejl.” Der handler det  
om at vinde.

Michael understreger dog, at der stadig er plads 
til fejl, men det er vigtigt for spillerne, at de  
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lærer af dem. Desuden skal fejlmarginen være 
mindre. Et godt eksempel var blandt andet  
kampen mod Hvidovre. Holdet "k to udvis- 
ninger, hvor brok til dommeren var udslags-
givende. 

- Hvidovre-kampen var en torsdagskamp, og om 
fredagen tog vi så en snak om det. Jeg sagde  
til spillerne, at vi ikke skal forvente, at dommeren  
er en positiv faktor for os. Vi skal ikke give dom-
meren mulighed for at give os kort for at brokke 

os. Men med den trup vi har, der er det vigtigt  
med engagement, og at vi har et meget højt  
tændingsniveau. Det har vi, og det skal vi selv- 
følgelig beherske, så det ikke kapper de sidste  
dråber over, som det desværre gjorde i Hvidovre.

Kommunikationen til spillerne er også en vigtig 
del af klargøringen af dem til seniortilværelsen, og 
Michael fremhæver de gode kommunikations- 
muligheder i B.93 som en af styrkerne ved klub-

ben. Klubhuset får ros for opbygningen, der gør, 
at spillerne skal forbi trænerens kontor både før 
og efter træning eller kamp. En ting, der glæder 
Michael, da han dermed stadig kan nå at hive fat 
i den enkelte spiller efter træning og kamp, hvis 
ikke han lige nåede det ude på banen. 
Til sidst vil Michael opfordre fans og klubfolk til 
at komme ud og se de måske fremtidige pro"ler 
på B.93s 1. senior. I efteråret har fem markspillere 
og to målmænd fra U19 været oppe at snuse til 1. 
senior, og det forventes, at nogle af dem allerede 
i næste sæson er at "nde fast i 1. seniortruppen. 

- Vi synes vi spiller noget rigtig god fodbold i 
øjeblikket, som jeg nyder rigtig meget. Og nu 
har vi mulighed for, hvis resultaterne #asker sig  
rigtig meget at komme tæt på at vinde divi- 
sionen. Så jeg synes, folk skal komme ud og se  
noget fodbold og nyde det, fordi vi spiller rig- 
tigt pænt og nydeligt. Der er god stemning og  
gode spillere, som har noget potentiale til at  
få den her klub til at komme rigtigt langt – også 
på seniorniveau. Så jeg håber folk kommer og  
støtter os.

For de hurtige læsere, vil det være muligt at følge 
U19 i holdets sidste kamp i efteråret hjemme  
mod Nordvest FC på Svanemølleanlægget den 
17. november kl. 15. 

Vi ønsker Michael og drengene held og lykke med 
den sidste kamp i efteråret og glæder os til at 
følge dem i foråret. 

/lm

Øverst fra venstre: Casper Nicolaisen, Oliver Drost, Usama 
Poulsen, Frederik Madsen, Lamin Samba, Jason Svensson, 
Jetmir Zeciri, Mathias Sander, Frederik Bülow. Midten fra 
venstre: Michael Hjortkjær (cheftræner), Conrad Johans-
son, Pablo Hamburger, Kevin Nielsen, Morten Levinsen, 
Tobias Barbosa, Philip Rasmussen, Philip Oslev, Kasper 
Urwald, Mark Strøm (fys), Michael Mathiassen (ass. 
træner). Nederst fra venstre: Nicolas Bahamondes, Sonny 
Lorentsen, Mads Jørgensen, Rasmus Bendtsen, Frederik 
Bruhn, Johan Gårdsvoll, Mads Hærup, Daniel B.V. Nielsen. 
Mangler: Mark Bredal og Maciek Portasinski.
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Leos interesse for B.93 star-
tede i 90’erne, men han har 
i !ere omgange måtte følge 
B.93 fra distancen. I første 
omgang, da familien i 1996 
valgte at bytte Østerbro 
ud med Aarhus, og senere  
under udlandsophold i for-
bindelse med studierne. 

Leo har været medlem af 
B.93 siden 2004, hvor han 
!yttede tilbage til Køben-
havn, og han har siden hjul-
pet til fra tid til anden med 
forskellige opgaver primært 
omkring 1. holdet. Fra 2004 
til 2007 var Leo redaktør på 
B.93s kampprogram, og han 
har i efteråret leveret optak-
ter til 1. holdets kampe på 
hjemmesiden. I efteråret har 
han også stået for afstem-
ningen af kampens 93’er til 
1. holdets hjemmekampe. 

Privat er Leo i sommers 
vendt hjem fra Australien 
med en mastergrad i sports-
ledelse og organisation, og 
han leder i øjeblikket efter 
et arbejde inden for sportens 
verden. 

Vi ønsker Leo velkommen i 
redaktionen og ser frem til 
mange spændende artikler 
fra hans pen.

/tk

Nyeste medlem af redaktionen er Leo Minamizawa Mathiesen, der med sine blot 28 
år på bagen også er redaktionens yngste medlem. 

Nyt medlem af redaktionen

Navn: Leo Minamizawa Mathiesen
Født: 25. september 1984
Fodboldmæssig karriere: 2003-04 Brabrand IF (seriebold), 
2005-2010 ASP FC (Dansk Arbejder Idræt regi) UTS FC 2011 
og Naremburn FC 2012 (Australien)
B.93 medlem siden 2004 (passiv)
Uddannelse: Master of Sport Management og Bachelor i 
østasiatisk organisation og ledelse og japansk (originaltitel 
er B.Sc. International Business Administration, Asian Lan-
guage - Japanese - and Culture). 
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Er du sikkert forsikret?
Spar dig for ærgrelser, før skaden sker,  
og lad os gi’ dig et forsikringstjek.  
Vi rådgiver dig, så du får netop de  
forsikringer, der dækker dine behov.

Kontakt os og få et godt tilbud. 

Ring 39 10 11 50 eller tjek gf-k.dk
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En hollænder kom forbi

Efter Klaas Muizelaar havde gennem-
ført sin studentereksamen og forsøgt 
sig i nogle år på medicin studie, blev han 
grebet af udlængsel. Han ville se sig om 
i verden, og valgte at drage nordpå, da 
han mente, at der var størst chance for 
at få arbejde i de skandinaviske lande.

Han dukkede op i København i 1967 og "k ret 
hurtigt arbejde på Nordisk Kabel og Tråd, hvor 
han kom til at arbejde foran stålovnene. Et  
arbejde han blev så beskidt af, at han måtte gå 
i bad og skifte tøj adskillige gange, før end han 
var ordentlig ren. Det holdt han ud i tre måneder.

Efter et intermezzo som byggearbejder på Island, 
blev Klaas takket være sine sprogkundskaber  
ansat som salgsassistent i den internationale af-
deling hos Radiometer ude på Emdrupvej, hvor 

han var ansat i 1 % år. Siden kom han til at arbejde 
for Københavns Vandrerhjem. På det tidspunkt 
havde Københavns Kommune fået den geniale 
ide, at ville tilbyde unge rygsækrejsende billige 
overnatningsmuligheder på de såkaldte ”Sleep-
ins” , og Klaas blev ansat som dens første daglige 
leder. Et af disse tilbud kom til at ligge i Skøjte-
hallen og da pladsen her var for trang, "k man 
etableret et samarbejde med B.93, der i sommer-
månederne tillod, at de rygsækrejsende kunne 
overnatte på madrasser i den gamle tennishal. 

Vejen faldt forbi B.93 tennisafdeling
Klaas havde spillet lidt bordtennis i Holland, så 
det kriblede lidt i ham for at få lov til at prøve at 
lære at spille tennis

- Der er det gode ved tennisspillet, at det er et 
spil, hvor man kan udvikle sig gennem hele livet.  
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Når man bliver ældre og måske ikke løber så godt 
mere, så kan man kompensere ved at forbedre sin 
teknik. Man kan hele tiden lære noget nyt. 

Inden Klaas blev grebet af tennisspillet, var han 
i 5 år beskæftiget som bestyrer af Huset i Mag-
stræde.

- Det er muligt, at vi har mange problemer og en 
del kon#ikter i B.93, men det er for intet at regne 
med de problemer, som jeg mødte i Magstræde. Her 
var et rend af musikere, kunstnere, skuespillere og 
aktivister med markante meninger, og det blev min 
opgave at få den daglige organisation til at fungere 
på en måde så alle kunne udfolde sig.  Jeg mente 
derfor, at jeg havde tilpas mange erfaringer til at 
kunne give en hjælpende hånd i B.93, som på det 
tidspunkt godt kunne trænge til #ere aktiviteter i 

tennisafdelingen. Jeg begyndte at tage initiativ til 
at få igangsat nogle sommerturneringer i klubben. 
Senere !k jeg ansvar for klubmesterskaberne og da 
jeg efter at have været en tur til Australien opda-
gede, at der i hver en by fandtes en forening, der 
hver lørdag var åben for alle også ikke medlemmer, 
!k jeg overført den ide, da jeg kom hjem til B.93. 
Det blev starten til lørdags open, der jo eksisterer 
også den dag. 

Videre til arbejdet i Hovedbestyrelsen
I 2006 blev Klaas valgt som Tennisformand  
og havde derfor også sæde i klubbens hoved-
bestyrelse.

- Den gamle hal var så medtaget, at vi blev ret hur-
tigt bevidste om, at vi måtte få bygget en ny og 
større hal, og vi indgik derfor den aftale med klub-
ben, at vi ville sælge den gamle hal og lade opføre 
en ny på klubbens Svanemølleanlæg. For at få hele 
klubben til at stå bagved projektet, var aftalen at 
vi også ville søge at få etableret en multihal som 
også fodbolden ville få glæde af, men første prioritet 
skulle nu være bygning af en ny Tennishal.  For at 
løse denne opgave havde vi brug for professionel 
assistance, og jeg trådte derfor tilbage for at give 
plads til Ole Christian Rasmussen, der havde erfa-
ring som byggerådgiver. Jens Kampmann trådte 
til som formand for det nydannede aktieselskab 
Østerbro Idrætspark. Uden de tos indsats som  
lokomotiver i projektet var hallerne aldrig blevet en 
realitet, men det skal tilføjes at mange andre hjalp 
med betydelige bidrag, både inden- og udenfor  
bestyrelseskredse.

Siden har Klaas arbejdet ihærdigt for at få styr  
på klubbens økonomi og it, som medlem af klub-
bens økonomiudvalg og hjemmesideudvalg. 
Her har han i de senere år hjulpet klubben med 
opsætning af en ny hjemmeside med plads  
for alle afdelinger, og et moderne og fremtids-
sikret medlemsprogram for hele klubben, med 
blandt andet online booking, online oprettelse 
af medlemskab, tilmelding til ventelister eller  
arrangementer, og online betaling. Altså en  

Født den 26.10.1946 i Friesland, 
Holland
Ankom til Danmark 1967
Medlem af B.93 siden 1982
Formand for Tennisafdelingen 
2006-2008.
Har en datter Sara fra tidligere  
ægteskab. To børnebørn på et  
år Silje og Kaja.

Kl
aa

s 
M

ui
ze

la
ar



23

automatisering som alle har glade af. 
I godt samarbejde med de øvrige medlemmer i 
økonomiudvalget, kasserer Hans Bay og fodbold-
formand Hans Drachmann, var Klaas desuden 
med til at udarbejde et nyt økonomisystem hvor 
der aftaltes en rimelig fordeling af økonomien 
mellem fodbold og tennis. Hermed blev der gjort 
en ende på årtiers interne slagsmål  om penge i 
klubben.
På det seneste har Klaas hjulpet en ny tennis-
bestyrelse i gang, en bestyrelse som efter hans 
opfattelse har sat fornyet skub i udviklingen af 
tennisafdelingen.

- For at lave en ny hjemmeside, startede jeg med en 
tur på biblioteket og lånte en stak på en 10-12 bøger, 
som jeg så granskede mig igennem. Det tog sam-
menlagt 6 måneders fuldtidsarbejde for enemand 
at få den tekniske opsætning af hjemmesiden på 
plads, men så synes jeg også at klubben havde fået 
et !nt redskab.

Fortsatte visioner
- Der er stadig meget, der kan gøres bedre i B.93. 
Klubben har en størrelse der kræver at det daglige 
arbejde bør varetages på tilfredsstillende vis af 
lønnede ansatte, så frivillige får overskud til at be-
skæftige sig med fortsat udvikling. Vi mister alt for 
mange medlemmer, hvis klubben ikke drives virkelig 
professionelt. De frivillige kører trætte, hvis de hele 
tiden skal fungere som fejekost for at få klubben til 
at fungere. Vi skal have skabt en klub, der hænger 
bedre sammen. Få etableret et godt arbejdsmiljø 
mellem ansatte og frivillige.

Men mest af alt
Er de nye tennishaller Muizelaars smertensbarn.

- Jeg vil arbejde ihærdigt for, at hallerne bliver ved-
ligeholdt på en sådan måde, at de også om tredive 
år står som et godt aktiv for klubben, slutter han.

/tk
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Bagerst f.v.:  Kim Splidsboel (cheftræner), Rami Jiowda, Thomas Høegh, Simon Carstensen, Philip Bank, Emil Dyre Nielsen, Jonas Lorentzen og Danny Mirabel.
Midten f.v.:  Nicolas Nielsen (målmandstræner), Jens Kolding (angrebstræner), Jackie Christensen, Marco Holst, Martin Heisterberg, Mads Heisterberg, Kim 

Tandrup, Chris Sørensen, Rene Rasmussen (ass. træner) og Mads Mazanti (holdleder)
Forrest f.v.: Patrick Ortiz, Nico Jørgensen, Jakob Thomsen, Simon Bloch Jørgensen, Christian Cordius og Markus Leding.

Fraværende:  Bjarke Vind, Christian Andreasen, Rang Shawkat samt holdleder William Splidsboel.

Foto: Christian Midtgaard
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B.93 - Brøndby 0-3 Foto: Christian Midtgaard
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God matchning til klubbens mange hold. 

Fix, Fremad Amager og Føroyar er som 
vanligt blevet smadret med 4-3, mens 
Volvox og Vanløse ligeledes som van-
ligt har været for formstærke og tævet 
os 3-4.

Seniorfodbold m/k
B.93 har godt spillende og velorganiserede hold i 
KS, serie 2-3-4-5 og diverse 7Ms rækker.

11-mands holdene ligger for de !este vedkom-
mende placeret i midten af rækken og hverken 
op- eller nedrykning ser ud til at blive aktuelt. 
Meget glædeligt, at det er lykkedes at fastholde 
en stor gruppe U19 spillere i seniorfodbolden. 
Det skyldes, at holdet og trænerne er rykket sam-
let op i seniorfodbolden, hvor de er blevet taget 
godt imod af øvrige hold og trænere.

7M´s holdene topper Mesterrækken, serie 1 og 
serie 2 og set er jo ik´ så ringe endda. 
Det kræver meget at træne og organisere et 
hold ikke mindst et 11- mands hold, så stoooore  
efterårsroser til Gustav, Thomas, Martin, The  
Silkeborgs, Keld og Rene, Martin, Tue & the 
7-mands, Michael, Saqib, Peter og Victor.

På kvindesiden har vi udover 3F holdet haft to 
11-mands hold og tre 7K hold på græs og ten-
densen er den samme. God matchning i 11K  
rækkerne og tung dominans i 7K rækkerne.
Og samme kæmperoooser til Carsten, Tue, Maria 
og Michél, der har trukket det store læs med at få 
det hele til at spille på meget kort tid.

Ungdom
B.93 har bare og heldigvis rigtig mange dygtige 
spillere og trænere og opbakkende forældre, 
der kør bil, skærer frugt og som DBU foreskriver  
hepper på begge hold. Det kan ses på og udenfor 
banen, hvor klubben er meget stærkt repræsen-
teret på ungdomssiden.

I efteråret er det især glædeligt, at talentarbejdet 
på pigesiden har taget et nyt step fremad. U18 
er med i toppen af 2. division og U13-14 spiller 
kvali"ceret med i højeste SBU række, der er lysår 
stærkere end de tilsvarende KBU rækker, hvor vo-
res næstbedste hold til gengæld er "nt matchet.
Ligeledes glædeligt at drengene på U15 og yngre 
har en meget stærk subelite, der spiller "nt op 
med mange andre klubbers bedste hold. 

Boyz
U19 og U17 har store velfungerende truppe, der 
træner og ledes meget kompetent af godt sam-
arbejdende trænerteams. Begge hold er placeret 
i den bedre ende af divisionen. Weltklasse.
U17 2 tryller i liga 4 med mod på mer .́
Hyldest og hurraråb til de unge, fansene , special-
trænerne og ikke mindst til Michael x 2, Morten x 
2, Dragan og Kristian.

U15 har tre meget "ne hold i 1. division, mester-
rækken og Liga 3. 
Hold 1 skal formodentlig i kvalkamp om fortsat 
at spille i den meget stærkt besatte division, men 
holdet har været i god udvikling og fået en del 
point i sidste halvdel af sæsonen, så vi krydser.
Hold 2 har ganske imponerende markeret sig i 
den københavnske Mesterrække og slået en del 1. 
hold. Respeeekt og tillykke til alle omkring holdet
Hold 3 fremstår også meget stærkt og forventer 
at rykke en række op til foråret. Tillykke/Hurra.
Tak/sejt,ja tak til drengene, deres fans og træner/
ledergruppen Ala, Ivan, Rasmus, Morten, Kristian, 
Ib, Steen, Thomas.

U14 er viiirkelig én af de store årgange med seks 
spændende og dygtige drengemandskaber. 
Hold 1 er top "re i Mesterrækken, hold 2 top-
per række eet og ville snildt kunne begå sig i  
Mesterrækken, hold 3 topper serie 2 og ville snildt 
kunne begå sig i række 1 osv. Det er bare rigtig, 
rigtig godt.

Efteråret 2012
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cob, Jason, Michelle x 2, Monica, Thomas, Mindy,  
Henrik, Mette, Martin x 3, Kim, Tommy, Tine,  
Inder, Carsten, Kenneth, Sito, Jonas, Ivan , Marie 
og Inder.

/jesper nielsen

Tak – også for det gode interne samarbejde- og 
blafrende !ag til drenge, fans og "rst and fore-
most til Morten, Yacine, Jacob, Andreas, Ioannes, 
Max, Harvay, Mudi, Brahim og Poul.

Også U13 er en mønstervirksomhed præget af 
dygtige drenge, stærke trænerteams og suppor-
tive parents. Det kan ses på banerne, hvor dren-
gene spiller forrygende !ot fodbold og topper 
Mesterrækken, række 1 og 2.
Respeeekt og tillykke til the Boyz, mor m/k og 
til….de godt samarbejdende trænere Benjamin, 
Elias, Michael, Thomas, Jens og Christian.
Klubbens U12-U5 myldrer frem, rundt, ud og ind 
på banerne overalt i København og er en fornø-
jelse at følge. Imponerende at så mange forældre 
lægger så meget positiv energi og tid i børne-
arbejdet i klubben. Kæmpe kollektiv tak til de 
trænende og støttende forældremasser. 
Uden jer …  

Girlz
Piger i alle aldre strømmer til og erobrer langsomt 
men sikkert baner og fans, som aldrig før. 
Det er en udfordring at ska#e trænere i tilstræk-
kelig grad, meeeen det går i den rigtige retning.

U18 - 14 og 13 1 spiller (imponerende) med på hø-
jeste niveau på Sjælland, mens 2. holdene er "nt 
matchet i de københavnske rækker. Med tilgang 
af 3-8 trænere/ledere bliver det weltklasse i 2013.

Også de børnehold, der har base i B.93 har virkelig 
udviklet sig både kvali- og kvantitativt. 
Det bliver meget, meget interessant at følge den 
fortsatte udvikling blandt pigerne ikke mindst 
det spirende samarbejde på tværs af kønnene. 
Forældre er som på drengesiden krumtappen i 
arbejdet og det ser mere og mere løfterigt ud  
i takt med at !ere og !ere forældre med træner-
erfaring bliver punket af deres piger til at tage 
del i arbejdet. Ja tak/mer af det….

Efterårshyldest til piger & fans og "rst and fo-
remost til trænergruppen Seref, Marie, Kim, Ja-
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B.93 er noget helt særligt.

Medlemsbladet har mødt fodboldformand Hans Drachmann
En klar efterårsdag møder vi Hans  
Drachmann på bænken ude foran klub-
huset. Vi har fundet et lille smuthul  
i hans travle kalender, og forsøger nu 
efter bedste evne, at udnytte den korte 
tid, til at tegne et portræt af en af vor 
klubs mest markante pro!ler.

- B.93 var noget helt særligt, når man som dreng 
voksede op på Østerbro. Det var naturligvis den  
klub man skulle meldes ind i. Vi knægte fra Strand-
vejsskolen luskede jo tit over på anlægget, hvor vi 
var ovre at se  ynglingeholdet med pro!ler som Jens 

Kolding, Jan Højland, Henrik Juul og Find Juhl. Vi 
kunne jo allerede den gang se, hvilke perspektiver, 
der var i at blive medlem af den klub. 

Kort før sin 10. års fødselsdag, begav Hans sig 
så over til klubbens kontor, der den gang lå i 
Tennishallen og blev medlem. Han "k at vide, at 
skulle møde op til træning på Klostervængets 
skole, hvor trænerduoen Jørgen Ritnagel og Ole 
Helding tog imod ham. Til sin store overraskelse 
"k han ”lektier” med hjem allerede efter første 
træningsdag. De unge spillere skulle hjemme 
arbejde med en Hans Poulander special, bolden 
skulle vippes op med foden og videre op til et 
par jongleringer på hovedet og ”lægges død” 
bagefter. Claus Vandborg kunne øvelse med  
det samme. Det var også tilfældet med Allan  
Rotheisen, mens det kneb mere for Hans. Senere 
fandt trænerne ud af at Hans var kommet på det 
forkerte mandskab, så han blev rykket ned på mi-
niputholdet, hvor Valdemar Poiciot stod for træ-
ningen. Debuten fandt sted på Rådvadsvej, hvor 
Hans optrådte som centerforward mod Brønshøj 
en kamp som holdet tabte med 1-4. Hans scorede 
ikke og det var for øvrigt hans eneste kamp som 
frontløber. Efter den kamp blev han omskolet til 
innerwing eller halfback, som det hed dengang.
 
Årgangsopdeling og udenlandsrejser.
Hans husker fra den tid mange fantastiske dyg-
tige ledere og trænere. I klubben havde man  
indført et årgangsprincip, hvor det var væsent-
ligt, at man ikke blev adskilt fra de kammerater 
man havde i skolen. Det ene år kunne man kun 
spille på klubbens tredje bedste hold, for året 
efter at spille på det bedste hold i rækken. Det 
gav et sammenhold og mange af de kamme-
rater, som Hans "k dengang er stadig at "nde  
i hans vennekreds. Denne ordning blev fulgt  
fra til ynglingealderen, hvor de bedste spillere 

Navn: Hans Drachmann
Født den 7. maj 1959
Medlem af B.93 siden april 1969
Fodboldkarriere: 27 for B.93 – 18 for 
Skovbakken
Arbejder som journalist på Politiken
Gift med Hanne - Lise Paaske – 2 
børn Emilie (24), Anders (22)
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spillede på klubbens bedste hold. Ideen var også 
at træneren hentede spillerne i miniput eller lil-
leputafdelingen og fulgte så med hele vejen op til 
juniorafdelingen. En gennemgående leder"gur i 
disse år var Leif Holm, og det var helt fantastisk, 
hvad spillerne "k tilbudt af udenlandsrejser. Hans 
husker ture til Lingen, Norge og Paris

- Men navnlig husker jeg en $orten dage lang tur 
til London, hvor vi blandt andet spillede mod Chel-
seas bedste hold og !k en snitter på 0-6, lidt ringere 
end FC Nordsjælland i dag, fortæller Hans med et 
glimt i øjet. Senere !k vi også lov til at træne med 
Chelseas ungdomstrænere. Særlig bemærkede jeg 

mig, hvor meget man trænede 
balance og springteknik. Man 
forstod ligesom bedre, hvorfor 
de engelske angribere kunne 
hoppe et par meter oppe i luf-
ten og fastholde balancen selv 
under pres. Og var det ikke Ray 
Wilkins, der trænede med. Da vi 
senere så ham på Chelseas bed-
ste hold i en af kampe på TV, var 
vi i hvert fald overbevist om, at 
have set ham før. Vi havde også 
fornøjelsen at besøge både  
Arsenal og Tottenhams anlæg, 
men det største var dog, at be-
træde selveste Wembleys græs-
baner og fornemme suset fra 
100.000 tilskuere. London var 
jo også centrum for popmusik-
ken, og efter besøget kunne vi 
opgøre, at vi samlet havde i 
nvesteret ca 45.000 kr. i attrak-
tive LP plader. Men som man 
kan se på billedet, så havde vi 
sparet en del sammen, navn-
lig da ikke mange af os brugte 
penge til frisør. 

Som ynglingespiller "k Hans 
Drachmann Gert Theil som 
træner og klubben nåede for 

første gang i mange år frem til KBU`s Pokal"nale. 

- Vanløse var et bedre hold en os. Vi klarede alli-
gevel 2-2 i den første kamp og måtte derefter ud i 
omkamp, der skulle !nde sted på Østerbro Stadion. 
Her var lysanlægget ikke optimalt, og vores mål-
mand Jean Jensen, fandt ud af, hvilket alvorligt 
handicap, det var at være nærsynet i en lyskamp. 
Vi tabte kampen med 1-4. 

Overgangen fra ungdomsspiller til seniorafdelin-
gen, var en vanskelig proces. Der var ikke nogen 
strategi, for hvordan man slusede de unge ind i 

Hans som divisionsspiller (fotograf: ukendt)
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seniorernes verden. Ingen af os havnede i første-
holds truppen, men blev henvist til 3. og 4. senior. 
En lidt barsk hverdag, der også resulterede i, at 
mange mistede lysten. 

- Jeg mener alligevel, at det måske godt kan være 
sundt, at man ikke bare som ung spiller bliver  
båret på hænder og fødder. Men at man lærer  
at se realiteterne i øjnene, og beslutter sig for at 
tage kampen op. 

Hans "k kæmpet sig op, og kom i allerede efter 
to kampe på 3. holdet op på det DS hold, der året 
efter vandt rækken uden Hans, for der var han 
kommet på klubbens første hold under ledelse af 
John Sinding og Erling Bøje. Her blev det til i alt 
27 kampe og nul mål, som Palle ”Banks” ønsker 
at fremstille det. 

Hans blev student fra Gammel Hellerup Gymna-
sium og valgte at studere på journalisthøjskolen 
i Aarhus. Det betød farvel til B.93 for en periode 
og goddag til Skovbakken, hvor han blev kon-
taktet af klubbens daværende seniortræner, Per 
Andersen. Hans "k 18 kampe for den jyske klub, 

der også rådede over Lars Lundquist, Ronald Stel-
mer og Henrik Bechmann. Et velfunderet hold i 2. 
Division.  Senere kom han i praktik på Fyens Stifts-
tidende, hvor han så i en kort periode var medlem 
af Nyborg GF. I en ultrakort periode optrådte han 
også under Walter Richter i OB sammen med Ulrik 
Moseby og Lars Høegh.  Hans opnåede dog ikke 
at komme på klubbens første hold. 

Fra 1985-1992 arbejdede Hans så på Christians-
borg redaktionen. I 1989 som ansat på Politiken, 
og han kunne vende tilbage til B.93, hvor han 
skrev en del artikler til klubbens medlemsblad.  
Fra 1992-1995 virkede han som journalist fra Bru-
xelles. Han kom tilbage til Rådhuspladsen og slut-
tede sin aktive karriere på klubbens formidable 7. 
hold, der vandt rækken, hvert år de stillede hold.
 
En klub i frit fald - Nye visioner
B.93 var havnet i økonomisk uføre i efter sæso-
nen 2001/2002. En gruppe af klubbens koryfæer 
mente, at der burde blive ryddet godt og grun-
digt op i klubben. Klubben var delt i en professio-
nel afdeling, der var helt lænset for kapital og en 
amatørafdeling, der sejlede. Medlemstallet var et 
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pænt stykke under de 550. Klubbens ungdoms-
afdeling havde svært ved at have materialer til 
blot at gennemføre træningen. Fire væsentlige 
principper blev udgangspunktet:

1) Den gode stemning skulle bringes tilbage
2) Vi skulle tilvejebringe !ere midler til klubben
3) Respekt for alle medlemmer.
4) Åben kommunikation ved udpræget brug af 
hjemmesiden.

Klubben i klubben – det der dengang hed CFC 
og CFA - blev nedlagt. B.93`s 1. ynglinge var atter 
B.93`s 1. ynglinge og ikke et eller andet uden-
landsk klingende navn.

-  Det er nu lykkedes for os at gå fra 550 medlemmer 
til over 1.500 medlemmer. Vi er gået fra to heltids-
ansatte til fem - seks heltidsansatte. Vi har stadig en 
velfungerende ungdomsafdeling, hvor talentmas-
sen er evident. Antallet af frivillige medarbejdere 
er fuldt på højde med andre tilsvarende klubber. 

Vi har atter fået et medlemsblad. Vi har et skole-
projekt under udarbejdelse tilsyneladende med en 
opstart i 2013 eller 2014 i et godt samarbejde med 
Team Copenhagen og Københavns Kommune. Vi 
vil gerne i idrætsfritidsordning. Vi vil gerne skabe 
optimale rammer for alle vore medlemmer. Vi skal 
have et velfungerende ungdomslokale og gerne 
have bygget en styrketræningspavillion, ligesom 
tanken om en multihal stadig ligger i baghovedet.  
Men det allervæsentligste er at få vores elitehold i 
fodbold tilbage til toppen af dansk fodbold. Uden 
et velfungerende førstehold intet lokomotiv til at 
trække det store læs. Vi arbejder på at få tilknyttet 
en børneungdomskoordinator, som vi forhåbentlig 
kan præsentere fra starten af 2013.

Selv om Hans nu har passeret de 50 år, så er der 
stadig ungdommelig glød i stemmen og visioner 
for fremtiden. For klubbens skyld håber vi, at han 
har masser af kræfter lang tid endnu. 

/tk. 

Holdet på Wembley - Bagerst fra venstre: Leif Holm, Tim Østerberg, Allan Green, Klavs Ib Nielsen, Hans Godske, Ole 
Ringheim, Jørgen Hansen og Jacob Wolfsohn. Forrest fra venstre: Johnny Andersen, Hans Drachmann, Ebbe larsen, Steen 
Hansen, Flemming Bendtsen, Tommy Madsen, Michael Bo Jørgensen, Finn Helge Hansen. (Foto: Ole Helding)
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Stå aldrig til søs

30 sponsorer havde alligevel 
trodset Jørgen Reenbergs ad-
varsel fra operetten ”Pinafore” 
– og det ikke så underligt, når 
tidligere overborgmester i Kø-
benhavn, Jens Kramer Mikkel-
sen nu direktør for projekt By & 
Havn, havde inviteret om bord, 
for at briefe om de mange tiltag, 
der skal ske i Nordhavnen.

Vejret var gunstigt og søen be-
hagelig, så det blev en stor ople-
velse for vores sponsorer, der "k 
et godt indblik i den udvikling, 
der snart tager fart i vores nær-
område.

/tk

Fodboldformand for B.93, Hans Drachmann (tv) i selskab med Jens Kramer 
Mikkelsen. Til højre for ham Per Winther, Gunnar Madsens Vinhandel. Foto 
venligst stillet til rådighed af Finn Edvard, Østerbro Avis. 

Er du vild med naturvidenskab? Eller drømmer du om at arbejde med træ, 
metal, mursten, brosten, foto, film, tv, teater, bolig, farver, grafik, sikkerhed, 
service, teknik eller tænder?  Så har vi et hold til dig.

Læs mere på kts.dk
eller ring 3586358603

11
77
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B.93-sponsorer
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Det handler om ligestilling

Medlemsbladet talte med en af initia-
tivtagerne til Kvinde Eliteholdet (B.93/
HIK/Skjold), Peter Vest.

Som mange før ham indledte Peter sit engage-
ment i en fodboldklub ude fra sidelinjen, hvor 
han fulgte med i Emmas udvikling som fod- 
boldspiller. Der var på det tidspunkt mange  
piger, der strømmede til fodboldklubberne, 

men det kneb med evnen til at tage pige- 
fodbold alvorligt, så da Jesper Gradert og Diana 
Andersen fra HIK tog kontakt til Peter for at få  
ham ind i arbejdet som frivillig, var han ikke 
længe om at slå til.

- Tre parametre var afgørende for mig:
1) Jeg ønskede de bedste betingelser for Emmas  
udvikling som fodboldspiller.
2) Kvindefodbolden i København skulle med på 
landkortet
3) Ligestillingen var en nødvendighed, som jeg  
altid har kæmpet for. 

Tiden var moden
Andre havde gjort sig de samme overvejelser.  
I Team Copenhagen savnede man en klub 
på spindesiden, der ville gå aktivt ind for en  
satsning på eliten. I DBU var man også vågnet  
op på grund af presset nedefra

- Vi var i virkeligheden svineheldige, at appel-
sinen faldt ned i vores turban på det helt rigtige 
tidspunkt, fortæller Peter med glød i stemmen.  
Efter at jeg var startet med arbejdet i HIK, kunne  
vi godt se, at vejen frem måtte være at maksi- 
mere antallet af spillere. Men vi magtede ikke  
at klare udfordringen selv. Vi blev kontaktet  
af Anders Levinsen fra B.93, der havde gjort sig  
nøjagtig de samme tanker. I første omgang 
!k vi etableret et træningssamarbejde for U 18  
holdet, men vi  oplevede at der også blevet taget 
initiativer til samarbejde på andre hold. Derefter 
!k vi underretning om at Skjold, der netop med  
sit seniorhold var rykket ud af den bedste liga,  
ville lukke deres 1. Kvindesenior. Vi tog nogle  
kontakter til Skjold og formanden Jan Sørensen  
kunne på en ekstraordinær generalforsamling 
samme aften fortælle de fremmødte, at klubben 
havde haft kontakt til HIK og B.93 og at kvinde- 
fodbolden  kunne fortsætte i et samarbejde mellem 
de tre klubber. Det blev så en realitet den 1. juli i år. 

Født den 13. november 1957
Medlem af B.93
Fodboldkarriere: Fodbold i Fremad 
Amager indtil sit 18. år (alvorlig 
knæskade)
Beskæftigelse: Selvstændig i cykel-
branchen
Gift med Mai-Britt 
Børn fra tidligere ægteskab Frederik 
(26), Nickolai (23) Ann-Sophie (22). 
Bonusbørn: Emma Hallsenius (17) – 
Sophie (22)
Husstanden består i øvrigt af 2 
katte og 1 hund.
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Det gik virkelig stærkt med tilbagevenden til 3F 
ligaen her i sommer og en pokal!naleplads mod 
suveræne Brøndby 

Strategien fremover 
- Kvantitet er en nødvendighed. Vi skal vokse  
os store, således at vi kan tilbyde fodbold på  
forskellige niveauer. For tiden er vi 500 aktive  
fodboldspillere og dermed den største klub i landet. 
Men vi stopper ikke her. Målsætningen hedder 
”først til 1.000”. Det er ikke noget problem, at  
vi må træne på hele fem forskellige anlæg (Fæl-
ledparken, HIK, Ryparken, Gentofte og B.93) Det er  
en udfordring, men det betyder samtidig, at vi  
spreder budskabet og dermed kan bringe tilbud- 
det ud til #ere. På leder og trænerplan skal vi også  
rekruttere de allerbedste. Gennem vor kontakt 
til tidligere Malmö træner Martin Sjögren, !k vi  
kontakt til Denise Reddy, som vi har nu har en-
gageret som fuldtidstræner i klubben. Vi er en  
af blot tre klubber, der på kvindesiden har ansat  
en fuldtidstræner. 
Men også på ungdomsfronten er vi helt med frem-
me. Vores U 18 hold er rykket op de to sidste sæsoner 
og ligger nu i toppen af den næstbedste række. 

Vores U 13 og 14 mandskab må søge til SBU for  
der at !nde kvali!ceret modstand. Vi har netop 
oplevet at hele ni spillere fra U14 er gået videre  
fra anden runde til udvalgt unionshold. Det 
er kun Brøndby der kan matche det, og skaber  
respekt omkring vort arbejde, at vi allerede  
så tidligt kan se frugten af vores målrettede  
arbejde, til stor tilfredshed for vore samarbejds- 
partnere i DBU, Team Copenhagen og Gentofte 
Kommune. 

Forretningsplanen er netop blevet godkendt
- DBU har nu besluttet at satse voldsomt på  
Kvindefodbolden. Derfor er det et krav til de  
kommende klubber fra sæsonen 2013-2014, at  
de op-når licens. En licens der udløser et beløb 
til hver klub i 3F ligaen på 1,2 mill. kroner. En del  
af disse penge er i forvejen øremærket på sam- 
me måde, som det gælder for herrefodbolden.  
For at komme i betragtning til denne licens skal  
man i indeværende sæson have godkendt en  
forretningplan. Denne godkendelse har vi netop  
opnået, som en af de første klubber i landet. Kun 5  
af 3F ligaens 10  klubber er indtil nu godkendt.  
Nu gælder det så om at bide os fast i 3F ligaen.  
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Vi har fået en ok start på den måde, at vi er den  
eneste klub der har kunnet score 3 mål på Brøndby  
i meget, meget, meget lang tid, og vi er den  
eneste klub, der udover Brøndby har taget point  
fra Fortuna Hjørring. Faktisk har vi været foran 1-0 
i 8 af 9 kampe, men har oftest ikke kunnet holde 
føringen. Jeg er overbevist om, at det vil lykkes for 
os. Når Denise Reddy har haft spillerne i træning 
gennem en lang vinterpause er det vores agt at 
udføre en ”Kolding”. KoldingQ havde det samme 
problem sidste år, hvor de var placeret i bunden af 
ligaen, men efter vinterpausen !k de rettet op på 
tingene og overlevede i nemt ligaen. At blive oppe 
er målsætningen. På længere sigt skal vi etablere 
os i den bedste række, og lidt længere sigt endnu 
blive en af de store i dansk kvindefodbold sammen 
med Brøndby IF og Fortuna Hjør-ring. Vi skal op og 
mænge os med dem, kommer det målbevidst fra 
Peter Vest. Ved at blive mere end dobbelt så mange 
medlemmer som næststørste danske klub vil vi for-
søge at opnå den positiv. Den 15. februar 2013 er 
skæringsdatoen for den endelige licensansøgning 
for at kunne spille i ligaen 13/14.

Hvorfor er ligestilling så nødvendig?
- Fordi klublivet er dybt afhængigt af, at kvinder 
og mænd kan mødes på lige vilkår. I fremtiden vil 
foreningslivet blive nødt til at tilbyde aktiviter for 
begge køn uanset alder. Familien kommer mere 
og mere i centrum, og foreningen skal være det 
sted, hvor man kan samles om et aktivt fritidsliv 
også sammen med børnene. Vi lever ikke længere 
i 50`erne, hvor mænd og kvinders rolle var forud- 
de!nerede. Vi ønsker at være urbane og moderne. 
Dette skal kunne afspejles i hele vores attitude og 
gra!ske pro!l. Vi vil være så mange, at vi kan til-
byde samme elitære forhold som en drengeklub. Vi 
ønsker at vise, at vi kan drive forretning på at ska"e 
gode tilbud til vore medlemmer, som de forhåbent-
lig får lyst til at benytte sig af. Derfor har vi formule-
ret et mål om ”først til 1000”. Medlemsrekruttering 
er derfor et mantra, og derfor er det en fordel, at vi 
træner på så mange forskellige anlæg som vi gør. 
Faktisk har vi kig på yderligere et par anlæg, vi må-
ske på sigt skal tilbyde træning fra, slutter Peter Vest.

Kvindefodbolden i B.93, HIK og Skjold er godt 
på vej til at blive det Københavnske Islæt. Endnu 
mangler man at blive enige om et fælles navn, 
der for alvor kan brande denne store satsning.

/tk



39



40

Vi besøgte advokat Torben Henriksen – 
B.93`er fra barnsben af.

- Når ka"en, cognacen og cigarerne gik rundt 
hjemme hos min onkel (landsholdspilleren Svend 
Petersen 5 A landskampe), så satte jeg mig til rette 
i lænestolen og læste #ittigt i den scrapbog, som 
min moster havde samlet til min onkel. Da min 
onkel døde i 1976 arvede jeg bogen samt en KBU 
Pokal, som klubben havde vundet til ejendom i 1935,  
og nede i den pokal lå det B.93 stof emblem, som 
min onkel havde båret på den hvide skjorte, som 
holdet dengang spillede i. 

Torben Henriksen var B.93`er fra dette øjeblik, 
og da faderen, Ernst Henriksen tillige var en ha-
bil fodboldspiller på sekundære hold i klubben, 
samt ivrig bridgespiller - vinder af 12 klubmester-
skaber sammen med Henning Wiig - så var det 
en selvfølge at unge Torben skulle meldes ind i 
B.93. Det skete i 1956.

- Men afstanden fra vores bopæl på Frederiksberg  
til klubben var lidt for lang, og jeg !k ikke rigtig  
nogle kammerater at være sammen med, så jeg 
stoppede ret hurtigt. Lysten til fodbold vendte 
tilbage som ynglingespiller, hvor jeg cyklede fra  
træning sammen med en vis Palle ”Banks”, der  
skulle samme vej. Jeg husker Eyvind Berger som en 
glimrende træner, der hersede med os ved indendør-
stræningen på Emdrup Skole.

Torben gik i folkeskole på Niels Ebbesen Skolen 
på Frederiksberg. Efter 5. klasse kom han på 
Frederiksberg Gymnasium, hvor, men ingen af 
kammeraterne havde samme store interesse for 
B.93 som Torben. Torben droppede atter fodbol-
den, da han påbegyndte jurastudiet. Bolden blev 
skiftet ud med $erbolden i KBK`s gamle smukke 
hal i Randersgade.  Jurastudiet blev gjort færdig 
og i en alder af blot 25 år, efter et år som soldat, 
begyndte karrieren som advokatfuldmægtig. 

Vælg dine kampe med omhu
På sponsorbesøg

Født den: 08. oktober 1945
Medlem af B.93 siden 1956
Selvstændig advokat Østerbrogade 
103, 2100 København Ø
Gift med: Elinor
3 børn Julie 27, Tobias 24 
og Magnus 15.

To
rb

en
 H

en
rik

se
n

Tilbage til B.93
- Jeg stødte ind i min gamle klubkammerat fra 
 ynglingeårene i B.93, Jens Agerbak og vi blev enige 
om at spille tennis sammen i B.93, og det har vi  
så gjort lige siden. Vi er nok jævnbyrdige, men 
jeg tog dog alligevel fusen på ham, da jeg på et  
tidspunkt engagerede en tennistræner. Da for-
skellen blev for stor, indvilligede jeg i at lære det  
fra mig, som jeg havde lært, og vi kom derfor atter 
på omgangshøjde. 

Superstars
I 1970`erne kørte svensk TV en udsendelse  
”Superstars”, hvor folk fra forskellige idrætsgrene 
skulle dyste mod hinanden i discipliner, som de 
ikke var vant til. Vi var imponerede over tennis-
spilleren Bjørn Borg, der var suveræn i næsten 
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alt, hvad han foretog sig. Det måtte vi overføre til 
B.93. Det blev til en række spændende sæsoner, 
hvor vi var en otte stykker, der dystede mod  
hinanden på klubbens anlæg. I indbydelsen 
havde vi blandt andet digtet således:

 Er du fyldt de 30 eller tæt derpå
 taber du til dem, du før ku`slå
 føler du at formen er lidt slatten
 eller kan du stadig ramme ”klatten”
 er du endnu den, du tror, du var
 så bli`sommerens Superstar.

Klubliv med mening. Ideen er hermed givet  
videre til den næste generation. 

Advokatvirksomhed på Østerbro
I 1980 etablerede Torben Henriksen sig som 
selvstændig advokat på Østerbro. Der er også 
blevet tid til en lang og strålende lederkarriere 
i B.93. Torben har fungeret som repræsentant 
for tennisungdommen i Hovedbestyrelsen og 
virket under formænd som John Andreasen, Jon  
Bremerskov og Jens Kampmann.

- Det var en dejlig tid for klubben, der jo vandt 
pokal!nalen i fodbold, og en stribe af Danmarks 
mesterskaber i Tennis, så bestyrelsesarbejdet var  
en ren fornøjelse. 

I 1987 !yttede familien til Tureby mellem Køge 
og Haslev, hvorfra hustruen Elinor driver en  
"lial af advokatvirksomheden.  Her blev der god 
plads til tre børn, ponyer, heste, æsler og hunde. 
Familiens ældste, Julie kastede sig over heste-
sporten. Torben var i en periode hjælpetræner 
for sønnen Tobias i Dalby IF`s fodboldafdeling, 
mens den yngste Magnus har kastet sig ud i  
Skateboardernes udfordringer. 

Tilbage på fodboldbanen
Da Torben i anledning af sin 50 års fødselsdag 
holdt reception i virksomheden på Østerbro, 
trak Leif Rønnow fødselaren til side og opfor-
drede ham til at møde op sammen med en del 

ældre herrer til fodboldtræning om onsdagen i  
Idrætshuset.

Efter en kort betænkningstid, fandt Torben de 
gamle gummisko frem og mødte op, hvor han 
kom i selskab med store Poul Andersen, Jørgen 
Hammeken, Hans Hesselberg, Leif Rønnow, Kai 
Orla Jensen, Erik Holm Larsen, Erik Dennung og 
Ove Bonnesen.

- Vi var i alt 13 til den første træning, så vidt jeg 
husker. I begyndelsen skulle vi varme op en tyve  
minutters tid, og til min store glæde, var det  
atter min gamle træner, Eyvind Berger, som jeg ikke 
havde set i 32 år, der stod for opvarmningen.

- Så skulle der vælges hold. Jørgen Hammeken 
var første vælger, og Poul Andersen anden vælger. 
Pludselig var jeg tilbage i barndommens første 
klasse på Niels Ebbesen Skolen, da jeg stod til-
bage som den sidste, og jeg med sku"else hørte  
bemærkningen fra alvorlige Poul – ” I kan jo tage 
ham der” – Nå  men jeg kunne da løbe fra dem 
alle sammen og næste gang var jeg rykket frem  
i hierarkiet, da jeg blev valgt som nummer tre.   
Det gik den rigtige vej, så Per Jürgensen, der 
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dukkede op noget senere havde ikke besvær med 
at få mig overtalt til at spille udendørs fodbold på  
klubbens Masterhold. Jeg !k lokket min gode ven 
Jens Agerbak med og oplevede den store glæde at 
score i min debut kamp mod Niels Hagenau i KB  
målet - i en kamp, som vi vandt med 3-0.  Scoringen 
var ikke den sværeste. Frit mål fra en 4-5 meters  
afstand, så selv var jeg ikke synderlig imponeret, 
men jeg rankede da ryggen, da Flemming Ma-
thiesen kommenterede min scoring med ordene: 
”Jeg har altså set andre brænde større chancer 
end den!!”. 

- Det lykkedes mig at opnå 100 kampe i træk  
på Masters, Super Masters og Super Grand Old  
Masters. Jeg har været fri for skader og måtte  
kun sende afbud en enkelt gang. Jeg er noget  
af en sportsnørd.  Jeg holder af at cykle, svømme 
og når udendørs tennis sæsonen stoppede, var  
vi nogle stykker der forsøgte os med Floor Ball  
på den nu nedlagte Svanemøllekaserne. Nu spiller 
vi i den gamle formand, Axel Bechs gymnastiksal på 
Øster Farimagsgades Skole.

Bestyrelsesarbejde i dag
Torben ydede en uvurderlig arbejdsindsats for 
klubben med at få salget af den gamle tennishal 

til Sparta på plads, så der kunne bygges nye haller 
på klubbens Svanemølleanlæg.

I dag er han medlem af Østerbro Idrætsparks 
bestyrelse.

- Det er en stor vision for mig, at få hal byggeriet 
endeligt på plads. Vi har brug for et trediveårigt 
kreditforeningslån, så vi kan få etableret de sidste 
parkeringspladser. Jeg ser også gerne at klubben 
bevæger sig tilbage til eliten i  såvel fodbold som ten-
nis.  Det er vigtigt, at vi alle i klubben koncentrerer 
os om at vælge vores kampe med omhu. Vi skal ikke 
bruge for megen tid på det, vi ikke selv har ind#y-
delse på. Tillad mig at citere Mark Twain, der engang 
sagde således: ”Jeg har haft mange problemer, der 
aldrig er blevet til noget”

21 gange har Torben Henriksen med stor dygtig-
hed ledet klubbens generalforsamlinger. For sin 
store indsats for klubben er Torben Henriksen to 
gange blevet kåret som Årets leder i B.93. 

/tk. 

Lars Ringsted
Indehaver - Statsaut. Ejendomsmægler, MDE
danbolig Østerbro

Har du hørt, det er umuligt
at sælge bolig lige nu?

 
Så har du talt med de forkerte.

Vi sælger Østerbro!
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Kurt Arnskov, nekrolog

Kurt Arnskov er død, han blev 79 år

Efter længere tids svigtende helbred døde Kurt 
Arnskov onsdag den 26. september i en alder af 
79 år.

Kurt, der var født i Esbjerg den 4. august 1933, 
spillede i hele sin karriere i B.93. Kurt var med  
på det meget stærke ynglingehold der i 1952  
blev KBU-mester og også vandt KBU-pokal-
"nalen (2-0 over KB). I DM-"nalen tabte holdet 
knebent 2-3 ude mod AGF.

Holdet med Flemming Nielsen og Jørgen  
Jacobsen i spidsen så således ud: Ole Jensen 
– Birger Petersen, Erik Holm Larsen – Kurt Arn-
skov, Frank Eghjort, Flemming Nielsen – Jørgen  
Malmquist, Jørgen Friis-Hansen, Ole Bang,  
Jørgen Jacobsen og Kurt Olsson. 

Som senior "k Kurt Arnskov beskedne 16 kam-
pe på førsteholdet (1955/62). Hans problem 

var at han var oppe imod en halfbackkæde  
bestående af Flemming Nielsen, Poul Andersen 
og Børge Christensen. Til gengæld "k Kurt et 
utal af kampe på andetholdet. Kurt var en solid  
centerhalf, stærk i hovedspillet og med en "n 
 teknik. Han var en stor anelse langsom. 

På sekundaholdene og senere oldboys dan-
nede Kurt i mange år makkerskab med Kaj Boll  
i midterforsvaret. Det blev aldrig opklaret, hvem 
 af dem der var den hurtigste.  

Efter karrieren var Kurt sammen med Kurt Olsen, 
Jørgen ’Skolelærer’ Nielsen og Kai Orla Jensen 
holdledere for 1. og 2. holdet samt medlem af 
spilleudvalget.

Kurt Arnskov, der var udlært tømrer, blev ansat  
på det gamle anlæg som inspektør tilbage  
i 80’erne. Det var samtidig med, at hustruen  
Aase Arnskov (*1940, +1995) styrede kontoret. 
På et tidspunkt arbejdede sønnen Lars også  
i klubben. Og familiesammenføringen blev to-
tal, da Gitte blev ansat på kontoret for nu over  
25 år siden. 

Det var et chok for alle, ikke mindst for Kurt,  
da Aase døde for 17 år siden. Senere "k Kurt  
problemer med bentøjet og helbredet, og for  
tre år siden kom han på plejehjem på ’De  
gamles By’ på Nørrebro.

Ved begravelsen torsdag den 4. oktober i Sankt 
Jacobs Kirke var der et fornemt fremmøde. 
Mange af Kurts gamle holdkammerater mødte 
op, bl.a. Flemming Nielsen, Leif Rønnow, Robert 
Fugger, Kurt Olsen, Svend Petersen, Bent Olsen 
og Bent Jørgensen.

/Palle ’Banks’ Jørgensen
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Runde fødselsdage (1. kvartal 2013)
Ivar Blegvad, 50 år, den 18. januar 2013 

Mastersholdet 
kan se frem til en 
forstærkning og 
super veteran-
holdet en til-
svarende svæk-
kelse (de onde 
vil mene, det er 
omvendt), når 
Ivar fylder rundt 

Jesper Christiansen, 50 år, den 21. januar 2013

til januar. Ivar, der er pilot, var ikke ligefrem !y-
vende i sin debutkamp i 1986 mod B1913 (2-8, 
som ikke betyder 2. august). Han "k revanche i 
efteråret 1991, hvor han som forsvarsspiller sco-
rede "re gange og var med til at redde livet i 
DM-turneringen i sidste kamp i Greve (1-0). Ivar 
har kun spillet i B.93. Han spillede 79 kampe på 2. 
holdet, ujævnt fordelt i perioden 1982/93. Og da 
DS-holdet i Prag vandt 2-1 over frygtindgydende 
Victoria Pilzen "k Ivar sit internationale gennem-
brud som dobbelt målscorer. Knap så godt gik 
det i bukseløb og en halv fad på tid. 

Mastersholdet 
kan se frem til 
en forstærkning, 
når Jesper fylder 
rundt tre dage 
efter Ivar til ja-
nuar. Jesper spil-
lede i Roskilde 
indtil han som 
24-årig, via en 
omstigning fra 
Frem (5 kampe), 
kom til B.93. De-
buten på førsteholdet var mod Svendborg (1-1), 
hvor Jesper dannede midtbane med Johnny 

W. Hansen og Leif Funcke Nielsen og angrebet 
hed Jens Kolding, Torben Rasmussen og Henrik 
Nielsen. Da Jesper hellere ville læse til cand. po-
lit. blev det til beskedne 10 kampe. Sit egentlig 
93-gennembrud "k Jesper vel egentlig først, da 
han blev fast mand på oldboysholdet.

 Ole Mortensen, 80 år, den 14. februar 2013

Når der er formiddagstræning mandag, og det er 
der hele året, er Ole ’Grønthandler’ fast deltager 
på sin favoritplads som højre back. Og han fore-
trækker, at være på hold med sin legekammerat 
Bent Olsen, eller bare Nobby. Grønthandleren går 
så meget op i spillet, at han plejer at glemme sin 
velspækkede pung i omklædningsrummet. Ole, 
der blev enkemand i 2007, er stadig aktiv indenfor 
frugt- og grønt. Han har alle dage haft krudt (ikke 
grønt) i røven. Det har B.93 i den grad nydt godt 
af. Ole har været ungdomsleder, holdleder for 
forskellige hold, medlem af bestyrelsen, næst-
formand, formand for støtteforeningen ’Ven-
nerne’ og klubbens inspektør. Og i alle tilfælde 
var et af hans våben et veludviklet temperament. 
Grønthandleren skulle man ikke løbe om hjør-
ner med. Oles ugentlige afslapningstime foregår 
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i saunaen tirsdag. Når førsteholdet spiller, er 
det som regel med ’ægteparret’ Ole og Nobby 
på lægterne.

Freddie Birtø, 80 år, den 27. februar 2013

Freddie, der sådan set er født og opvokset i 
Nakskov, kom til klubben i 1985. Han sendte et  
skriftlig brev til klubben, idet han syntes at kamp-
programmet var for ringe. De næste 11 år var  
Freddie (med succes, red.) chef for kampprogram-
met. Han blev også redaktør af medlemsbladet i 
1989 og klubbens jubilæumsskrifter i 1993 og 2003. 
Freddie sad i hovedbestyrelsen sammen med 
Norsker, Lindholm og Biilmann, da klubben !yt-
tede til Svanemølleanlægget. Da medlemsbladet 
var ophørt med at udkomme i 2001, var Freddie 
initiativtager til der i stedet udkom et Fodbold-
blad , som han så sad i spidsen for i 10 år. Freddie 
var også medstifter af Museumsudvalget, som nu 
hedder Kulturudvalget. Alt dette, og meget mere, 
gjorde at Freddie i 2005 som den første modtog 
klubbens fortjenstnål. Kronen på værket kom 
i 2010, da den tidligere underdirektør i FDB, blev 
udnævnt til klubbens æresmedlem (nummer 18) 
med dommerstemmerne 6-0. Freddie har altid 
været en trofast tilskuer til førsteholdets kampe, 
men da han blev to år ældre hver gang holdet 
tabte, er han af helbredsmæssige årsager på  
tilskuernedtrapning.

 Leif Clemens Pedersen, 75 år, den 19. marts 2013

Hvis man multiplicerer klubinteressen med bo-
pælsafstanden til klubben, så har vi her en helt 
og aldeles suveræn vinder. For uvidende kan 
oplyses, at Leif er bosat på St. Croix, de tidligere 
Dansk Vestindiske Øer. Leif blev meldt ind i B.93 
i 1946 og har siden været et overmeget trofast 
medlem, senest da han i sommer var hovedspon-
sor for indsamlingen til køb af gamle klip fra DR. 
Leif rejste ud i den store verden som ingeniør 
(olieindustrien) i 1966. Ved sin pensionering i 
1992 !yttede han fra New York til St. Croix. Leif 
besøger sit sommerhus i Ålsgårde tre måneder 
om året (maj/august). I den periode er han en !it-
tig gæst i klubben og til alle førsteholdets kampe, 
for det meste med sine gamle holdkammerater 
Erik Andersen og Erik Preben Hansen. Leif stod 
bag nogle ungdomsholds besøg på St. Croix i 
2005 og 2007. Den eksotiske pensionist er meget 
aktiv i hverdagen, hvor han er blandet ind i al 
mulig kultur, for det meste iført sin B93-kasket. 
Og så skal vi ikke glemme, at han "k en enkelt 
kamp på førsteholdet i 1957. Desværre var det en 
træningskamp. Leif, kaldet Lille Leif, vandt, som 
nogle kan huske, "ve-a-siden i 1956. Det var sam-
men med Anders Yrfeldt, John Riis, Leif Petersen 
(Store Leif) og som jeg husker det Kenneth Seid-
ler. Og mon ikke solen skinner den 19. marts.  

/palle banks jørgensen
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Dato Navn Fylder
August
11-08-2013 Henrik Lindholm 75 år
12-08-2013 John Bredal 50 år
15-08-2013 Øystein Hjort 75 år
25-08-2013 Jan Kirkegaard 50 år
September
18-09-2013 Søren ’Hattens’ Rasmussen 60 år
19-09-2013 Bo Eklund 50 år
20-09-2013 Ole Jørgensen 60 år
26-09-2013 Svend Korning 70 år
29-09-2013 John Møller Petersen 60 år
Oktober
04-10-2013 Luisa Pantaleoni 50 år
05-10-2013 Claus Knudsen 50 år
08-10-2013 Erik Preben Hansen 75 år
17-10-2013 Danny Lund 50 år
21-10-2013 Roberto Machuca 50 år
23-10-2013 Lars Grunth 75 år
November
11-11-2013 Karen Dalgaard 60 år
12-11-2013 Ellen Christensen 75 år
30-11-2013 Gregers Algreen-Ussing 75 år
December
08-12-2013 Niels Kjærul# 50 år
15-12-2013 Ingemann Petersen 90 år
20-12-2013 Per Sjøqvist 60 år
27-12-2013 Joyce Kling Soren 50 år

Dato Navn Fylder
Januar
18-01-2013 Ivar Blegvad 50 år
18-01-2013 Jørgen Jensen (tennis) 70 år
21-01-2013 Jesper Christiansen 50 år
28-01-2013 Tom Hansen 50 år
Februar
14-02-2013 Ole Mortensen 80 år
17-02-2013 Jette Helsted 75 år
22-02-2013 Peter Vegge 60 år
27-02-2013 Freddie Birtø 80 år
Marts
02-03-2013 Poul Aarøe 60 år
04-03-2013 Jane Nygaard 50 år
14-03-2013 John Juul Fog 50 år
09-03-2013 Leif Clemens Pedersen 75 år
28-03-2013 Kai Sørensen 70 år
April
24-01-2013 Christian To#t-Larsen 50 år
28-04-2013 Per Jürgensen 70 år
30-04-2013 Ebbe Lund Nielsen 60 år
30-04-2013 Vibeke Bendix 70 år
Maj
01-05-2013 Morten Max Rasmussen 50 år
08-05-2013 Erik Andersen 75 år
12-05-2013 Poul Rømert 75 år
21-05-2013 Niels Peter Hahnemann 60 år
Juni
02-06-2013 Manuel Sanchez 60 år
05-06-2013 Marianne Lehmann 50 år
05-06-2013 Gaute Høgh 50 år
09-06-2013 Erik Brenting 95 år
13-06-2013 Ernst Ecks 75 år
21-06-2013 Birte Juel Andersen 50 år
Juli
10-07-2013 Preben Hammeken 85 år
10-07-2013 Michael Fencker 50 år
11-07-2013 Jørgen Brøndberg 75 år
27-07-2013 Eyvind Berger 90 år

Runde fødselsdage (50 år og opefter)

Fodbold, tennis og passive
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Bestyrelsen Østerbro 
Idrætspark (ØI)
Torben Henriksen
adv@t-henriksen.dk

Jens Agerbak
Emilie.casey@privat.dk

Niels Kjærulff
niels-kathleen@mail.dk

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

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

Tommy Møller (seniorafdelingen)
tommy@kongelunden.nu

Berit Johannsen (Børn og unge) 
berit@navigent.dk

Mark Bernquist (børnefodbold)
mvb@stakemannlaw.com

Per Petersen (logistik)
pepi@mail.dk

Thomas Riley (Senior fodbold)
thomasfrolundriley@gmail.com

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

Mark Bernquist
mvb@stakemannlaw.com

Aps-bestyrelsen
Bestyrelsesformand Jørgen Wenshøj
jw@pj.dk 

Henrik Lindholm
lindholm_h@mail.tele.dk

Jørgen Ritnagel
ritnagel@mail.tele.dk 

Jon Bremerskov
jonbremerskov@mac.com

Hans Drachmann
dra@b93.dk

Tennis-bestyrelsen
Rogier Folkers
rogierfolkers@hotmail.com

Cathrine Ørbeck Riis
cathrine.riis@hotmail.com

Torben Ernst
willy@willyersnt.dk

Andreas Tescl
ateschl@hotmail.com

Roberto Machuca
rma@clirecon.com

Joy Rasmussen
joy.rs@hotmail.com
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