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Vi gør det nok igen
For den del af vore overtroiske medlemmer har
tallet 13 stadig en urovækkende betydning. Vi
kan berolige disse medlemmer at året 2013 på
ingen måde blev et uheldigt år for vores klub.
Klubbens førstehold i fodbold fik spillet sig tilbage til divisionsfodbold, hvor man nu arbejder
stenhårdt på at vænne sig til fodbold på det plan
igen. Vores fusion på damesiden mellem B.93,
HIK og Skjold indfriede forventningerne ved at
beholde status som hold i den bedste eliterække,
og ligger nu i skrivende stund placeret således,
at et slutspil om medaljer ikke er utænkeligt. Vores bedste ungdomshold er kommet over den
strandhugst, som andre klubber udsatte os for, da
vi mistede retten til at skrive ungdomskontrakter.
Både U 19 og U 17 er med helt fremme i 1. Division, og det indikerer også, at målsætningen om
at få vore bedste ungdomsspillere tilbage blandt
eliten i Danmark kan lade sig gøre. U 18 pigerne
er kommet i skrapt selskab i den bedste række,
men nederlagene er lærerige og fremgangen kan
spores fra kamp til kamp. Vores U 16 piger ligger
suverænt i front og har i skrivende stund kæmpet
mod Brøndby om førstepladsen i rækken.

Tennisherrerne er tilbage i eliterækken indendørs. Det bliver spændende om holdet kan bide
sig fast der. Motivation burde der være nok af
og snart træder en ny cheftræner til. Kvinderne
mangler en del i at lege med blandt de store,
men talenterne sprudler i ungdomsafdelingen,
så fremgang vil også snart kunne mærkes der.
Den nye skolereform tegner til at blive den største udfordring i det kommende år. Hvad vil det
betyde, når eleverne skal blive i skolen i længere
tid? – Vil det medføre at en hel del unge vælger
fritidstilbuddene fra? Og hvilke konsekvenser vil
det få for det frivillige leder - og træner arbejde,
når mange af de personer fra det pædagogiske
miljø, der hidtil har udgjort en væsentlig del af
staben i det frivillige arbejde, vil overveje, om de
stadig har den fornødne tid?
Vi vælger at tage udfordringerne op, således som
vi har gjort det i vores klub siden begyndelsen i
1893 og vi kan sige med et citat fra Kim Larsen sangen ”Familien skal i skoven” – Sådan har vi gjort
det i mange, mange år, og vi gør det nok igen.
Velkommen til år 2014.
Redaktøren
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50 året for oprykningen i 1963
Da B.93 sikrede sig oprykning til den bedste
række (1. division) søndag den 17. november
1963, var det med de små marginaler. Første forudsætning var, at B.93 vandt udekampen mod
Odense KFUM, som lå placeret midt i rækken. Det
blev til en sikker sejr på 3-0 (1-0) på mål af Lindy
Olsen (2) og Bernhard Deneke (1).
Den anden forudsætning var straks værre.
Horsens, som lå over stregen, måtte ikke vinde i
udekampen mod HIK, der allerede var rykket ud.
I B.93 kunne man kun håbe på, at HIK-træneren
Eyvind Berger kunne opildne sine spillere, så hans
gamle klub kunne rykke op. Og som en ekstra
gulerod var lovet spillerne op til flere kasser øl. På
Gentofte Stadion scorede hjemmeholdets Steen
Andersen (oplæg Ole Madsen) til 1-0 (15. min.).
Horsens udlignede ved Kaj Riis til 1-1 (20. min.).

Trods et massivt pres, lykkedes det ikke Horsens,
at score yderligere. Og således gik det til, at B.93
igen skulle spille i 1. division.
Ubekræftede rygter siger, at busturen hjem
fra Odense var mere munter end der over. Det
bekræftes hvis man kigger på holdbilledet taget
om aftenen. Buskoret på hjemturen blev ledet
af Kurt Olsen (Vi er de glade 93’ere, der vender
hjem………).
Slutstillingen blev: 1. Frem (34 p.), 2. B.93 (27
p./+17), 3. Horsens (27 p./+15), 4. Randers Freja
(25 p.), 5. O. KFUM (24 p.), 6. Viborg (22 p.), 7. Frederikshavn (21 p.), 8. OB (21 p.), 9. Ikast (19 p.), 10.
Vanløse (17 p.), 11. Skovshoved (15 p.) og 12. HIK
(12 p.). To oprykkere og to nedrykkere.
Vi napper lige B.93’s placering runde-forrunde: Nr. 11, 4, 5, 10, 12, 11, 9, 8, 7, 8, 6 -(som-

Bagerst fra venstre: Svend Petersen, Kurt Olsen, Tom Søndergaard, Bjarne Eklund og Lindy Olsen
Midten fra venstre: Leif Petersen, Bernhard Deneke, John Christensen
Forrest fra venstre: Jørgen Jacobsen, Bent Jørgensen og Walther Jensen
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merpause) - 4, 6, 7, 6, 3, 6, 5, 5, 4, 3 og 2. Det kan
man kalde timing på højt niveau.
Efter en dårlig start på sæsonen med 6
kampe/3 point kom vendepunktet på klubbens
70 års jubilæumsdag (19. maj), hvor Vanløse blev
besejret 2-0 (Niels Forsingdal og Arvid Christensen) i Idrætsparken. Forårets sidste fire kampe var
mod Randers/ude (2-0), Frem/ude (1-0), Viborg/
hjemme (0-0) og Ikast/hjemme (3-1). Derved var
B.93 krøbet op som nummer seks, to point under
stregen.
Efterårets første fem kampe gav seks point.
Et efterfølgende nederlag i Vanløse Idrætspark
mod Horsens på 2-4 betød, at B.93 nu var seks
point fra oprykning (Horsens). Og der manglede
kun fem kampe. Husk venligst, at en sejr kun
gav to point. Som i foråret indledte B.93 igen en
slutspurt: Ikast (2-0), Frem (2-2) og Vanløse (5-1).
Næstsidste runde gjaldt Randers Freja, der var
med i oprykningskampen. Efter en forrygende
kamp med 6.850 tilskuere på Østerbro Stadion,
blev kronjyderne sendt retur med tenniscifrene

6-2 (Deneke, Walther og Stive Svend scorede hver
to mål). En vigtig stor sejr før sidste rundes kamp
i Odense.
Holdet der spillede den sidste kamp var: Bent
Jørgensen – John Christensen, Kurt Olsen – Bjarne
Eklund, Leif Petersen, Jørgen Jacobsen – Tom
Søndergaard, Svend Petersen, Walther Jensen,
Bernhard Deneke og Lindy Olsen. Træner var
Knud Petersen.
Øvrige spillere i sæsonen: Preben Fahrenholtz,
Leif Rønnow, Kurt ’Sejerø’ Nielsen, Niels Forsingdal, Arvid Christensen, Eugen Pedersen, Bengt
Annemann, Per Jürgensen, Preben Larsen, Finn
Pedersen, Svend Aage Petersen og Hans Peter
Hansen.
I skrivende stund pusler redaktionen på, at invitere spillerne til et gensyn på anlægget mandag
den 18. november. Desværre må vi se bort fra
John Christensen, Jørgen Jacobsen, Tom Søndergaard, Bernhard Deneke, Svend Aage Petersen og
Hans Peter Hansen, der alle er døde.
/Palle ’Banks’ Jørgensen
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Efteråret 2013
B.93 startede tilværelsen i 2. division med et
klassisk københavneropgør mod Fremad Amager. 750 medlevende tilskuere kunne se Olcay
Senoglu firsttime fra kanten af feltet efter tre minutter. B.93 var foran 1-0. Derefter satte 93’erne
sig på kampen. Opskriften var kvikt og flydende
kombinationsspil, hvor gæsternes forsvar måtte
kæmpe for at holde værterne fra fadet. Selvom
B.93 viste en del opmuntrende momenter kampen igennem, lykkedes det desværre gæsterne at
score to gange og snuppe alle tre point. Det var
femte år i træk at B.93 ikke vandt en sæsonpremiere. Opgøret blev spillet i 32 graders varme. To
gange i løbet af kampen standsede dommeren
spillet, så spillernes tørlagte vanddepoter kunne
fyldes op.
Efter en ærgerlig sæsonstart gik busturen ugen
efter vestpå hvor Svebølle og 301 tilskuere ventede. Et veloplagt B.93-hold viste sig fra kampens
start farligst med direkte og hurtigt spil overfor
det ellers fysisk stærke hjemmehold. Det blev en
sikker 3-0 sejr til B.93. Kampen understregede,
at B.93 så afgjort hørte hjemme i 2. division. For
B.93 scorede Olcay Senoglu to gange og Anders
Dahl Simonsen en enkelt gang.
Tre dage senere stod den på 1. runde af DBUs
pokalturnering. På Østerbro Stadion vandt B.93
2-1 over Herlev i en kamp, hvor Olcay scorede på
straffe og Martin Heisterberg kanonerede bolden
i nettet med hovedet i anden halvleg. 126 tilskuere kunne med tilfredshed konstatere, at 93’erne
var videre i pokalen. Flere gode spillerpræstationer vidnede om en vis bredde i truppen.
Kampen mod topholdet Roskilde d. 17. august
var imødeset med spænding. Nu skulle det vise
sig, om B.93 var på højde med topholdet. Selv
om det ikke blev til B.93-sejr var præstationen
godkendt. Roskilde havde inden dagens kamp
ikke lukket nogle mål ind i turneringen. Allerede
efter 15 minutter blev den statistik slået i stykker.
En høj bold dumpede ned foran Olcay Senoglu
udenfor feltet. Han valgte at knalde til bolden,
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før den ramte jorden. Flot mål på en vaskeægte
helflugter fra vores suveræne topscorer. Roskilde
udlignede sent i 2. halvleg på et tilfældigt mål sat
ind af vores gamle ven, Rajko Lekic. 248 tilskuere
på Østerbro Stadion.
Udekampen mod bundproppen Birkerød blev
de brændte chancers kamp. B.93 vadede rundt
i chancer kampen igennem. Men også Birkerød
havde ubehageligt mange scoringsmuligheder,
navnlig i første halvleg. Fire gange lykkedes det
at få bolden over stregen. To mål til hver. For B.93
scorede Danny Mirabel (langskud fra 25 meter) og
Thomas Raun (listigt skud som tog stolpen ind).
Med til historien hører, at hjemmeholdet fik to
mand vist ud i anden halvleg. Et ærgerligt pointtab til bundproppen.
Tirsdag den 23. august spillede B.93 sig videre
til pokalturneringens 3. runde. DS-holdet Avedøre blev ude besejret 1-0 på et hovedstødsmål af
Emil Dyre i 2. halvleg. Kampens mest dramatiske
episode stod målmandstræner Nicolas Nielsen
for. Efter højlydte protester mod dommeren
blev Nicolas bortvist fra Avedøre Idrætspark. At
protesterne var fuldt ud velbegrundede, var en
anden sag.
September var blot 15 timer gammel da de
gæve 93’ere fik besøg af naboerne fra GVI. En ganske velspillet kamp som begge hold havde ære
af. B.93 sad på det meste af kampen, hvorimod
GVI havde de største åbne chancer. Slutresultatet
1-1 kunne der ikke indvendes noget imod. For
B.93 scorede Olcay Senoglu, som blev sendt af
sted med en dyb aflevering fra Dyre. 241 tilskuere
havde fundet vej til gode gamle Østerbro Stadion.
1273 tilskuere dannede ugen efter en festlig
ramme om opgøret på Næstved stadion. En
kamp, hvor B.93 ikke skabte noget betydeligt angrebsmæssigt og Næstved vandt en forholdsvis
let 3-0 sejr. Thomas Raun måtte hjælpes fra banen
og køres til Slagelse Sygehus. Hans skulder var
gået af led. Kampen blev i øvrigt vist direkte på
Kanalsport, med optakt og efterfølgende analy-

ser fra spillere og trænere. Herligt initiativ.
Efter endnu et B.93-nederlag på 2-3 i Espelunden til Avarta, nærmede 93’erne sig nu nedrykningsstregen. Gutterne startede ellers kampen
som lyn og torden og kunne have scoret både
to og tre gange i løbet af de første tyve minutter. Men målene udeblev. Avarta kom egentlig
aldrig rigtig med i kampen men scorede ganske effektivt tre mål på de tre chancer, der blev
holdet tildelt. Olcay og Mirabel nettede for B.93.
414 frysende og regnvåde tilskuere i Espelunden
overværede denne mystiske kamp. B.93 var klart
bedst – Avarta klart mest effektive.
21. september kom årstalsklubben fra 1908 på
gæstevisit. Og for tredje hjemmekamp i streg
stod der 1-1 på måltavlen efter 90 minutter. B.93
var spilstyrende i store perioder men vores gamle
reservekeeper, Simon Bloch, stod en stor kamp
mellem stængerne. 207 tilskuere klappede tidligere i kampen af Olcays mål til 1-0. Det eminente
forarbejde stod myreflittige Jonas Lorentzen for.
Nu var gode råd ’Dyre’.
B.93 var nu uden turneringssejr i syv kampe. Et ne-

derlag i Vanløse Idrætspark til VIF ville sende B.93
under stregen. Gode råd var ’Dyre’. Heldigvis gik
det godt og B.93 vandt en fortjent 1-0 sejr på et
mål fem minutter før tid af Dyre – på straffespark.
Tidligere i kampen havde Olcay brændt en tilsvarende chance fra 11 meter pletten. De tre point
lunede på denne smukke efterårsdag i Vanløse.
5. oktober havde 348 tilskuere fundet vej gennem tælleapparatet på Østerbro Stadion. Benny
Galls tropper fra Helsingør lå nummer et i tabellen og var storfavoritter mod et B.93-hold, der
manglede flere profiler, herunder topscorer Olcay
Senoglu. Kampen blev ikke overraskende vundet
2-0 af gæsterne. B.93s målmand Nicolai Jørgensen havde en skidt dag, og det var da også to
personlige fejl fra hans side, der banede vej for
Helsingørs scoringer. Kom igen, Nicolai…
Endnu en pokalkamp ventede forude. Denne
gang i 3. runde mod divisionskollegaerne fra Svebølle. En sejr til B.93 ville udløse 100.000 kroner fra
DBU, eftersom vi så var det seriehold, der nåede
længst i turneringen. 93’erne spillede en disciplineret kamp og vandt 2-1. Sejren var aldrig rigtig i
fare. For B.93 scorede Anders Dahl Simonsen og
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Andreas Larsen, begge mål i anden halvleg. 205
tilskuere på Østerbro stadion var med til at hylde
200-kamp jubilaren Emil Dyre Nielsen. Hatten af
for Dyre.
Et par dage efter pokalsejren gik turen til Søllerød hvor BSV tog imod. En famlende B.93-start
sendte BSV foran efter få minutter. Men 93’erne
fandt hurtigt de gode takter frem og vandt 3-1 på
mål af Olcay og to af Dyre. 174 tilskuere så Morten Levinsen debutere i B.93-trøjen. Han afløste
Heisterberg i det 93. minut.
Nykøbing FC - med cheftræner Jan Jacobsen i
spidsen - gæstede Østerbro Stadion 19. oktober.
Mads Rønne blev dagens mand i skysovs. Han

Så fik Mads Rønne endelig hul på bylden
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scorede tre gange i 4-0 sejren. Rønne var ellers
begyndt at gå under tilnavnet Mads-lige-vedog-næsten-Rønne. Emil Dyre scorede også. 161
frysende tilskuere var på plads, inklusive fødselar
og B.93-legende Palle Banks Jørgensen.
Med tre sejre i træk var B.93 ved redaktionens
deadline ved at finde takterne efter en noget turbulent start på efteråret. Fra en truende placering
i bunden havde B.93 nu kontakt med midterholdene. Og vi levede fortsat i pokalen.

/Christian Winther
Foto: Christian Midtgaard

Bliver det til bronze?

B.93/HIK/Skjold overrasker i 3 F Ligaen
Fodboldalliancen B93/HIK/Skjold er i gang med
at skabe et enestående talentudviklingsmiljø, der
fokuserer på at udvikle stolte, stærke og selvstændige piger og kvinder, der kan tage ansvar
for egen udvikling – både som fodboldatlet og
som menneske – sådan lyder tankerne bag vores
3 F hold.
Efteråret har kastet gode resultater af sig. Navnlig to kampe har vist, at kvinderne har haft stor
fremgang – nemlig kampene mod Brøndby og
Fortuna Hjørring. Tidligere var disse kampe et
spørgsmål om at begrænse nederlaget. Men her
i efteråret er det gået ganske anderledes.
Brøndby måtte virkelig kæmpe for deres 3 -1
sejr, som de først hev hjem i den sidste del af
kampen, hvor pigerne fra Vestegnen var bedst.
Årets bedste kamp var mod Fortuna Hjørring,
som vi spillede lige op med. Fortuna var blevet
meget forstærket med nye navne, men gennem
en voldsom kamp spillede vi 3 – 3 – absolut efterårets bedste kamp.
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Holdet har fået to nye spillere, som virkelig har
styrket holdet nemlig Nanna Christensen – fra
Brøndby, som også var med til EM i Sverige og
fra BSF er kommet Annah Ritah Senyondwa, som
er en målfarlig dame. To spillere, der klart har
forstærket holdet.
Målet er en placering mellem de fire bedste, når
efterårets tolv kampe er overstået og gerne sådan, at det ikke bliver for svært med de to kampe,
der skal afvikles i foråret, hvor en placering som
nummer syv eller otte betyder slutspil med de to
oprykkere fra 1. Division.
De to kampe i foråret er mod Fortuna Hjørring
ude og hjemme mod BSF. Mens det gælder OB og
Brøndby i efterårets to sidste kampe.
Medlemsbladet følger pigernes kamp og ønsker
held og lykke til.

/Ole Helding
Foto: Annah Ritah Senyondwa.

Flemming Nielsen, 80 år, den 24. februar
En af klubbens mest berømte spillere
bliver voksen.
Flemming var en arbejdsom og temperamentsfuld fløjhalf, der havde en evne til at blande sig i
alt. Han kunne slå nogle præcise lange afleveringer, og han var en farlig lang- og frisparksskytte,
der kunne få bolden til at ”brække”. Flemming var
én af de første, der kastede lange indkast - han
kunne spænde kroppen som en flitsbue. Han var
specialist i glidende tacklinger, medens det kneb
med hovedspillet.
Flemming var ungdomsspiller i hele sin tid i
B.93, hvor han sammen med Jørgen Jacobsen, var
stjernen på det stærke ynglingehold, der nåede
helt til DM-finalen ude mod AGF (2-3). Som senior
blev han straks fast mand på 1. holdet. Han var
med i den berømte jubilæumskamp i 1953 mod
Juventus (1-2) i en totalt udsolgt Idrætsparken
(41.800 tilskuere). Samme år vandt han den sidste
KBU-pokalfinale (2-1 over AB). Året efter var han
med i kampen i Køge (0-0), der betød at B.93
for første gang rykkede ud af den bedste række.
Det var opsigtsvækkende, da Flemming Nielsen i slutningen af 1957 valgte, at skifte fra B.93 til
naboklubben AB. Det skete efter uoverensstemmelser med holdkammerater og ledere. Med ham
fulgte lillebroderen Vagn Nielsen, samt Svend
Gehrs og Ole Kramme. Pudsigt nok blev alle fire
senere sportsjournalister på Ekstrabladet.
Ungdom B.93. Senior: B.93 (1952/57), AB
(1958/61 - 70 kampe), Atalanta/Italien (1961/64
- 92 ligakampe/8 mål), FC Morton/Skotland
(1964/66) og B93 (1967/68).
Flemming var med i den berømte OL-semifinale i Rom (1960) mod storfavoritten Ungarn (20). Ved stillingen 1-0 svigtede hans nerver, da han
sparkede et straffespark ved siden af mål. Bolden
blev aldrig fundet. Kort tid efter reddede Henry
From et straffespark (tyggegummiet).
Flemming valgte B.93, da han vendte hjem til
Danmark efter fem år i udlandet. Hans comeback

i 1967 skete 9 år, 7 mdr. og 2 dage efter sin sidste
kamp i 1957. Det er klubrekord (foran Ole Flemming Hansen).
Sportsjournalisten Flemming Nielsen blev en
meget aktiv fodboldskribent, først på BT, herefter
på Politiken og senere på BT igen. Han fik øgenavnene „Den Lange“ og „Fyrværkeren“. Flemming
var medstifter af „Stjerneholdet“, som gennem
opvisnings- og showkampe har spillet mange
penge ind til mindre klubber. Det startede med
et indendørshold, hvor hovedkræfterne var skuespilleren Dirch Passer, indendørskongen Henry
Salomonsen, målmanden Per Henriksen (Sorte
Per) fra Frem og naturligvis Flemming Nielsen.
Flemming kan du hilse på i forhallen. Han er med
i ’Wall of fame’.
/banks
Foto: Privat foto
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Årsmøde i tennisafdelingen
10. september 2013
Næsten 50 medlemmer mødte op til
årsmødet.
Den nye tennisbestyrelse havde nu fungeret i
godt ti måneder. Den første årsberetning blev
meget grundig, og alle bestyrelsesmedlemmerne havde fået til opgave at redegøre for hver
deres arbejdsfelt.

Formanden, Andreas Teschl indledte med en
række generelle betragtninger. Bestyrelsen var
sammensat på en sådan måde, at mange beslutninger var blevet til gennem kompromisser. Fire
nye medlemmer var kommet ind i bestyrelsen.
Joy Rasmussen havde trukket sig undervejs og var
blevet afløst af suppleanten Nanna Wulff. Bestyrelsen havde besluttet sig for et generationsskifte
i trænerstaben.
Klubben består i dag af ca. 1.500 medlemmer.
Man ville arbejde på at opnå 300 ungdomsmedlemmer, at fastholde status som 2. divisions hold
på eliteplan og få et U 12 hold i top 4 inden 2015.
Elite herrer spiller i den kommende sæson i 1. Division indendørs. Der savnedes frivillige hjælpere
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til de mange nye aktiviteter, klubben har søsat.
(Steen Højlo)
Roger Folkiers fortalte om arbejdet med bredden. Der havde været afholdt lørdagsopen og
tøsetennis med stor succes, skumtennis og en
vellykket julefrokost. Hverdags tennis arrangementet mellem 10-12 havde ikke haft den helt
store tilslutning, mens Påsketurneringen havde
været velbesøgt. Nye tiltag havde blandt andet
været ”Find en ny makker” og ”Dating Tennis”.
Klubmesterskaber var blevet afholdt og der var
arrangeret træning for motionister om søndagen.
Nanna Wullf kunne berette, at der var arbejdet
stenhårdt på at skaffe flere medlemmer, især studerende mellem 18 og 26 år på særlige favorable
vilkår. De unge havde selv oprette et unge udvalg
i klubben. Cathrine Ørbæk Riis fortalte om arbejdet med juniores. Play and Stay var etableret og
man havde været medarrangør af Kulturhavnsprojektet, der også havde kastet nye medlemmer af sig. Nanna Wullf og Nils-Henrik Jørgensen
var indvalgt i klubbens bruger udvalg, hvor man
kæmpede om at få kommunen til at bruge flere
midler på anlægget. Der var blevet udarbejdet en
tilstandsrapport på anlægget. Kulturborgmester,
Pia Allerslev var blevet inddraget og man agtede
at indsende en ansøgning til Lokale - og Anlægsfonden. Advokat Torben Henriksen redegjorde
for de problemer, der havde været med etablering af parkeringsanlæg og aktivitetsområdet
foran hallen. En del af de midler, der ville blive
hjemtaget til de to projekter ville også kunne anvendes til en tiltrængt vedligeholdelse af hallen.
Jan Nygård Jensen kunne oplyse, at banerne nu
føltes markant bedre og Jacob Bang opfordrede
til, at man etablerede et frivilligt korps, der kunne
arbejde med banernes tilstand.
Torben Ernst gjorde opmærksom på de økonomiske problemer, der ville opstå som følge af at
FOS tilskuddene nu blev givet efter hoveder og

ikke efter aktiviteter. Det ville medføre et tab på
ca. 120.000 kr. DTF havde også ændret på sine
kontingent satser, der betød, at klubben ville få
en skønnet ekstra udgift på 10.000 kr. På grund
af kapacitetsproblemer ville det også betyde, at
man måtte tænke i nye kreative baner såsom
samarbejde om forskellige aktiviteter med fodboldafdelingen.
Andreas Teschl redegjorde for den nye tennisbestyrelses fokus områder, således som det
havde været beskrevet i marts nummeret af klubbens medlemsblad.

A)

Økonomisk gennemsigtighed

B)

Bedre udendørs anlæg

C)

Bedre kommunikation, bedre
transparens og at undgå mytedannelse

D)

Bedre balance mellem bredde
og elite

E)

Tilbage til toppen af Dansk
Tennis

F)

At forbedre relationerne mellem fodbold og tennis.

bejdet. Det andet gik ud på, at klubben skulle
arbejde ihærdigt på at sikre sponsorindtægter.
Bestyrelsen tog begge forslag til efterretning. Et
forslag om etablering af Paddle Tennis blev ikke
behandlet, da forslagsstilleren ikke var til stede
og et forslag, der indeholdt flere spørgsmål end
egentlige forslag blev afvist af dirigenten.
Et forslag fra bestyrelsen om midlertidig kontingentforhøjelse i 2014 blev af forsamlingen
forkastet med 6 stemmer for og 36 imod. To deltagere stemte blankt.
Andreas Teschl, Torben Ernst og Robert Matchuca var valgt for en to - årig periode og derfor
ikke på valg. Nyvalgt til bestyrelsen blev Peter
Petersen, Sisse Fallinge og Nanna Wulff. Patrick
Ørngren og Jacob Bang opnåede valg som suppleanter.
Under eventuelt opfordrede medlemsbladets
redaktør, Torben Klarskov til at tennis gjorde brug
af bladet som kommunikationsmiddel. Bladet
udkommer fire gange om året 15. marts, 15. juni,
15. september og 15. november.
Mødet sluttede kl. 21.30.
/tk

Klubben havde planer om at knytte en elitetræner til klubben fra starten af 2014.
Klubbens kasserer, Hans Bay gennemgik regnskabet og fremlagde den nuværende halvårsstatus, der tydede på et pænt overskud i 2013. To
medlemmer ønskede gennemskuelighed i regnskabet omkring forbrug af midler på bredde og
elite. Hans Bay redegjorde også for hovedbestyrelsens arbejde med at etablere et skoleprojekt i
klubben for såvel fodbold som tennis.
Jan Nygård Jensen havde indsendt to forslag.
Det ene havde til hensigt, at de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer på klubbens hjemmeside
fremlagde deres intentioner med bestyrelsesar-
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Tre nye tennisbestyrelsesmedlemmer
Således præsenterede de sig på årsmødet.

Nanna Wulff: 37 år tandlæge, - anser sig selv for
tennistosse, vil arbejde for fester, breddetræning,
valgt som suppleant sidste år, hvor hun undervejs
tiltrådte i stedet for Joy Rasmussen, benhårdt arbejde, medlem af bruger bestyrelsen. Forslag om
at udarbejde et nyhedsbrev.
Sisse Fallinge: Motionist, mor til U 14 spiller,
Scient.pol., arbejder med ledelsesudvikling, Ønsker at bygge bro mellem bredde og elite.
Peter Petersen: Motionist, far til junior, der spiller tennis og fodbold. Arbejder i den finansielle
branche hos Nykredit. Vil arbejde for samarbejde
mellem bredde og elite. Medlem af juniorudvalget i en periode, Finder det interessant at arbejde
for juniorer.
/tk

14

NYTÅRSMENU ANNO 2013
Cremet jordskokke suppe, legeret med økologisk
fløde, purløg og tigerrejer
Bagt foi gras timbale med solbær syltet pære,
på sprød nedkogt balsamico bund
Dampet rødtunge med røget lakse mousse,
på spinat salat med safran crème
og grønne thai asparges
Helstegt oksemørbrad med fyld af svampe
og trøffel, dertil pomme røsti,
amaretto sauce,
samt saute af glaseret rodfrugter og mange tout
Oste tallerken med Tallegio og Prima Donna,
dertil nødde tapenade og pesto skorpe
Dessert tallerken med chokolade kage og jordbær mousse, dertil kirsebær coulis, hjemmerørt
pistacie is og melon kugle
2 retters menu kr. 238,00
3 retters menu kr. 288,00
4 retters menu kr. 328,00
5 retters menu kr. 348,00
6 retters menu kr. 368,00
Maden skal afhentes i tidsrummet mellem kl.
12.00-14.00 den 31-12-2013 på,
Ved sporsløjfen nr. 10, 2100 København ø. Indgang og parkering ved B93.
Det vil kun være muligt at bestille på E-mail
kok@kokkensgourmet.dk og det vil kun være
gældende når du/I har modtaget en bekræftelse
fra
Kokkens Gourmet.
Den 28-12-3013, kl. 12.00 vil der være deadline for bestillinger
Maden vil være tilberedt og pakket således at jeres tid i
køkkenet bliver minimal og overskuelig. Der vil naturligvis medfølge en lille tekst, til de enkelte retter, således at i
let og smertefirt, vil kunne indtage ovenstående gourmet
menu, uden det store besvær

Hjælp – Palle mangler profilbilleder !
På B.93`s hjemmeside har Palle Banks Jørgensen skrevet om 802 spillere, der siden klubbens første hjemmekamp har optrådt på klubbens førstehold.
Men…
Vi mangler stadig en del profilbilleder helt nøjagtigt 118 stk. Det kan Palle og vi andre ikke leve med,
og derfor opfordrer vi nu alle medlemmer til at nærlæse nedenstående liste og kontakte os, hvis du
ved, hvem vi kan henvende os til for at få et eller flere profilbilleder. Palle og redaktøren kan kontaktes
på de mailadresser, der er angivet på side 2 i bladet…
God jagt
/tk
Lars Andersen, Nicolai Lauritzen, Michael Lund
Hansen, Morten Lykke, Kim Madsen, Claus Nielsen, Allan Christensen, Kim Hansen (Ølstykke),
Morgens Buurgaard, Lars Jørgensen, Henrik Villum Nielsen (OB), Reno Nielsen, Tim Østerberg,
Kell Sørensen, Bent Andreasen, John Falken, Ole
Haugaard Jacobsen, Hans Christian Kanstrup,
Preben Larsen (nu Hoppe), Benny Piilegaard Nielsen, Svend Aage Petersen (Måge), Erik Svendsen,
Mogens Friis Christensen (Christen), Finn Jensen
(født 1932), Jens Bech Jessen, Jørgen Jørgensen,
Erik Henning Larsen, Hans Lauridsen, Leif Nielsen,
Jørgen Sundquist, Jens Peter Søbye, Poul Eriksen, Knud Vig Petersen, Harry Johansen, Ernst
Jørgensen, Alfred Lauritz Christian Larsen, Arvid
Valdemar Ohlsen, Svend Petersen (nr.2), Børge
Samson, Edvin Andersen, Kai August Bauerfeind,
Erling Sigurd Erik Christensen, Henry Peter Frederik Demant, Einar Larsen, Eduard Harry Olsen,
Ernst Knud Olsen, Kai Plaugmann, Erik Cai Troest,
Poul Andersen (Pastoren), Axel Georg Bram, D.
Brown, Jens Christian Hansen, Georg Henry
Bjørkner Hansen, Manicus Hansen, Axel Iversen,
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Oscar Jensen, Robert Jensen, Frants Kløve, Ernst
Rønne Kornbeck, Knud Kruse, Georg Larsen, Carl
Lothenburger, Carl Emil Maibom, Karl Mortensen,
Axel Nielsen, Bernhard Meinert Nielsen, Bernhard
Emil Persson, Holger Petersen, Axel Poulsen, Emil
Preisler Suder, Michael Traberg, Victor Andersen,
Frode Christensen, Julius Christensen, Malte Christensen, Aage Clausen, John Edvin Perry Cook,
Georg Coninck Smith, Albert Hansen, Axel Hansen, Cral Otto Hooge, Axel Bloch Jensen, Niels
Jensen, Albert W. Jervelund, Wilhelm Johansen,
Hans Peter Katberg, Johannes Larsen, Harald
Lindhardt, Aksel Madsen, Holger Poulsen, Holger Schouboe, Leon Nielsen Wetterholtz, Erhard
Wiig, Christian Arnesen, Holger Blaamann, Hans
Frederiksen, Holger Frederiksen, Poul Frederiksen, Karl Groule, Clary Hansen, Johannes Hansen,
Alfred Vilsöet Hauch, Ove Knauer, August Lange,
C.V. Laursen. Peter Mikkelsen (Frem) V. Neuhausen, Frederik Nielsen, Halfdan Rasmussen, Godtfred Strømann, Carl Andersen, Henrik Sørensen,
Axel Willer og Julius Wulff.

Sidste nyt fra Staal-koncernen
På historiesiderne (punkt 10) er der en
profilbeskrivelse på samtlige de 802
spillere, der har spillet på førsteholdet
siden starten i 1896. De første tre år var
B.93 kun en cricketklub.
En profil vokser i værdi, hvis der er et billede af
vedkommende. Det var lykkedes os, at skaffe profilbillede på 676. Nu er tallet steget til 677.
Ud af den blå luft fik vi en mail fra Christina
Staal: ”Her manglende foto af min oldefar. Det er
sjov læsning”. Af korrespondancen fremgik, at et
andet familiemedlem Peter, skriver til Christina:
”Det er nok bedst, at billedet af stjernen kommer
fra en med efternavnet Staal, ikke mindst fordi
jeg helst ikke vil være ved, at være i familie med
en oldefar, der – citat – var langsom og derfor i
virkeligheden ikke meget værd på fodboldbanen
(hahaha).
Spilleren vi fik et billede af var ingen ringere
end Jacob Emil Peter Staal, født 18-01-1877, der er
historisk, idet han var med i klubbens allerførste
kamp i 1896 (0-2 mod KB).
Mange af oplysningerne om spillerne i gamle
dage er baseret på journalist O. S. Windinges
notater fra fodboldholdets kampe i perioden
1896/1918. Begivenhederne var nedskrevet i 10
stilehæfter. Noterne kan læses i sin helhed på
historiesiderne (punkt 2, fodbold). Windinge, der
selv var med på holdet de første ni år, lagde ikke
fingrene i mellem, når spillerne skulle vurderes.
Om dagens hovedperson skrev han: Jacob
Staal, bogtrykker, senere udgiver af Væddeløbsbladet, havde ganske god boldbehandling, spillede forstandigt og kunne skyde, når han havde
god tid, men han var langsom og derfor i virkeligheden ikke meget værd.
Væddeløbsbladet startede Jacob Staal i marts
1913. Hvor han i første nummer skrev: København
er en storby nok til at kunne bære et fuldt ud
moderne Væddeløbsblad, og det er derfor uden
betænkeligheder, jeg skrider til udgivelse af dette

blad, tilmed da sæsonen vil byde op imod 70
væddeløbsdage. Jacob havde set rigtigt. I marts
i år kunne bladet fejre sit 100 års jubilæum. Og
bladet benytter lejligheden til at hylde stifteren
samtidig med, at redaktionen under henvisning
til vor hjemmeside, godt kunne forstå at han skiftede sportsgren.
Tak til Staal-familien for hjælpen.
/palle banks jørgensen

17

Kan du huske:
November - December
100 år siden

1913

Fodbold: Den 9. november måtte B.93 se sig besejret i pokalturneringens
semifinale af de evige
rivaler fra KB med 2-4. Anton Olsen scorede begge
B.93`s mål. I årets næstsidste kamp blev lokalrivalerne fra ØB sendt hjem
til Fælleden med en øretæve på 7-2. Målscorere
Christian Grøthan (3), Anton Olsen 2, Poul Andersen og backen Harald Hansen. Et beskedent
nederlag til Frem (0-1) i årets sidste turneringskamp var holdets eneste nederlag i efteråret 1913.
Michael Rohde var på grund af en knæskade ude
af holdet. Tennis: Tyskere dominerede total de
danske mesterskaber i indendørs tennis i begyndelsen af 1914: F. Rahe William vandt herresingle,
M. Rieck tog sig af DM i damesingle og F. Rahe
William vandt sammen med makkeren C. Bergmann herredoublen. Mesterskaberne blev afviklet i klubbens moderne tennishal.

75 år siden

1938

Fodbold: Store sejre i
november måned dette
år. Først 6-2 over Frem.
Dernæst 4-0 hjemme
over AGF og sidste kamp
i 1938 gav en sejr på 5-0
over HIK. Summa Summarum 15-2 i tre kampe. Erik
Petersen tegnede sig for 6 mål, mens Lille Kaj
Hansen scorede 4, Poul O. Hansen 2, det samme
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Kilde: Palle „Banks“ Jørgensen: B.93`s fodboldhistorie og Landsholdet i medgang og
modgang samt historien på www.b93.dk

som Helmuth Søbirk. Sidste målscorer Erik Sørensen. B.93 havde 4 spillere med på landsholdet i
årets sidste landskamp mod Holland. Kaj Hansen,
Kaj Uldaler, Poul L. Hansen og Helmuth Søbirk.
Kaj Uldaler scorede en enkelt gang i opgøret der
endte uafgjort 2-2. Tennis: I årsskriftet fra 1938
kunne man læse følgende, skrevet af daværende
førsteholdsspiller Jørgen Zahle: ”Året kan trods
de enkelte lyspunkter ikke siges at have været helt
godt, men vi må håbe, at vi snart kan komme op
af den bølgedal, vi er nede i for øjeblikket, dog
er de unge, som vi skal sætte vor lid til, desværre
kun få, og den ene, Per Wivel, har vi endda til dels
mistet, idet han for nogle år er bosat i Provinsen.
At Helge Plougmann har skiftet klub (til HIK, red.)
og Inge Behrens, grundet på sit giftermål, nu ikke
mere står til klubbens disposition, har naturligvis
også forringet vor styrke betydeligt”. Næste år
udmeldte selv samme Zahle sig af klubben.

50 år siden

1963

Fodbold: Den 10. november 1963 spillede B.93 på
Østerbro Stadion en af de
allerbedste kampe i klubbens lange historie. Modstanderne kom fra Randers
og de var med i opløbskampen om oprykning til
1. division. I overværelse af 6.850 tilskuere vandt
B.93 kampen med 6-2, men da allerede oprykkede Frem tabte til Horsens, måtte vi med spænding vente til sidste spillerunde. Her mødte vi
Odense KFUM på udebane og vandt med 3-0
på 2 mål af Lindy Olsen, der også var oplæggeren til Bernhard Denekes scoring. Men en sejr
var ikke nok, hvis Horsens på Gentofte Stadion

kunne besejre allerede nedrykkede HIK. Hjemmeholdet kæmpede en vis legemsdel ud af bukserne anført af Ole Madsen, der havde overvejet
at spille i B.93, da han skiftede fra Stefan. Træner
var Ejvind Berger og på lægterne var hele B.93`s
juniorafdeling med til at sørge for at HIK klarede
uafgjort og dermed spillede oprykningen i favnen på B.93. Mere herom i dette nummer og i
det næste nummer af bladet marts 2014. Weekenden efter var B.93`erne kommet sig så meget
over oprykningsfesten, at OB i pokalturneringen
kunne besejres i Vanløse Idrætspark med 2-1,
mens Køge blev endestationen i pokalturneringen den 1. december efter endnu et ærgerligt
nederlag på straffespark (2-3) Danmark mistede
muligheden for deltagelse ved Olympiaden i
Tokyo 1964 efter tre hårde kampe mod Rumænien, hvor sidstnævnte i Torino sejrede med 2-1
efter forlænget spilletid. Ole Madsen var rigtig i
hopla, trods HIK`s nedrykning til 3. Division. Ole
scorede alle 6 mål i landskampene mod Luxembourg, der medførte at Danmark var kvalificeret
til EM i Spanien. Tennis: Klubben havde fået et
brev fra den tidligere klubmester Bent Kozeluh,
der havde etableret sig som parfumeekspert i
det Franske. Tiden blev også brugt til at blive
klubmester i Lyon. Det stod i medlemsbladet:
Umiddelbart inden deadline for medlemsbladet
kom der besked fra bestyrelsen, hvor der blev
indkaldt til ekstraordinær generalforsamling
mandag den 6. januar 1964 i Borgernes Hus. Det
eneste punkt på dagsorden var: Nyt lejemål med
Københavns Idrætspark angående indflytning i
Stadiontribunen, nedrivning af det gamle klubhus, omlægning af arealet, optagelse af lån til
arbejdets gennemførelse, afgivelse af pantebrev
til sikkerhedsstillelse m.v. Og indkaldelsen var forsynet med en opfordring. Da det drejer sig om en
sag af stor vigtighed for B.93’s fremtid, henstiller
bestyrelsen indtrængende til medlemmerne at
give møde. Af tidsmæssige grunde kan sagen ikke
vente til den ordinære generalforsamling onsdag
den 26. februar 1964.

25 år siden

1988

Fodbold: Det blev en
skidt sæson for 1. holdet, der med 16 point
i 26 kampe, sluttede
som nummer 13 og
næstsidst i 2. division.
Der var blevet benyttet
27 spillere i sæsonens
27 kampe. Øverst på listen var Kenneth Beck,
Claus Mortensen, Johnny W. Hansen og Wlady
Jactzak. For Ole Petersens vedkommende blev
det til ni kampe, hvorefter hans klubrekord blev
yderligere cementeret med i alt 409 kampe. Tennis: Lone Vandborg blev dobbelt dansk mester
indendørs. I Mix double sammen med klubkammeraten Kenneth Schmidt. Det stod i medlemsbladet: Medlemsbladets redaktør siden 1981 (og
1969/70) havde valgt at stoppe efter syv års tro
tjeneste. Ole Klarskov mente tiden var inde til, at
der blev fundet en ny, frisk og initiativrig person
til at varetage redaktørstolen. Det var i sin tid
klubbens daværende formand John Andreasen,
der havde foreslået Ole Klarskov, at han overtog
det vanskelige job som redaktør. Og Ole sagde
straks JA til J.A. Ole Klarskovs to rapportere Hans
Drachmann og Claus Vandborg endte denne afskedshilsen: ”Ole fortjener al mulig ros for at have
gjort et kæmpe – ulønnet – stykke arbejde. Ole
skal specielt roses for at have holdt bladet oppe
i en tid, hvor det ikke ligefrem strømmede ind
med indlæg; at køre bladet solo er langtfra let”.
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10 år siden

2003

Fodbold: Med to uafgjorte
kampe i begyndelsen af november måned mod henholdsvis Brønshøj (1-1) og
Fremad Amager (0-0) overvintrer B.93 på en 11. plads i 1.
Division. Træner parret Jesper
Pedersen og Sune Nielsen afløses af Peter Nielsen
og Niels Frederiksen nuværende succestræner i
Esbjerg. Med 1-1 i Bosnien i den sidste kamp lykkedes det for landsholdet at kvalificere sig til den
sjette slutrunde i træk. Denne gang i Portugal.
Danmark sluttede et point foran Norge og Rumænien. Tennis: Et gyldent år for B.93 Tennis. Andrea Hermansen vandt bronze i dame single og så
guld i damedouble med Mette Iversen fra Aarhus
1900. Begge blev udtaget til damelandsholdet. I
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veterantennis sørgede Vibeke Bendix og Henrik
Andersen for en sølvmedalje i mix og Poul Christensen fik guld sammen med Søren Højberg. Der
var nu 277 juniormedlemmer mod 35 femogtyve
år tidligere. Dina Garcia fejrede 25 års jubilæum
som spiller/træner. Det stod i medlemsbladet:
Drengeholdet vandt både turneringen (foran KB)
og pokalfinalen (1-0 over KB). Træneren Morten
Grahn havde denne talentfulde trup: Mo Thegler, Christian Herløv, Elias Mortensen, Mads Heisterberg, Mathias Jørgensen (Zanka), Frederik
Hansen, Jesper Kolding, Mikkel London, Rasmus
Hasselberg, Magnus Bank, Kenneth Lindberg, Sebastian Clausen, Nabi Dogan, Emil Andersen, Emil
Koefoed, Peter Emil Hahnemann, Magnus Ekman,
Alexander Zabello, Billal Oali, Steffen Jatczak og
Pafoday Fofana.

/tk

Hold øje med Zoe
Medlemsbladet mødte B.93`s yngste
turneringsspiller i tennis nogensinde
Da Zoe Helle du Pasquier Jensen var seks år gammel, skulle hun beslutte sig for, hvilket fritidstilbud, hun ville vælge. Zoe bor på Østerbro, så da
B.93 tilbød et ophold på en minitennis camp, slog
Zoe til, og det valg har hun ikke fortrudt.
Faderen, der er fra Schweitz, har tidligere svinget en ketsjer, mens moderen mere har været til
håndbold og badminton. Men Zoe har blik for
spillet og i en alder af otte år har hun allerede gjort
sig mere end bemærket i Dansk Tennis.

I denne sæson er det blevet til flere bronzemedaljer, og finalepladser ved KB Mini Cup og Spar
Nord Cup i Køge, så sportschef Steen Højlo var
ikke sen til at opfordre til at Zoe skulle ansøge
om licens. Zoe er i dag rangeret som nummer 6 i
Danmark på U 8 ranglisten.
– Men jeg har slået de fem, der ligger over mig, og
kun ranglistens nummer et, Sarafina mangler jeg at
besejre. Men det sker allerede i denne vinter, bedyrer
sejrsikre Zoe
Zoe går i anden klasse på Langelinieskolen, og
hendes gode veninde Rosa er af og til med til træningen, der foregår på B.93`s anlæg fem gange
om ugen.
– Vi har et pragtfuldt kammeratskab i klubben, fortæller Zoe. Fra Fritidshjem tager vi direkte til træning, og så skal lektierne ordnes bagefter.
Ti unge drenge og piger i alderen 6-10 år deltog
lørdag den 5. oktober i SEB Tennis Camp On Tour
i Vallensbæk i det ni timer lange program, der
bød på tests, træning, frokost og sunde snacks
og quiz. Landstræner Kenneth Carlsen var med
ligesom junior landstræner Tomas Biernacki. Zoe
var med fra B.93.
– Jeg lærte en masse på denne camp. Jeg fik lært at
slå hårdere til bolden og fik forbedret min serv. Kenneth Carlsen fortalte mig, at jeg allerede nu kunne
udnytte min højde til at forbedre min serv.
Caroline Wozniacki er naturligvis Zoe`s helt store
idol, og hun har haft fornøjelsen at se hende live
ved en turnering i Farum.
– Hun løber mange bolde op og har en fortræffelig
baghånd, har Zoe bemærket.

Kennerh Carlsen, Zoe og Thomas Biernacki (Privat foto)

Når Zoe holder ferie, så er en tennisturnering al-
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tid målet for opholdet, således fik hun set både
Roger Federer og Stanislas Wawrinka på en tur
til Schweitz i år.
– Jeg elsker at spille tennis i B.93, og vil gerne opfordre flere fra B.93 juniorer til at komme med ud
og spille turnering.
B.93`s medlemsblad ønsker Zoe al mulig held og
lykke med hendes tennis og vi skal nok holde et
vågent øje med, hvordan det går hende fremover.
/tk

Pia Jensen og Zoe (Foto: Torben Klarskov)
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When You run with the ball And You meet a brick wall
That`s Okore
Aston Villas tilhængere tog rigtig pænt imod
Jores Okore, da han blev præsenteret som ny
forsvarsspiller i klubben. En lettere omskrivning
af Dean Martins berømte hit fra begyndelsen af
50`erne gjaldede ham i møde. Desværre blev
Okore alvorligt korsbåndsskadet efter blot få
kampe på klubbens førstehold, men vi håber for
ham, at han hurtigt kommer over sin skade, og at
vi snart får ham at se på skærmen i såvel Aston
Villa trøjen som i den danske landsholdstrøje.

Aston Villa Football Club
Stiftet: 1874
Hjemmebane: Villa Park i Birmingham (42.640)
Kælenavn: The Villans
Manager: Paul Lambert
Placering i sidste sæson: Nr. 15.

Titler
Europa Cup`en for Mesterhold: 1982
Europæisk Super Cup: 1983
UEFA Inter Toto Cup: 2001
Engelske mestre: 1893/94, 1895/96, 1896/97,
1898/99, 1899/1900, 1909/10, 1980/81

Jores Okore
Født den 11. august 1992 i Abidjan, Elfenbenskysten

F. A. Cup vindere: 1887, 1895, 1897, 1905, 1913,
1920, 1957
Liga Cup vindere: 1961, 1975, 1977, 1994, 1996.

Ungdomsspiller i B.93 frem til 2008
2008 – 2013 65 kampe for FC Nordsjælland 5 mål
2013 - 2 kampe for Aston Villa
Danmark U 21: 3 kampe
Danmark A Landsholdet: 7 kampe.

/tk
Foto: Privat foto

23

Status på første halvår med U 21 holdet
Erfaringer, der skal arbejdes videre med.
Overgangen fra ungdomsfodbold til seniorfodbold har altid været den værste flaskehals at
skulle igennem. Mange tiltag har været forsøgt,
og den ideelle løsning er nok ikke fundet endnu.
Fra sæsonstarten i 2013 valgte klubben så at satse
på et U 21 hold og tilmelde holdet den landsdækkende turnering udskrevet af DBU og inddelt i syv
regionale puljer. B.93 kom i pulje 4 med Skjold, KB,
Skovshoved, Hekla og Husum.
Medlemsbladet tog en snak med den ene af holdets to trænere, Ala Muhammed før efterårssæsonens sidste kamp mod Skovshoved.
– Det har været vanskeligt, at skabe tilstrækkelig
motivation hos spillerne. Vi lever i en tid, der er præget af alt for megen X - Faktor. De unge spillere har
svært ved at skjule skuffelsen over ikke hurtigt nok,
at kunne indgå som etablerede førsteholdspillere. Vi
har det bedste eksempel med vores tidligere spiller
Valon Ljuti, der trods en ihærdig indsats var længe
om at komme på førsteholdet, og som nu efter sit
skifte til Brønshøj har udviklet sig så meget, at han
måske snart er moden til endnu større opgaver end
at spille for et 1. Divisionshold. Ting tager tid, og
de unge mennesker i dag mangler tålmodighed, og
det bliver så en opgave for os som trænere omkring
holdet, at gøre det forståeligt for dem, at man må
krybe før man kan gå.

B.93
Kontingent er noget, vi giver til hinanden
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Men klubben bør også være bedre gearet til at
bakke op om holdet. Det tog tid at få spilletøj,
træningstøj og bolde, og først her på det seneste
har holdet fået et rum, som de kan kalde deres
eget.
– De optimale arbejdsbetingelser må være at få
etableret et hold med en god blanding af noget ældre, mere erfarne spillere og så udviklingsspillerne.
Vi arbejder sammen med 2. Seniors trænere på at få
etableret et træningsfællesskab. En udviklingsspiller
stopper ikke nødvendigvis sin udvikling. blot fordi
han fylder 21 år. Nu følger der en lang vinterpause
og så må vi evaluere på forløbet og se, hvad vi kan
gøre for at forbedre projektet.
U 21 holdet tabte sidste kamp mod Skovshoved
– efter at have ført ved halvleg med 1-0 på et flot
mål af Rasmus Gehlsen. Jason Svensson måtte
udgå med en ankelskade i slutningen af første
halvleg. Da lysforholdene på bane 3 ikke var optimale måtte kampen flyttes over på kunstgræsbanen, og her scorede gæsterne så kampens to
sidste mål.
– Nu skal vi så overveje, hvilke attraktive tiltag vi
kan iværksætte for holdet i foråret, slutter Ala Mohammed.

/tk
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Øverst fra venstre:
Træner Ala Mohammed, Rasmus Gehlsen, Jetmir Zeciri, Hamudi Howeidi, Jason Svenson, Morten Levinsen,
Malamin Bah, Kenneth Madsen Ass. træner Rasmus Rune Hansen.
Nederst fra venstre:
Ahmad, Casper Nicolaisen, Sofus, Sonny Lorentzen, Ilir Memeti.

U 21 Holdet 2013

Emil Dyre Nielsen, 200 kampe for B.93

I pokalkampen hjemme mod Svebølle (2-1) kunne
B.93 sikre sig puljen på 100.000 kroner, som det
seriehold der nåede længst. Dagens hovedbegivenhed var dog, at 29-årige Emil Dyre, som den
25. i klubbens historie, rundede sin kamp nummer 200 for B.93. Dyre har scoret 55 mål og har
derudover haft en masse assisets. Han kom til
B.93 (fra FB og KB) som 15-årig. Som senior har

han været på kortere visit i Fremad Amager, HIK
og Lyngy.
Siden 2008/09-sæsonen har Dyre spillet i B.93.
På listen over flest kampe har Dyre netop ædt Carl
Stoltz, Jean Jensen, Jan Højland og Jan Jacobsen.
Og snart rykker Dyre (dyreryg) forbi de tre berømte landsholdsspillere Poul Andersen, Kaj Hansen og Kaj Uldaler, der alle har spillet 202 kampe,
samt Arvid Christensen (203 kampe), Dan Lübbers
(204 kampe) og Leif Funcke Nielsen (206 kampe).
Sin første kamp for B.93 spillede Dyre den 28.
august 2004, hvor det blev til et nederlag på 0-3
på Gentofte Stadion mod HIK. Holdet var: Nicolas Nielsen – Polat Bozkurt, Dan Lübbers, Martin
Lundby Jensen, Jonas Schumacher – Morten Kirk,
Ole Puggaard, Emil Dyre Nielsen – Peter Fensholm, Danny Jung og Olcay Senoglu.
/banks
Foto: Christian Midtgaard

Tegn abonnement på bladet i 2014
Det bliver også i 2014 muligt, at få tilsendt medlemsbladet. Prisen er uændret 150 kroner for de fire numre.
For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at en del vælger, at overfrankere indbetalingen til medlemsbladets ve og vel - og overlevelse.
Din indbetaling kan foretages på konto i Danske Bank: 0252 3001359703
Alternativt kan du sende pengene til undertegnede på adressen: Åkandehaven 166, 2765 Smørum.

/ Palle ’Banks’ Jørgensen
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Olcay Senoglu – måltyven over alle
Medlemsbladet møder Olcay Senoglu
en kølig oktoberdag i Idrætshuset på
Østerbro Stadion. Til en snak om tiden
i B.93, de mange klubskift i karrieren
og… Luis Suarez!
Hvornår startede din interesse for fodbold?
Som 5-6 årig spillede jeg bold med drengene fra
vores gård i det københavnske Sydhavnskvarter.
Da familien skiftede Sydhavnen ud med Glostrup,
skiftede jeg også gården ud med et medlemskab
af Glostrup IF32. Her spillede jeg indtil drengetiden, hvorefter jeg som 13-årig skiftede til Avarta.
Ambitionerne var ganske enkelt større i Avarta.
Her blev jeg holdkammerat med blandt andre
Morten Bertolt og Martin Bergvold. Et meget talentfuldt hold som vandt DM for drenge. Året efter blev holdet sprængt, da man ikke fik licensen
til juniorligaen. Mens de fleste holdkammerater
søgte asyl i KB og Brøndby tog jeg til B.93.
Hvorfor netop B.93?
Jeg kendte Bashkim Ziberi som tog mig med ud
og træne et par gange på B.93-anlægget. Jeg følte
mig godt hjemme her og startede kort efter. På
holdet spillede også Emil Dyre og Jonas Troest.
Vi snuppede andenpladsen ved DM.
Du skiftede så fra B.93 til Lyngby?
Ja, jeg fik tilbudt en 2-årig kontrakt i Lyngby.
Samtidig spillede jeg på U-landsholdet. Imidlertid gik Lyngby konkurs og trænerteamet anbefalede mig at søge ny klub af hensyn til min
fodboldmæssige udvikling. Jeg kom til Farums
ynglingehold og kom kort efter på 1. holdet, hvor
jeg fik min superligadebut som 18-årig.
De næste 10 år repræsenterede du mere end
10 klubber i Danmark, Sverige og Tyrkiet.
Hvorfor de mange klubskift?
Det skyldes primært to ting. For det første har min
egen utålmodighed spillet ind. Det ligger nok til

os med anden etnisk baggrund, at vi har tendens
til at være mere utålmodige. Jeg har ofte måtte
lægge øre til, at mine mange klubskifter skyldtes økonomi, at jeg bare gik efter pengene. Intet
kunne være mere forkert. Den røde tråd i mine
klubskifter har været, at jeg er gået efter at få mest
mulig spilletid i en kombination med sportslige
udfordringer. Derudover har jeg manglet en person tæt på, som kunne rådgive mig. Jeg mener,
at det har stor betydning for de unge spillere, at
de får kvalificeret rådgivning fra de mere erfarne
i gamet. Jeg står selv gerne til rådighed med vejledning til et par unge spillere, bl.a. min fætter
som spiller på FC Nordsjællands U19-hold.
Du har spillet i B.93 i fire omgange. Husker
du debuten?
Ja, jeg er flere gange undervejs vendt hjem. B.93
står for mig som basen i mit fodboldliv. Det er
her, jeg hører til. Min debut på 1. senior husker
jeg særdeles tydeligt. Det var 1. august 2004 og
modstanderen var storfavoritterne fra Køge. En
fuldstændig vanvittig kamp hvor vi fik 4-4 på
Køge stadion efter at have været foran det meste af kampen. Jeg scorede to mål (også Danny
Jung og Christian Brøndum scorede for B.93, red).
Hvad er din hidtil største oplevelse i 93-trøjen?
Den største oplevelse var uden sammenligning
oprykningen til 2. division i foråret 2013. Den
værste oplevelse var til gengæld den missede
oprykning til 1. division i 2009, hvor vi i playoffkampen mod Brabrand tabte 2-3 efter at have
været foran 2-0. Det var jo helt vanvittigt.
Du scorer mål på samlebånd. Har du altid været angriber?
Ja, jeg har primært spillet angreb eller offensiv
midtbane. I Fremad Amager spillede jeg også
kant. Det defensive arbejde deltager jeg sjældent
i, men jeg er bevidst om, at jeg godt kunne løbe
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nogle flere meter i defensiven. Jeg bruger en del
kræfter i angrebet al den stund, at mange af de
ting vi laver angrebsmæssigt går gennem mig.
Hvad er dine sportslige ambitioner?
Ambitionen er at bygge noget op her i B.93. I
første omgang at etablere klubben i 2. division.
Derefter at spille B.93 op i 1. division.
Hvad laver du ved siden af fodbolden?
Jeg læser til lærer på Frederiksberg seminarium
hvor jeg er på 4. semester. Mit ønske er at kombinere læreruddannelsen med sport. Fx at arbejde
på en skole hvor fokus er lige så meget på idrætsdelen som på den faglige del. Da jeg hørte om
B.93s planer med at etablere en fodboldskole,
tænkte jeg straks på, om jeg kunne passe ind
i det regi. Udover at være studerende har jeg
for nylig startet et rejsebureau, Olsen Travels, der
arrangerer træningslejre og studieture for skoler
og klubber. Et alternativ til fx La Santa Sport. Blot
med langt mere fordelagtige priser…

Hvad er din favoritklub?
Besiktas fra Tyrkiet. Så sent som i sidste uge var
jeg i Tyrkiet og se dem spille ude i Antalya. Jeg
vil altid følge Besiktas.
Du er flere gange blevet kåret til kampens
spiller. Hvad betyder opbakningen?
Det er altid dejligt med et skulderklap. En anerkendelse af at man har spillet en god kamp. Jeg
håber, at der kommer mange flere af dem.
Hvilke af dine utallige mål vil du især fremhæve?
Christian, det er svært at fremhæve et enkelt mål
når man har lavet så mange mål som jeg har…
- og det kan han jo have ret i den gode Olcay Senoglu. Medlemsbladet ønsker vores sympatiske
9’er en god sæson med masser af mål på kontoen.
/Christian Winther
Foto: Christian Midtgaard

Der er ikke meget fritid kan jeg næsten regne
ud?
Ikke så meget, men den fritid jeg har, går med
god mad og vin i venners lag. Der skal også være
tid til en tur i biffen, selvom det er ved at være et
stykke tid siden.
Har du forbilleder på fodboldbanen.
Luis Suarez! Jeg synes han er en af de mest undervurderede spillere. Det er ofte hans attitude
journalisterne fokuserer på. I stedet burde de give
ham den kredit, han fortjener for sit spil. Jeg hører
til dem som synes at Suarez har en fed attitude.
Han er aggressiv og en udpræget vindertype. Det
kan jeg li’. Selvfølgelig har han lavet nogle brølere, men man kan ikke tage de fodboldmæssige
kvaliteter fra ham. Andreas Iniesta er også helt
formidabel. Havde han ikke været ramt af alle de
skader, var han utvivlsomt en af verdens bedste
fodboldspillere.

Navn: Olcay Senoglu
Position: Angreb / offensiv midtbane
Alder: 29 år
Antal kampe/mål for B.93: 71 kampe og 44 mål
Civilt erhverv: Lærerstuderende og direktør i
Olsen Travels
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På kongeligt visit i Lissabon
Den tidligere dansk-gambianske wingback fra B.93 befinder sig i denne tid under varmere himmelstrøg end de efterårsprægede danske, nærmere bestemt
i den portugisiske hovedstad Lissabon.
Lidt uden for Lissabon, på den anden side af
broen Vasco da Gama, bor Seejou King. Navnet
på byen, der fungerer som hjertet for en af Portugals største traditionsklubber, er Alcochete.
Her er Sporting CPs træningsanlæg samt akademi placeret. Flere af klubbens unge spillere
bor til daglig på akademiet, og netop afstanden
til træningsfaciliteterne samt holdkammeraterne
inden for rækkevidde er årsagen til at King har
slået sig ned i byen med knap 18.000 indbyggere.
Siden August måned har undertegnede ageret
entourage, rejseteam, for King i hans tilpas store
hus. Her fanger vi ham på sofaen en søndag i oktober til en snak om hans fortid som B.93-spiller,
forskellen på dansk og portugisisk fodbold samt
fremtidsdrømmene på såvel kort som lang sigt.
- Hvor lang tid var du i 93, og hvad vil du sige om
din tid i klubben?
”Jeg kom til B93, da jeg var 5 år gammel, og blev i
klubben til jeg var 13. Anlægget lå tæt på, hvor jeg
boede, og derfor startede jeg. 93 har altid været
en klub, hvor der har været plads til diverse kulturer og personligheder, og netop derfor husker
jeg min tid i klubben som værende sjov. Der var
altid gang i den, på banen, i omklædningsrummet og ikke mindst til indendørstræningerne i
Svanemøllehallen. På samme tid var det selvfølgelig også lærerigt at spille i klubben. B.93 er gode
til at tage hånd om individualisterne, give dem
den frihed, der er nødvendig på banen, samtidig
med at de får banket noget taktisk forståelse ind
i hovederne på dem”.
Efter stop i Skjold og Hvidovre landede King i FC
Nordsjælland som 2. års junior og herfra gik det
stærkt. I sommeren 2011 fik han således superligadebut for 1. holdet fra Farum, hvor han spil-

lede 5 kampe i streg, inden klubben hentede den
bundrutinerede tidligere B.93-spiller Patrick Mtiliga hjem fra Malaga i Spanien. Efter at have vist
sig frem til en turnering i Italien for FCN blev King
tilbudt at komme til prøvetræning i Sporting CP,
vinteren 2013. Det gik godt og blev vekslet til en
halvårig lejeaftale med en indbygget købsoption,
som portugiserne kunne gøre brug af, såfremt
King præsterede. Med omkring 15 optrædener
for b-holdet i foråret, 3 mål og 4 assists, valgte
Sporting at gøre brug af købsoptionen.
”Jeg har alt at vinde, intet at tabe,” svarer King på
spørgsmålet om, hvad han tænkte, da han blev
tilbudt en prøvetræning i storklubben fra syden:
”Jeg ville ned og vise alt, hvad jeg kunne, men jeg
så mest på det som en fed oplevelse, jeg kunne
fortælle vennerne om”.
I sommers påbegyndte han så sin 3 år lange
kontrakt med en træningslejr i Canada med
førsteholdet. Her startede han inde i 3 af kampene, inden han løb ind i en fiberskade i låret.
Netop tilbagevendt fra skaden ser King positivt
på fremtiden i klubben, selvom han ærgrer sig
over skadens tidspunkt: ”Nu er jeg røget lidt bag
i køen igen. Jeg trænede fast med førsteholdet,
og nu skal jeg indstille mig på at kæmpe for en
startplads på b-holdet, men sådan er det, når man
har været skadet. Jeg tror meget på mig selv, og
jeg ved, at jeg nok skal få chancen, hvis jeg bare
arbejder hårdt. Når den kommer, er jeg klar. Spillestilen hernede ligger godt til mig. I forhold til
FCN er den en tand mere direkte, og da jeg netop
har mine forcer i hurtigheden og aggressiviteten,
passer det mig fint”.
Med en træningsmængde meget lig tiden i
FC Nordsjælland trives King på banen såvel som
uden for banen i det portugisiske. Selvom der
til tider er besøg hjemmefra, kan han dog godt
komme til at savne mamas gryder i ny og næ, også
selvom undertegnede flittigt kokkererer diverse
retter, danske som portugisiske.
/Markus Leding og Simon Carstensen
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På sponsorbesøg:

Et firmanavn man lægger mærke til
Medlemsbladet har denne gang besøgt
glarmesterfirmaet F. Linck.
- Oprindeligt kaldte vi firmaet for F. Alling Linck,
forklarer de to indehavere af glarmesterfirmaet
Frode og Frank, for vi hedder Alling til mellemnavn, men så en dag gik det op for os, at det var
en rigtig god ide at fjerne mellemnavnet. Nu er
det noget folk bemærker, selv om de hele tiden
spørger os, hvem firmaet er opkaldt efter. Så må
vi jo svare, at det er os begge to, eftersom den
ældste hedder Frode og den yngste hedder Frank
til fornavn.

Firmaet er nu i familiens ejendom i fjerde generation. Den ældste familiekunde som firmaet har
noteret i sine bøger har handlet hos dem i 110
år. Oldefar og bedstefar havde virksomhed på
Christianshavn, men i 1948 købte brødrenes far,
Knud så en forretning på Lyngbyvej helt oppe ved
Vibenshus Runddel, hvor der duftede dejligt af
chokolade fra såvel Heinrich Jessens chokoladefabrik og de berømte lysende frøer, der prægede
skorstene på Galle og Jessens fabrik.
Her spillede de to brødre bold med en vis Jørgen Finkelstein, der dog var lidt ældre. Begge
brødre meldte sig ind i ØB, hvor de spillede fod-

Frode Linck til venstre og Frank Linck til højre Foto: Torben Klarskov

30

bold indtil de kom i lære i faderens firma. Her
var der flere penge at tjene på at arbejde i weekenderne end på at spille fodbold.
Da Lyngbyvejen blev udvidet, måtte brødrene
så se sig om efter nye lokaler, og det blev så til den
nuværende adresse på Vennemindevej 74 – lige
over for Kildevældskirken. Da Freddie Birtø startede B.93 fodboldblad op i 2001, fik glarmestrene
en henvendelse om at annoncere i bladet, og det
har de så gjort lige siden.
- Vi får mange henvendelser, om at tegne annoncer, fortæller den ældste bror Frode, men vi
valgte B.93 fordi det er den lokale klub, og fordi
vi selv interesserer os for fodbold. Vi har da også
fået en del ud af vores annonce, selv om de fleste
henvender sig til os pr. telefon, så det kan være
vanskeligt at registrere. Men vi har da arbejde
med en del ødelagte ruder på klubbens anlæg.
Firmaet var en overgang oppe på 11 ansatte med
en omsætning et pænt stykke over de fem mil-

lioner. I dag råder firmaet over to svende og en
halv dags kontordame, der står for regnskabet.
- Vi kunne ikke selv tænke os at sidde med hænderne i skødet på kontoret. Vi brænder for at
arbejde ude i det fri, selv om glasruder i dag er
af en helt anden størrelse og vægt. De store glaspartier kan snildt veje over de 70 kilo, og det er
også en af grundende til, at det er et job, piger
vanskelligt kan bestride. Pigerne kan imidlertid
godt udføre montagearbejde med at sætte i glas
og ramme. Vi har før i tiden haft en 10-12 lærlinge
og vi kunne godt tage flere lærlinge ind, men det
kræver i dag alt for meget bureaukrati, til at vi kan
overkomme det.
Forretningen har i dag en årlig omsætning på ca.
tre millioner. Det nye beskæftigelsesfradrag er
noget man kan mærke på Vennemindevej.

/tk

31

Fra vor helt egen verden
Redaktionen mødtes til sommermøde
Traditionen tro mødtes redaktionsmedlemmerne
på et hemmeligholdt sted i Allerød til sommermøde, hvor planerne for den kommende sæson
blev aftalt.
Skyerne holdt sig på faretruende afstand og
efter en solid gang osso buco, og en kort og
udramatisk debat., gik deltagerne over til mødets
egentlige højdepunkt. Krocketkonkurrencen
Efter to indledende runder lykkedes det for 2011
mesteren Palle ”Banks” Jørgensen at kvalificere

sig nok engang til finalen, hvor hans modstander blev den unge himmelstormer, med det følsomme stød med køen, Christian Winther.
Efter en spændende dyst med mange dramatiske krokeringer undervejs, lykkedes det for
ungdommens repræsentant, at nå først til pinden
og derved opnå den meget eftertragtede titel Krocketmester 2013 – en titel han nu kan leve med
frem til nye udfordringer i 2015.
/tk
Foto: Privat foto

På billedet ses fra venstre: Ole Helding, Leo Mathiesen, Kroketmesteren Palle ”Banks” Jørgensen, Jørgen Bundgaard og den
meget fokuserede Christian Winther. Redaktøren Torben Klarskov var desværre optaget, da billedet blev taget.
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Hvem vil du
møde i din bank?

Så tal med os

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

Bjarne Eklund kigger fremad
Medlemsbladet tog en snak med viceanfører Eklund fra holdet, der rykkede
op i 1963.
– ”Må jeg få din autograf”, spurgte en håbefuld
ungersvend Bjarne Eklund efter en kamp i Idrætsparken. Da Eklund havde opfyldt drengens ønske,
bad autografjægeren Eklund om at skrive endnu
en af slagsen. ”Så kan jeg bytte med en der er
god”, svarede knægten.
Eklund har selvironien i orden. Spilleren der i
en alder af 25 år skulle tage stilling til om familien skulle forsøges af hans indkomst som middelmådig professionel fodboldspiller, eller om
han skulle lægge støvlerne på hylden og satse
på en erhvervskarriere. Han valgte det sidste,
der bragte ham ud på lange rejser og oplevel-
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ser i tilværelsen. Uddannet i 1960 som speditør
og shippingman. Fra 1962-1967 ansat som sales manager i Deutsche Lufthansa, 1967-1995
skiftede han til det brasilianske luftfartselskab
Varig Airlines, hvor han avancerede i 1972 som
Nordeuropadirektør for selskabet. Fra 1993-1995
havde han bopæl i London som Europadirektør
for Varig. Han vendte hjem til Danmark for at blive
administrerende direktør for Danmark Turistråd
1995-2001.
Men selv om Bjarne for længst har passeret
pensionsalderen, så er han stadig aktiv i en række
bestyrelsesposter, og han har også ansvar for de
udenlandske landsholds modtagelse og ophold,
når de gæster Danmark.
– Jeg har altid kun kigget fremad, siger Bjarne.

Det kniber mere med at huske, hvad der er passeret i mit liv. Således er det hustruen Jytte, der
administrerer hans scrapbog og ved, hvor den har
plads i biblioteket.
Så medlemsbladets udsendte må hjælpe ham lidt
på gled, når vi skal tale om det hold, der vandt pokalfinalen i 1956 for juniorer i Idrætsparken over
Frem med 4-1. Modstanderen og resultatet var
ikke helt på plads. (se historie punkt 12- Holdbilleder andre hold)
Men tilværelsen i B.93 har haft enorm betydning
for Bjarne.
– Vi boede på Kongens Nytorv. Min far var musiker, og arbejdede som sådan mest om aftenen,
så derfor havde han brug for, at vi havde et sted,
hvor vi kunne tilbringe fritiden. Det kunne være
blevet ØB, men valget faldt på B.93.
Her traf Bjarne en række store personligheder,
hvis tilgang til klubben og klubfølelsen har sat
sit præg på Bjarne. Michael Rohde var naturligvis den første Bjarne kom i forbindelse med. Men
drenge- og juniortræneren Halvor Larsen gjorde
et dybt indtryk på unge Eklund.
– Han var som en far for os. Han åbnede sit hjem
for os, samlede os og bibragte os forståelsen for,
hvad det vil sige at være et team, hvor ingen var
uundværlig. En opfattelse jeg har kunnet tage
med mig som leder i erhvervslivet, hvor yngste
mand er lige så vigtig, som lederen af virksomheden.
Børge Strøyer Christensen var også en personlighed, der gjorde alt for at hans ynglingehold skulle
føle sig godt behandlet.
– At være i B.93 var som at være sammen som en
stor familie. Jeg husker hvordan vores opsynsmand Johnsen og hans assistent Hansen og ikke
mindst verdens dejligste schæferhund King, passede godt på os. Når vi fattige rekrutter kom forbi,
så vankede der altid en 50`er til benzin penge. Og

inde hos fru Olsen i kantinen kunne vi købe på
klods, og når vi så skulle betale regningen, så var
sedlen desværre på mystisk vis blevet væk.
I 1960 skete den begivenhed, som Bjarne desværre kun husker alt for godt. Sammen med
andre fodboldspillere, skulle de flyve fra Kastrup
til Herning for at deltage i en udtagelseskamp til
OL holdet, der senere skulle spille i Rom. Generalsekretær Erik Hyldstrup råbte spillernes navne
op – De otte første skulle med det første fly og
de fire sidste skulle tage plads i det efterfølgende
fly. Men efter at være kørt ud på startbanen blev
det sidste fly kaldt tilbage. Det første fly var styrtet
ned og alle otte spillere var omkommet.
– Vi fik ingen krisehjælp, husker Bjarne. Vore koner
og kærester kunne i TV se ekstra udsendelsen, der
ikke oplyste om navnene på de dræbte. Det var
forfærdelige timer. Vi mistede gode venner og
kammerater – den mest triste dag for mig i mit
aktive fodbold liv – en ulykke så meningsløs, hvor
kun en tilfældig navneliste skilte liv fra død. At
Bent Jørgensen og jeg stadig er i live, kan kun Vor
Herre give os forklaringen på.
1963 var et anderledes år. Fra baghjul fik B.93
presset sig ind i oprykningsdramaet, hvor de med
en sejr over Odense KFUM kunne rykke op, hvis
Horsens snublede i Gentofte. Det skete netop og
det udløste en glædes eufori, der varede i flere
dage.
Bjarne var ikke den store tekniker. Han levede af
sin fysik og sin fantastiske kondition. Derfor blev
han mest benyttet til at sætte modstandernes

Bjarne Barry Eklund
16.03.1940
Indmeldt i B.93 1950
137 kampe på førsteholdet (1959-1965) 4 mål.
3 Ungdomslandskampe for Danmark
Uddannet Speditør og Shippingman
Gift i 51 år med Jytte – To sønner Bo og Mads.
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kreatør ud af spillet, således som det var tilfældet
med Helge Jørgensen i Odense KFUM og Kristian
Mosegaard i Ikast.
– Men den værste modstander, jeg har spillet over
for var nu alligevel Puskas, som jeg mødte som
deltager på Stævnets hold i 1963. Jeg var inde og
aftjene min værnepligt på det tidspunkt, og fik allernådigst udgangstilladelse til kampen en time
før og en time efter. Jeg var naturligvis opsat på at
sætte mig i respekt over for den ungarnske major,
men netop som jeg satte angrebet ind, vippede
Puskas elegant bolden over mig og efterlod mig
på plænen med en buksebag fyldt med mudder.
Jeg havde lige akkurat tid til at modtage det berømte Real Madrid ur, som alle spillere fik overrakt
efter kampen.

I dag har Bjarne stadig fuldt op at gøre med fodbold, som konsulent for DBU med ansvar for sikkerhed og modstanderholdets ophold i landet.
Telefonen kimer i hjemmet i Dragør. Dagen efter
skal de gennemgå sikkerhedsproceduren i forbindelse med det Italienske landsholds besøg.
– Jeg skylder B.93 meget. Det klubben har givet
mig, har jeg kunnet tage med over i min erhvervskarriere. Mit ønske for klubben i fremtiden. Lad os
passe på vor klub. Den klub vi ALLE har så meget
at sige tak for

/tk
Foto: Torben Klarskov

1956 (17. juni: Juniorpokalfinale i Idrætsparken, B.93-Frem 4-1)

Bagerst f.v.: Jørgen A. Hansen, Bjarne Nielsen (Bokser), Kurt Olsen, Ivan Løvenskjold og Teddy Petersen
Foran, de syv øvrige, f.v.: Bjarne Eklund, Helge Jensen, Henrik Nielsen (målmand), Erik Strand, Svend Gehrs,
Otto Jaconsen og Erik Bostofte (skadet).
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Ny i Tennisbestyrelsen
Du omtaler dig selv
på årsmødet som
tennistosse - Giv en
beskrivelse af hvad
du mener med det.
– Jeg er vokset op
med at se meget tennis i tv og bruge de
fleste dage om sommeren på tennisbanen. Jeg
har i lang tid været væk fra tennis, men dyrker
nu ‘tennis’ på højtryk. Ikke mindst ved selv at
spille og se følge de store tennisturneringer i tv,
men også ved at rejse til Paris, New York, Madrid
og Båstad for at se tennis. Jeg synes, tennis er en
spændende sport, men hele kulturen omkring
tennis tiltaler mig. Ved at kalde mig selv ‘tennistosse’ anerkender jeg, at der ikke er nogen
rationel sammenhæng mellem, hvor megen tid
og penge jeg bruger på at ‘dyrke’ tennis på banen
og som publikum i rundt om på tribunerne.
Hvad får dig til at gå ind i et ledelsesarbejde
i B.93?
– En tennisklub fungerer i stor grad af frivilligt
arbejde. Økonomien er stram, så hvis man skal
gøre en forskel så må man melde sig ind i ledelsen
og have lyst til at arbejde med den udfordring
det er. For 20 år siden var det en selvfølge, at en
idrætsklub fungerede 100 % ved hjælp af frivilligt
arbejde, sådan er det er det ikke længere. I dag
forventer de fleste at ‘få noget igen’, når de yder
en indsats. Men det kan ikke honoreres på trods
af, at man lægger sine kræfter i en sportsklub.
For mig er det tilfredsstillende at arbejde med
ligesindede, der ønsker fremgang for klubben.
En tennisklub har helt andre funktioner end et
fitnesscenter og det kræver, at man opretholder
en klubkultur, hvor alle har lyst til at være.
På årsmødet blev der stillet forslag om at
nedsætte et arbejdshold, der kunne være

med til at forbedre klubbens anlæg - hvad
mener du om det?
– Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis man
kunne være selvforsynende hvad angår service
og pleje af vores tennisbaner. Jeg ved, at der findes tennisklubber i DK, som selv passer deres baner. Men det kræver rigtigt meget arbejde: Hver
bane skal ‘gåes efter’ hver dag og det tager 1-2
timer at pleje og rette en tennisbane dagligt! Det
er hårdt manuelt arbejde, som skal koordineres,
og det kræver stor knowhow at pleje tennisbaner
optimalt. Med den frivillig-kultur, der i øvrigt er i
B93-tennis, tror jeg der bliver svært at få medlemmerne comittet til opgaven omkring banerne.
Du nævnte også noget om bedre kommunikation i klubben - kan du uddybe dette?
– Mange sports- og tennisklubber udsender et
‘nyhedsbrev’ hvor sportschefen, bestyrelsen og
underudvalg med flere i klubben annoncerer begivenheder, arrangementer og nyheder. Denne
proaktive kommunikationskultur håber jeg at
kunne bidrage med i B93
/Nanna Wullf og tk
Billede: Nanna Wulff og Rafael Nadal (Privat foto)

Nanna Wulff
Fødselsdag: 30. juni 1976
Indmeldt i B.93 siden: Maj 2011
Aktiv tenniskarriere: Jeg har spillet tennis som
barn, men blev på grund af skade i højre skulder
nødt til at afbryde min ‘tenniskarriere’. 20 år
senere efter en operation i skulderen genoptog
jeg tennisspillet.
Nu spiller jeg 2-3 gange om ugen
både sommer og vinter.
Civil uddannelse: Cand Odont fra KU
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B93-HIK-Skjold U16 piger
Spillere:
Træningen i foråret og indtil nu har været en
kæmpe succes. Der er sket en markant forandring
fra spiller til spiller, men i den grad også på holdet.
Gennem hele foråret er der blevet trænet meget
seriøst, og vores træner Keld Juhl, har været meget fokuseret på nogle bestemte områder. Nogle
områder, der har kunnet udvikle os spillere men
også udvikle holdet. F.eks. til kampe prøver vi
mange opstillinger med nye spillere, så vi alle
kan blive trænet til at spille på det højeste niveau.
Træningen er virkelig god, og vi sætter megen pris på, at Keld er så dygtig. Vi kommer alle
meget engagerede til træning, og det er super
fedt at være en del af et hold, hvor alle gerne
vil blive dygtigere fodboldspillere. Vi kommer fra
forskellige klubber, hvor vi alle har haft forskellige
trænere og forskellige måder at træne på. Det gør,
at vi kan lære af hinanden og blive meget bedre.
Til træning og kampe, men for den sags skyld
også ude for banen, er vi meget sociale, hvilket
giver os et meget specielt bånd. Det at spille på
et fodboldhold og være en del af en social gruppe
er virkelig fantastisk. Det er dejligt at kunne skelne
mellem sin skole og sin sportsgren.
Når vi går til og fra banen, er der en super
god stemning. Til kampe, når vi mødes i omklædningsrummet, er vi alle meget fokuserede
og det giver noget særligt. I foråret blev holdet
Sjællandsmestre, da vi slog Brøndby i finalen. Her
i efteråret spiller vi i den bedste række i DBU
Sjælland. Vi ligger øverst i rækken med Brøndby,
og vi har begge hold lige mange point. Vi er 6
hold i rækken inkl. os, så vi spiller imod Brøndby,
Himmelev, Taastrup, Ballerup og Hillerød. Det er
sjovt og meget udfordrende at spille mod gode
hold. På det punkt bliver vi også meget bedre. På
vores hold er der ret mange, der er inde omkring
DBU U14- og U15-trupperne.
Christine Zoëga

38

Billede Træner Keld Juhl (privat foto)

Forældre:
Det har været fantastisk at opleve holdets markante fremgang, og vi er meget stolte af vores
piger og deres flotte præstationer. Der er ingen
tvivl om, at trænerstaben gør et meget flot stykke
arbejde, men pigerne er også selv med til at
skabe rammerne for deres udvikling gennem et
fantastisk humør og sammenhold – både på og
udenfor banen. Det skaber det bedste rum for, at
trænerne kan arbejde stenhårdt på at udvikle den
enkelte spiller, så pigerne på sigt kan præstere på
højeste niveau.
En af forældrene: ”Da min datter kom til holdet
for under et år siden, blev hun hjerteligt modtaget af de andre piger, og hun mærkede straks
det fantastiske sammenhold, der kendetegnede
holdet. Med Keld som cheftræner har hun været
på en fantastisk rejse, hvor hun har gennemgået
en stor udvikling både teknisk, taktisk og mentalt. Det betyder, at hun hele tiden er klar til nye
udfordringer, hvor hun kan vende modstand til
noget positivt og komme langt stærkere tilbage.
Så det bliver virkeligt spændende at følge pigerne
og holdet fremover.”
Søren Christiansen (Far til Nana)

Holdbillede u16 piger

Øverst fra venstre:
Celine Vedel, Nana Christiansen, Marie Klingelhöfter, Karla Pitt Winther,
Thea Roque-Krag, Sophie Stæhr, Freja Stürup, Clara Dam
Nederst fra venstre:
Silke Bonnén, Louise Moshøj, Jeanne Studsgård, Sarah Jankovska,
Rebecca Haren, Liva Fessel, Mathilde Bager.
Ikke til stede:
Christine Zoëga, Julie Falkebo, Marie Vindahl, Mie Bech, Rosemarie Beck,
Sofie Svava.
Træner: Keld Juhl
Fysisk træner og behandler: Kenneth Ellegaard.

39

Fodbold i sjov og alvor
Så er der igen kommet en bog om fodbold. Bogens forfatter er journalisten
Frits Ahlstrøm, der har levet hele sit liv
i fodboldens verden hos Politiken, Alt
om Sport, DBU, Brøndby og senest som
kommunikationschef i UEFA.

Bogen, der er på 384 sider, er meget velskrevet og
behandler mange interessante og sjove episoder.
Der er også fortællinger om gamle 93’ere. Det
første navn vi støder på er Poul Zølck, som Frits
mødte flere gange på Politiken. Omtalen af Poul
’Bager’ fylder 1½ side.
Da Brasilien ved VM i 1950 tabte 1-2 til Uruguay,
var det sidste gang de spillede helt i hvidt. Da der
angiveligt hvilede en forbandelse over dragten,
blev den ændret til den, der klæder brasilianerne
nu: gule trøjer med grøn krave, lyseblå shorts og
hvide strømper.
Liverpools målmand Tommy Lawrence glemte
at samle benene så Arsenal udlignede til 1-1 kort
før tid. I omklædningsrummet sagde han til den
frygtede manager Bill Shankly: ”Jeg vil gerne
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sige undskyld til Dem og mine holdkammerater.
Jeg skulle have samlet benene.” Hvorpå Shankly
råbte: ”Det er ikke din fejl. Det er din mors. Hun
skulle aldrig have spredt dem”.
Den brasilianske guldfugl Garrincha, som kun
tabte sin 50. og sidste landskamp, havde et noget
kaotisk privatliv. Han vidste ikke selv, hvor mange
børn, han var far til. Nogen hævder, at det var
mindst 14, andre at det var 17, deraf 16 piger. Efter
13 års ægteskab med Nair Marques giftede han
sig med sambasangerinden Elza Soares.
Forfatteren er også rundt omkring skovserne
Bent Ib Jørgensen, bedre kendt som ”Solo”, og
Knud Ove Sørensen, der allerede i 60’erne indført
døgnåbent i hans kiosk. Blandt andre driblere er
der hele tre sider om Tom Søndergaard, der i en
landskamp mod Island (14-2) stillede sig op på
bolden for bedre at kunne overskue situationen.
Også Michael Rohde har fået en fyldig omtale,
bl.a. fra hans hospitalsophold på Sabbatsberg
Sjukhus i Stockholm, hvor han var i otte dage
efter at have brækket benet i en landskamp mod
Sverige i 1917.
Og så var der Kaj Christiansen fra Frem, der i
1917 debuterede mod KB. Ved pausen førte Frem
med 4-0 og alle fire mål var scoret af debutanten.
Det skal lige nævnes, at KB vandt kampen med
6-4.
En af de største attraktioner i den gamle Idrætsparken var resultattavlen, hvor der var plads til de
12 tipskampe og seks øvrige kampe. Ansvaret for
tavlen blev i 1960 overtaget af Tage Jensen. Vi kan
læse om Tages liv som tavlefører med indlagte
finter. Tallene var manuelle med et ciffer på hver
side, så der var gode muligheder for at vende skiltet frem og tilbage. Og Tages søn er Gert Jensen,
holdleder for SGOM.
Der er også omtale af kampen B.93-Juventus fra
1953. Plakaten med ’Udsolgt’ kan ses på side 201.
Også Erik Brentings 85 års medlemskab af B.93 er
nævnt. Og så var der ham der var til dommereksamen, nervøs og stammende. Han fik spørgsmålet:

”Hvis målmanden sparker målspark, og bolden
ryger ud over hans egen baglinje. Hvad er der
så?”. Efter en længere tænkepause kom svaret:
”Ja, øh, så må-må der godt nok ha’ væ-været en
pi-pi-pivende modvind”.
Bogen er ganske fortræffelig og underholdende.
Så anskaf dig den før den er udsolgt. Frits har selv
spillet for SB50, KB (junior/ynglinge), AB (senior).
Han er fortsat medlem af de tre klubber. Da han
godt ville have stemplet sit checkhæfte i Danske
Bank af Danske Banks, blev han også medlem
af B.93.
/Palle ’Banks’ Jørgensen

384 sider – JP/Politikens forlag
Pris som e bog 171,88 – som bog 299,95.
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Christian Midtgaard
- manden med pletskudene
Hverken Olcay, Dyre eller Høegh når
Midtgaards statistik, når det gælder
antallet af skud på Østerbro Stadion. I
løbet af en kamp har Midtgaard typisk
skudt 200-300 gange. Billederne af de
blå-hvide 93’ere lægges efterfølgende
på nettet til glæde for alle 93’ere…
Midtgaards billeder er kendt af alle B.93’ere. Flotte
portrætter pryder hjemmesiden, intense kampbilleder lægges på facebooksiden og billeder af
dem med individuelle trøjesponsorer hænger i
klubhuset. Endelig pryder hans billeder storskærmen på Østerbro Stadion, når truppen præsenteres i pausen og fra tid til anden i kavalkader.
Hvordan startede din interesse for B.93?
”I 2008 lavede jeg lidt freelance opgaver for Lokalavisen Østerbro, hvilket også inkluderede et
par af B.93’s kampe. Avisen skulle som regel kun
bruge et enkelt billede og jeg havde ofte et par
stykker ekstra, som jeg ligeså godt kunne prøve at
sende videre til klubben. Efterhånden udviklede
det sig så til et mere fast engagement, og jeg har
i dag fulgt holdets op og nedture regelmæssigt
gennem en 4-5 år”, fortæller Midtgaard.

Hvornår startede interessen for at tage
billeder?
”I midten af 90’erne fik jeg mit første kamera.
Det var elendigt men billigt – og billederne blev
selvfølgelig derefter – altid ude af fokus og dårligt
eksponeret. Det led jeg under i mange år, indtil
jeg en dag blev introduceret til den digitale verden i form af en Nokia mobiltelefon. Den havde
et kamera på 3,2 MP og sammen med Photoshop
ændrede den alting. Pludselig var der frit valg på
alle hylder og man kunne skyde løs på alting uden
bekymringer. Det var blevet langt sjovere at fotografere, hvilket for mig stadig er den stærkeste
drivkraft. I dag er den gamle Nokia erstattet af et
spejlreflekskamera og et 300mm objektiv, der gør
det muligt at komme lidt tættere på spillet. Udover kampbillederne for B93 er jeg i gang med et
fotoprojekt om forladte steder. En del af projektet
kan ses på min hjemmeside christianmidtgaard.
dk”, siger Midtgaard.
Hvad er dit/dine bedste B93 skud til dato
og hvorfor?
”Nogle billeder viser sig over tid, at have mere
at byde på i længden end andre. I mine øjne har
de mest ’holdbare’ nok været de øjeblikke der
udtrykker spillets følelser og de skud, der for alvor
viser nerven i spillet og nærkampene især. Et par
af dem der står tilbage for mig personligt, synes
jeg har nogle af de kvaliteter”, slutter Midtgaard.
Info: Før Midtgaards indtræden som billedkonge i
B.93 varetoges fotoopgaverne primært af Erik Petersen. Og inden ham – tilbage i 90’erne - af Carsten
Stein.

/Christian Winther
Foto: Christian Midtgaard
Jannik Zimling uddeler en øretæve til en B.1908 spiller
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Runde fødselsdage i 2014 (40 år og opefter)
Fodbold, tennis og passive
Dato

Navn

Fylder

6. jan
18. jan
21. jan
21. jan
31. jan

Ole Petersen
Peter ’OB’ Jensen
Flemming Zachhau
Louise Pii
Flemming ’Beys’ Jensen

60 år
70 år
75 år
40 år
60 år

7. feb
15. feb
24. feb
25. feb
26. feb
27. feb

Nicolai Schierbeck
Søren Carlsen
Ivar Roitmann
Torben Ravnhøj
Hanne Svennevig
Grete Møldrup

50 år
50 år
60 år
60 år
70 år
70 år

3. mar
23. mar
27. mar
31. mar

Niels Rasmussen
Karsten Espholm
Hans Bay
Jens Agerbak

75 år
60 år
60 år
70 år

18. apr
18. apr
20. apr
21. apr
22. apr
25. apr

Karsten Pedersen
Jørgen Nordbæk
Benny Gerneke
Bent Ole Lind
Grete Borrits
Michael Stangerup

40 år
60 år
60 år
70 år
60 år
60 år

14. maj
17. maj
25. maj
29. maj

Kaj ’Boll’ Christensen
Jacob Weinreich
Klaus B. Johansen
Mette Baltzar

80 år
40 år
40 år
50 år

3. jun
10. jun
17. jun
26. jun

Jacob Riis
Nels Conrad Sigaard
Steen Müntzberg
Claus Sømoe

40 år
70 år
50 år
60 år

3. jul
7. jul
7. jul
17. jul
20. jul
21. jul

Per Nielsen
Arvid Christensen
Rene Tarp
Steen Jakobsen
Kathrine Hertz Østergaard
Tom Lotz

75 år
75 år
50 år
50 år
40 år
50 år

6. aug
21. aug
22. aug
23. aug
28. aug

Simon Lübecker
Lars Bjerregaard Jensn
Iben Kofod
Jan Poulsen
Jens Ritnagel

40 år
50 år
60 år
40 år
40 år

6. sep
7. sep

Marianne Johansen
Paul Drake

60 år
50 år

13. okt
21. okt
27. okt

Mia Gammelgaard
Søren Fangholm
Tine Thorup

50 år
40 år
40 år

5. nov
9. nov
28. nov
29. nov

Jørgen Arthur Hansen
Peter ’Tysker’ Krøyer
Jakob Brix Tange
Jakob Eggen

75 år
50 år
50 år
60 år

26. dec
28. dec

Marianne Reenberg
Trine Hahnemann

80 år
50 år

Der tages forbehold for fejl, forglemmelser,
fejludregninger/Banks
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Runde fødselsdage (januar/marts 2014)
Ole Petersen
60 år, den 6. januar
K l u b r e ko r d h o l d e r e n
med 409 kampe/31 mål
(1973/88). Ole P. fik debut
som 19-årig, samme dag
som klubben fyldte 80
år. Hjemme skulle B.93
møde Aabenraa, og Ole
P. skulle være 12-mand.
Noget
usædvanligt
havde han taget sin far med på bænken. Det viste sig dog, at faderen Knud (Garfar) var holdets
træner. Kampen blev vundet 5-1. Ni år senere var
Ole P. anfører, da B.93 vandt pokalfinalen over
B1903 (3-3, ny kamp 1-0), hvor han for øvrigt blev
pokalfighter. I perioden 1977/84 spillede Ole P.
– sidder du ned – 256 kampe i træk – og bliv siddende – alle som indestarter – og rejs dig op - alle
med fuld spilletid. Efter en enkelt kamps pause
(skadet) spillede han lige yderligere 85 kampe
i streg. Ole P. stoppede i 1986 efter årets sidste
kamp, nedrykningsdramaet i Vollsmose mod
B1909, som endte lykkeligt med en sejr på 3-1,
og som var hans kamp nummer 400. Rekorden
fik lige en tak mere på ni kampe, da han sammen
med Jens Kolding og Peter Hertz blev kaldt til
undsætning i 1988.
Ole P. var en fremragende defensiv spiller, ikke
mange slap forbi hans lange ben. Og han var
suveræn i hovedspillet. Ole P. var en fair spiller
med få gule kort og aldrig karantæne. Pressen
kom dog efter ham, da han gav Allan Simonsen
et trælår i hjemmekampen mod Vejle (4-1, hattrick
af Jens Kolding), blot fire dage før landskampen
mod England på Wembley. Allan overlevede og
scorede kampens enlige mål på straffespark hos
Peter Shilton. Vurderet ud fra Allans indsats i ’Vild
med dans’, ser det ud til skaden er sprunget op.
Ole P., der altid kun har spillet i B.93, har også
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taget hele vejen op i gennem oldboys rækkerne,
fra oldboys til supermasters. Og år efter år har det
været som spillende holdleder, og Oles hold har
vundet et utal af turneringer, både indenfor KBU
og Vinterturneringen. Og hvis man kom på hold
med Ole P. til five-a-siden, kunne man godt ringe
hjem og få fruen til at tænde for ovnen. Den snart
60-årige er formand for ungdomslegatet stiftet af
afdøde Børge Strøyer Christensen, holdleder for
supermasters og kasserer i oldboysafdelingen.

Peter ’OB’ Jensen
70 år, den 18. januar
Peter spillede hele sin
ungdomstid i OB. Da
han kom til København blev det naturligvis fynboernes venskabsklub B.93, der fik
glæde af Peter. Man
skal ikke være professor for at finde årsagen til, at Peter i B.93 blev kaldt
’Peter OB’. En del af sin seniortid tilbragte Peter,
der ikke var i fare for at blive førsteholdsspiller,
i Humlebæk, hvor han var blevet husejer. Peter,
der til stadighed er gift med den fynske damefrisør Karna, vendte senere tilbage til B.93; og så
var alle glade. I april 2011 blev Peter ufrivilligt
hovedpersonen i en højdramatisk situation. Under en hjemmekamp for Super Grand Old Master
mod SIF/HIK faldt han om med hjertestop. Hurtigt
indgreb fra med- og modspilleren samt klubbens
helt nye hjertestarter gjorde, at sagen sluttede
så lykkeligt, at Peter i dag er en af de bedste på
SGOM-holdet. Peter, der ikke samler på fjender, er
i bestyrelsen for Back Up - foreningen, der samler
på nye medlemmer.

Flemming Zachhau
75 år, den 21. januar
Da ingen kan udtale
hans efternavn kaldes
han for ’Skiløberen’.
Eller også er det fordi
han ofte er skiinstruktør i Norge. Her mødte
han Find Juhl, og så
blev han medlem i
B.93. Flemming har
en fortid som førsteholdsspiller i Helsingør i både fodbold (3 kampe)
og håndbold (mange kampe). Skiløberen, der har
kopieret sin løbestil efter Tarok, er en målfarlig
angriber. Da SGOM for et par år siden var bagud
0-3 mod Frem ved pausen, smurte Skiløberen
støvlerne, og da kampen var slut stod der 3-3 på
lystavlen. Tre gange havde Skiløberen passeret
en fortvivlet Finn Willy i Frem-målet. Nu spiller
Flemming, der stadig bor i Helsingør, på Grand
Veteran Master-holdet, som er en nyoprettet
KBU-turnering for spillere fyldt 70 år.

Flemming ’Beys’ Jensen
60 år, den 31. januar
I forhold til Beys til stadighed er aktivt fodboldmedlem, er han suverænt den
der har fået mindst ud af sit
kontingent i forhold til hans
fysiske udfoldelse på – og
udenfor - banen. Tilbage i
tiden bestred Beys diverse jobs som holdleder,
bl.a. for det succesrige 7. hold, der som regel
vandt rækken og efterfølgende holdt nogle
gigantiske afslutningsfester. Sidst Beys var omklædt, var tilbage til omkring 1990, da oldboys
var i Odense, hvor han stod en højre wing, i den
årlige kamp mod OB. Så stor anerkendelse for han
støtter klubben med sit aktive medlemskab. Han

har meget vand til gode. Og Beys er storebror til
Torben, bedre kendt som Gummi, som har været
marginalt mere aktiv.

Ivar Roitmann
60 år, den 24. februar
Siden Ivar blev indmeldt den 21.12.1963,
det er snart 50 år siden,
har han knoklet rundt
på midtbanen i en evig
jagt efter bolden og alternativt modstanderen. Med sit lange flagrende
hår kunne han godt minde lidt om Günther Netzer – vel og bemærke - på afstand. Så enten bliver du klippet, eller også lader du være med at
lave så mange frispark. Ivar er gymnasielærer på
Herlev Gymnasium med fransk som speciale. Ivar
har arrangeret flere succesrige ture for oldboys til
Frankrig, som han på det nærmeste ejer. Ivar, der
er træner for U9-holdet, er for øvrigt fransk gift.

Torben Ravnhøj
60 år, den 25. februar
Torben har spillet på
Ole Petersens succesfulde supermastershold (55+) de seneste
fem år, så pokalskabet
er fyldt. Og Torben
har gjort tjeneste som
back, højre eller venstre det er lige meget,
med mindre Ole P.
beordrer ham ind mellem stængerne. Torben var assistenttræner for
Peter Grahn, der trænede klubbens 2. hold. Da
Peter Grahn blev forfremmet til superligatræner
for B.93 i slutningen af 1998, fulgte Torben med.
Kampen forinden havde B.93, med Jan Jacobsen
som cheftræner, tabt 0-7 ude mod AB. Det nye
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trænerpars første opgave hed Brøndby hjemme.
Kampens enlige mål blev scoret af Brøndbys Brian
Jensen på et flyvende hovedstød, men det var
B.93 der vandt en sensationel sejr på 1-0. Måske
den største overraskelse i superligaens 23-årige
historie. Makkerparret Grahn/Ravnhøj udgjorde
senere trænerstaben i Hørsholm/Usserød (nu:
FC Øresund), hvor den store stjerne var Brian
Laudrup.

Niels Rasmussen
75 år, den 3. marts
Det er efterhånden
55 år siden, at Niels
som fløjhalf var
med til, at vinde
4.
holdsrækken
sammen med bl.a.
Henrik Lindholm. Efter Niels havde spillet ung-

domsfodbold med bl.a. Jørgen Arthur Hansen,
Per Nielsen og Teddy Petersen (Tange), blev det
kun til et par år som senior. Niels måtte stoppe
pga. manglende tid, og senere flyttede speditionsmanden til Klarup (Danmark), hvor han har
udskiftet fodboldstøvlerne med golfsko. Sidst vi
hørte om Niels, var da han via sit medlemskab
i tipsklubben TK465, sponserede et pænt stort
beløb til indkøb af gamle DR-klip. På forunderlig
vis var Niels blevet genforenet med Per og Teddy
efter en pause på over 50 år, fordi Niels og Jørgen
træf Palle Banks på Hviids. Det lyder simpelt. Og
så kunne Niels forny sit medlemskab i B.93.
/ Palle ’Banks’ Jørgensen

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

2410

LÆS MERE på kts.dk
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Bestyrelser i B.93
Aps-bestyrelsen

Bestyrelsen Østerbro Idrætspark (ØI)

Bestyrelsesformand Jørgen Wenshøj
jw@pj.dk

Torben Henriksen
adv@t-henriksen.dk

Henrik Lindholm
lindholm_h@mail.tele.dk

Jens Agerbæk
emilie.casey2privat.dk

Jørgen Ritnagel
ritnagel@mail.tele.dk

Niels Kjærullf
niels-kathleen@mail.dk

Jon Bremerskov
jonbremerskov@mac.com

Tennis-bestyrelsen

Hans Drachmann
dra@b93.dk
Fodbold-bestyrelsen

Andreas Teschl (Tennisformand)
ateschl@hotmail.com
Rogier Folkers
rogierfolkers@hotmail.com

Hans Drachmann (Formand)
dra@b93.dk

Cathrine Ørbeck Riis
cathrine.riis@hotmail.com

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

Torben Ernst
willy@willyernst.dk

Tommy Møller (Seniorafd.)
tommy@kongelunden.nu

Roberto Machuca
rma@clirecon.com

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

Joy Rasmussen
joy.rs@hotmail.com

Mark Bernquist (Børnefodbold)
mvb@stakemannlaw.com
Per Petersen (Logistik)
pepi@mail.dk
Thomas Riley (Seniorfodbold)
thomasfrolundriley@gmail.com
Steen Müntzberg (U 17 & U 19)
SEM@da.dk
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Prøv en bank, der
er med dig i hverdagen
Hvis du vil have et bud på, hvordan du får mere
ud af din økonomi i hverdagen, så kontakt Jacob
- du risikerer ikke andet end at få et godt tilbud.
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Vi ses i
Spar Nord København
Rådhuspladsen 75
1550 København V

tættere på

