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STATUS 2014
I skrivende stund er der stadig to og en halv 
måned til at året 2014 rinder ud. Alligevel er det 
tid for medlemsbladet til at gøre status over året.

2014 var året, hvor vi oplevede stor deltagelse 
på klubbens ordinære og meget dramatiske 
generalforsamling.

2014 var også året, hvor klubbens første hold i 
fodbold var tilbage til divisionsfodbold, og som 
efter en række neglebidende opgør i foråret, 
fastholdt denne position.

2014 var året hvor Dansk Tennis Forbund valgte  
at ændre på turneringsstrukturen, således at 
kvinder og mænd fremover spiller turneringsten-
nis hver for sig. Turneringsstrukturen blev også 
ændret for fodboldens vedkommende, således 
at fem eller muligvis hele seks hold rykker ud af 
2. Division Øst i foråret 2015.

2014 var året hvor B.93 måtte trække sig ud af 
samarbejdet med HIK og Skjold omkring kvinde-
fodbolden. Fodbold for kvinder har økonomisk 
svære tider, få tilskuere, ringe muligheder for 
sponsorater. Økonomien løb løbsk, og B.93 valgte 
at sige stop i tide.

2014 var året, hvor B.93 søsatte det stort anlagte 
projekt – B.93 Skole- og Idrætsakademi. Få havde 
måske regnet med, at det ville kunne lade sig 
gøre, at starte en privat skole op, men næsten 
100 elever og deres forældre ville det ander-
ledes, og takket være en kæmpe arbejdsindsats 
fra pionerernes side, kunne akademiet slå dørene 
op ved skoleårets start.

2014 var året, hvor B.93s ungdomsafdeling i fod-
bold såvel som tennis, på ny viste at fremtiden 
tegner lovende. U19, U17, U16 og U15 er med 
langt fremme i fodbold, og U14 skal lige vænne 
sig til det fornemme selskab. Et generationsskifte 

i tennis har medført, at der er run på tennisafde-
lingen af håbefulde og lovende tennistalenter, 
der allerede nu har hjembragt flere medaljer til 
klubben. end vi har været vant til.

Og 2014 var året, hvor der ‚blev ro på bagsmæk-
ken“. Tennisafdelingen fik valgt en bestyrelse på 
deres årsmøde, der vil udvikling af såvel elite som 
bredde, og som vil udnytte de mange fordele, der 
ligger i at fodbold og tennis arbejder sammen om 
at løse problemerne.

2015 tegner ligeledes til at blive et rigtig godt 
år. Der er stadig mange problemer i klubben, 
der skriger på konstruktive løsninger, men de 
mange frivillige ledere, der gør et kæmpearbejde 
i klubben er garanter for, at problemer snarere 
er udfordringer, som vi i fællesskab går til med 
størst mulig energi.

Godt nytår engang i december måned.

Redaktøren.
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JA TIL FORSONING 
OG SAMARBEJDE
Stort fremmøde og positiv debat på 
tennismødet

Torben Klarskov 

85 stemmeberettigede medlemmer var mødt op til 
tennisårsmødet i tennishallen den 25. september.  
Et med spænding imødeset årsmøde efter et 
år med store samarbejdsvanskeligheder i tennis-
bestyrelsen.

Thomas With blev forslået og valgt til dirigent. 
Han var klar over den vanskelige opgave, der ven-
tede ham og gik uhyre grundigt til værks, nogle vil 
måske mene lidt for grundigt til tider, men han fik 
skabt en positiv dialog ved mødet og fik stoppet 
mange indlæg, der dvælede ved fortidens synder. 
Til referent valgtes Jens Helsted.

I formanden Andreas Teschls fravær var der hele 
to medlemmer af tennisbestyrelsen, der aflagde 
beretning. Torben Ernst, der havde valgt at foku-
sere på de resultater, der rent faktisk var opnået 
i det forløbne år. Han nævnte succesen med Kidz-
ten – tennis for de 3-5 årige og de 5-9 årige 
i et frugtbart samarbejde med DGI. Et seminar 
om elitesatsningen gennemført med folk fra B.93 
Skole- og Idrætsakademi og fodboldbestyrelsen. 
Om begrebet High Performance, om samarbej-
det med Team Copenhagen, der var ved at blive 
etableret og at B.93 for første gang i mange 
år har fået en repræsentant i KTUs bestyrelse,  
Cathrine Ørbek-Riis, der er blevet formand for 
juniorudvalget. Fremadrettet ville opgaver i tennis-
afdelingen handle om renovering af klubbens  
anlæg på P. H. Lings Alle, om business to busi-
ness – arbejdet med at hverve sponsorer og at 
den opsparing, der nu var blevet en realitet i ten-
nisafdelingen kunne bruges til at forbedre anlæg 
og etablere nye tiltag i klubben. Han roste klub-

bens mange frivillige ledere og trænere, der var 
kommet nogenlunde helskindet igennem denne 
hektiske periode.

Roberto Machuca kunne ikke se lige så positivt på 
udviklingen i tennisafdelingen som Torben Ernst. 
Han valgte en kronologisk gennemgang af året 
set gennem den alternative tennisbestyrelses 
briller og gjorde hovedbestyrelsen ansvarlig for 
den konflikt, der havde været i klubben.

Der var indkommet hele fem mistillidsforslag. 
Klaas Muizelaar opfordrede tennisårsmødet til at 
give den siddende bestyrelse et mistillidsvotum, 
der ville indebære, at alle medlemmer af den 
nuværende bestyrelse skulle stille deres man-
dat til rådighed for dog senere at kunne for-
søge genvalg.  Sisse Fallinge, Peter Petersen og  
Nanna Wulff meddelte, at de ikke ønskede at 
genopstille, hvis dette forslag blev vedtaget. For 
forslaget stemte 57 medlemmer, mens 27 med-
lemmer stemte imod.

Herefter skulle forsamlingen finde frem til, hvor 
mange stemmer man kunne afgive til valget til ny 
bestyrelse. Der var forslag om 1, 3 eller 6 stemmer 
og det sidste blev vedtaget.

Følgende meldte sig derefter som kandidater: 
Christian Lunøe, Nils-Henrik Jørgensen, Patrick 
Ørngren, Nanna Wulff, der var blevet kraftigt  
opfordret til alligevel at stille op, Cathrine Ørbeck, 
Torben Ernst, Roberto Machucha og Violetta 
Jaramaz.

Jens Helsted havde i sit forslag foreslået, at de tre 
medlemmer, der fik flest stemmer skulle vælges 
for en to-årig periode og de tre efterfølgende for 
en et-årig periode.
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Afstemningen gav følgende resultat: Christian 
Lunøe, Violetta Jaramaz og Patrick Ørngreen fik 
flest stemmer og blev alle tre valgt for en to-årig 
periode, Nils-Henrik Jørgensen, Torben Ernst og 
Nanna Wullf fik næstflest og opnåede valg for 
en et-årig periode, mens Cathrine Ørbeck og 
Roberto Machuca ikke opnåede valg. Cathrine 
Ørbeck og Klaas Muizelaar blev valgt som sup-
pleanter.

Ivo Antonio Skolmen oplyste på baggrund af 
valgresultatet, at han med øjeblikkelig virkning 
trak sig som tennisafdelingens repræsentant i 
Hovedbestyrelsen. Hans plads overtages herefter 
af Preben Keldsen.

Kontingentet blev fastsat uændret til 1.993 kr. 
årligt.

Herefter opfordrede dirigenten Thomas With til,  
at forsamlingen takkede de afgående bestyrelses-
medlemmer for indsatsen i et annus horribiles. 
Mødet sluttede kl. 23.40.

På det efterfølgende konstituerende tennis-
møde fik bestyrelsen følgende sammensæt-
ning: 

Formand: Christian Lunøe
Næstformand: Patrick Ørngreen
Sekretær: Violetta Jaramaz
Medlemmer: Torben Ernst
 Nanna Wulff
 Nils-Henrik Jørgensen
Suppleanter: Cathrine Ørbeck 
 Klaas Muizelaar

Den afgående formand, Andreas Teschl havde 
indgivet et forslag for at imødegå, at en tilsvar-
ende situation – uenighed om konstitueringen 
kunne opstå. Det forslag fik den nye bestyrelse 
med til deres første møde, men det er nok en 
vedtægtsændring, der kræver en generalforsam-
lingsvedtagelse.
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TRE NYE MEDLEMMER AF 
TENNISBESTYRELSEN:

Nils-Henrik Jørgensen

Tennis er en sport, jeg har fulgt i over 40 år. 
Interessen startede dengang, hvor den lokale 
tennisklub hver sommer afholdt Dansk Sommer-
grandprix – min gamle klub havde en uge ud 
af de fire uger turneringen varede. Vi var i gang 
i sommerferien, hvor fleste af de danske top-
spillere kom forbi Nyborg, og en masse andre 
tennisspillere fra den store verden også deltog.

Der gik faktisk nogle år, før jeg tog ketsjeren i egen 
hånd – efter turen gennem andre sportsgrene 
som bordtennis, billard, volleyball, håndbold, fod-
bold og skydning. Og hvad var da mere naturligt, 
end da jeg flyttede til København, at vælge B.93 
som klub på det dejlige Østerbro. Jeg havde jo 
set nogle gode spillere fra B.93 – og så er det 
jo også dejligt at have en tennisklub i „baghaven‘.

Drømmen kunne være at hvor man vender 
næsen hen var der et spor der B.93 bare bland 
de bedste og der hele tiden var leverancer til 
denne fødekæde.

Jeg har særligt fokus på at arbejde for, at B.93 
Tennis er en eliteklub, som samtidig har bevidst-
hed og brug for en bredde for at føde ind til elite- 
n i ve aue t .  S om den  s t ø r s te  t enn i s k l ub  
i Københavns Kommune er det vel en selvfølge, at 
vi skal stile mod at være en klub med ambitioner.

Der, hvor jeg især vil lægge fokus, er at arbejde for 
bredden i B.93. Herved skabes der mere klubliv. 
Det lader sig kun gøre ved frivilligt arbejde, og 
at der er opbakning fra en bred front. Jeg håber, 
der er andre, der vil være med i bredde udvalg 
og lægge nogle timer for at få dette til at lykkes 
– det kan man ikke stå for alene. Vi skal være 
fælles om at skabe en klub, der er rar at komme i,  

og hvor medlemmerne har lyst til at være med og 
ikke flytter til andre klubber.

Vi skal have aktive medspillere med i udvalgene 
som f.eks. fester, tøsetennis, find-ny-makker osv. 
Vi vil lave turneringer ved højtiderne for bredden. 
Og vi skal også udvikle nye turneringsformer – og 
holde fast i den stolte tradition med Lørdags-
Open, der gennem årene har været en super 
„indslusning‘ for nye medlemmer. Lørdags-Open 
kan køre hele året, ude som inde.

Jeg vil også arbejde for, at B.93 får flere medlem-
mer. Og at vores baner bliver brugt af medlem-
merne. Herunder vil jeg også gerne have flere til 
at holde øje med de mange „gratister‘, der bruger 
vores baner uden at være medlem. Tænk hvis vi 
kunne få dem som medlemmer i stedet for. Ellers 
må vi bede dem pænt bedt om at smutte. Dertil 
skal vi gøre en indsats for at man husker at booke 
sine baner. Så behøver vi ikke tjekke, om folk har 
lov til at bruge banerne. Og det er jo vigtigt for 
os at kunne vise, at banerne rent faktisk bliver 
brugt af B.93.

Udover dette vil jeg fortsat gerne være medlem af 
Brugerbestyrelsen for at sikre noget kontinuitet. 
I arbejdet med anlægget skal der strammes op, så 
vores anlæg er indbydende at spille tennis på. Væk 
med de store mængder ukrudt, hegn der mangler 
vedligehold osv. Et håb er, at vi får renoveret det 
gamle anlæg snart. Og næste skridt er at „shine‘ 
banerne på Slottet op, da de er ved at være over 
20 år gamle.

Jeg vil glæde mig til at komme i gang med arbejdet 
sammen med alle jer andre aktive i B.93.
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Nils-Henrik Jørgensen

Viola Jaramaz Rydland

Patrick Christian Ørngreen

Fakta

Violeta Jaramaz Rydland
Fødselsdato. 11. 04.1972
Indmeldt i B.93: Tilbage i 2004
Civil beskæftigelse Service Delivery Manager 
hos Ericsson (ingeniør).
Familiestand: 2 drenge i alderen 7 og 11

Vil i Tennisbestyrelsen arbejde for at bidrage 
til klubbens udvikling, se forhåbentlig klubben 
vokse, hjælpe til så mange som muligt bliver 
hørt og deres frivillige arbejde værdsat, fort-
sætte med at reklamere tennis som den bedste 
sport i verden

Fakta

Patrick Christian Ørngreen
Fødselsdato: 12.06.89
Indmeldt i B.93: September 2012
Civil beskæftigelse: Arbejder i Danske Bank 
som privatrådgiver

Jeg vil i Tennisbestyrelsen arbejde for en stor 
bredde afdeling, så vi får et solidt fundament 
for at kunne avle gode spillere til om 10 år og 
fremefter, men først og fremmest er det vigtigt 
at skabe en stor bredde på alle årgange før en 
arbejdet med en egentlig elite kan påbegyndes

Fakta

Nils-Henrik Jørgensen
Fødselsdato: 23.10.90
Indmeldt i B.93: 1996
Civil beskæftigelse: Forlægger

Jeg har særligt fokus på at arbejde for, at B.93 
Tennis er en eliteklub, som samtidig har bevidst-
hed og brug for en bredde for at føde ind til 
elite-niveau.

Torben Klarskov
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EFTERÅRET 2014 – ET RESUMÉ
Christian Winther

Den 10. august åbnede B.93 sæsonen med 1-1 
i Svebølle. Det var den tidligere 93'er Mohammed 
Ali der bragte Sjællænderne i front midt i anden 
halvleg. I kampens døende minutter var Sebastian 
Czajkowski dog på pletten. Han sendte en bold ind 
i feltet som debutant Jack Castelijns satte tåen 
på. Vupti. Set over hele kampen var indsatsen 
i københavnernes forsvar godkendt. Angrebet 
derimod hang ikke sammen. Ganske sympto-
matisk for, hvad der var i vente. 283 havde fundet 
vej til det lokale stadion i Svebølle.

Tre dage senere stod den på pokalfodbold mod 
Jægersborg fra DS. På deres hyggelige idræts-
anlæg blev 150 tilskuere vidne til et B.93-mand-
skab, som havde styr på begivenhederne. Bag-
kæden lukkede flot af og B.93 leverede gode 
angreb på kontra. Sejr til B.93 på 3-0 var ikke et 
mål for stort. Målscorere: Bjørn Zabell og Omar 
Roshani (2).

Onsdagskampen den 20. august mod HIK sam-
lede 215 tilskuere på Østerbro Stadion. Kam-
pen sluttede uafgjort 1-1, begge mål sat ind i 
kampens sidste kvarter. For B.93 scorede Marco 
Holst på en helflugter efter hjørnespark. Med til 
historien hører at Omar Roshani så rødt i starten af 
2. halvleg. Han slog ud efter en Hellerup-dreng, 
og det må man ikke. Målmand Ronni Raun var 
dagen før blevet skadet til træningen. Det betød 
hjemmebanedebut til 20-årige Frederik Bruhn. 
Han gjorde det fremragende og blev resten af 
efteråret førstevalget på målmandsposten.

Østerbros gæve gutter startede som lyn og torden 
i udekampen mod Herlev ugen efter. Godt en halv 
time inde i kampen havde 93'erne nettet hele 
tre gange. Oliver Drost, Martin Heisterberg og 
Jack Castelijns på straffe. Størstedelen af de 250 
tilskuere så en første halvleg med mange gode 

B.93-angreb og farlige indlæg til følge. Men lige 
så livligt det var i de første 45 minutter, lige så 
stille og kedeligt forløb anden halvleg. B.93 gik 
ned i gear og Herlev ramte bare ikke dagen. To 
scoringer blev det dog til. Først Heisterberg med 
et flot selvmål på hovedstød. Og derefter Thomas 
Høegh, som cementerede 4-1 sejren i slutminut-
terne efter et hjørnespark fra Mirabel. Bravo B.93.

Hjemmekampen mod topholdet Helsingør den 
28. august blev en underlig affære. I flere perioder 
var B.93 bedst og havde spilovertaget. Alligevel 
stod der 0-4 på måltavlen efter de 90 minutter. 
B.93s forsvarskæde kom alt for ofte på mellem-
hånd og havde store kvaler med modstanderens 
indlæg i feltet. Samtidig var 93-angrebet bare ikke 
oppe i omdrejninger – om end holdet tilspillede 
sig en del chancer periodevist. Der var 275 på 
lægterne.

‚Var det Danmarksturneringens kedeligste kamp 
nogensinde?“ Således spurgte Kanal Sport de 
besøgende på deres hjemmeside efter at have 
transmitteret kampen B1908-B.93 live fra Sundby 
Idrætspark. Det var den 6. september. Svaret står 
stadig i det uvisse, men faktum var, at de 378 til-
skuere ingen reelle målchancer blev budt. Positivt 
var det, at B.93 forsvaret leverede en disciplineret 
indsats og skyllede Helsingør-katastrofen af sig 
og langt ud i Øresund. Anfører Thomas Høegh 
brækkede sit håndled op til kampen og var her-
efter ude det meste af efteråret. Anførerbindet 
overtog rutinerede Martin Heisterberg. Der teg-
nede sig generelt et billede af et B.93-hold med 
angrebsproblemer. Samtidig fik træner Favasuli 
det lidet flatterede øgenavn „Mr. Uafgjort‘.

Avarta lagde vejen forbi Østerbro ugen efter. 
Regn, regn og atter regn stod ned over stadion. 
155 tilskuere satte bundrekord i en kamp B.93 
tabte 1-2. Gutterne lykkedes slet ikke med at 
skabe noget angrebsmæssigt. Men ligesom det 
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hele så trøstesløst ud for B.93 udlignede den 
indskiftede Oliver Drost til 1-1 midt i anden halv-
leg. Det gav B.93 et momentum, som desværre 
sluttede brat, da kampen blev udsat i tyve minut-
ter. Tordenvejr var årsagen. Efter den ufrivillige 
pause sikrede Avarta sig sejren og gæsterne var 
tættere på endnu en scoring end B.93 var på en 
udligning. Sikke en øv-dag og helt forståeligt, hvis 
alle med hang til B.93 kørte hjem og drak store 
mængder gravøl.

Udekampen på Rundforbi Stadion den 20. sep-
tember blev en nullert. Såvel BSV som B.93 
rodede rundt i den kedelige ende af tabellen. 
Selvom ingen rigtig kunne bruge en nulløsning 
virkede begge mandskaber alt i alt tilfredse med 
et point. B.93-forsvaret med Heisterberg og Holst 
i spidsen fungerede fint. Angrebet med Olcay og 
Castelijns på toppen fusede mere og mere ud 
som kampen skred frem. De 169 tilskuere var 
ikke gået glip af noget, hvis de var blevet hjemme 
og set genudsendelsen af „Vild Med Dans‘ fra 
lænestolen.

Pokalkampen mod Herlev blev afviklet tirsdag 
den 23. september kl. 16.30 på Herlevs projek-
tørforladte stadion. Nogen stor kamp var det ikke, 
men B.93 sikrede sig en 2-0 sejr og avancement 
i turneringen. Målene scoret af Nico Jørgensen og 
Jack Castelijns i de sidste ti minutter. Der var efter 
kampen forhåbning om, at resultatet kunne bringe 
mere selvtillid til de hårdtprøvede angrebsspillere. 
103 tilskuere havde fået fri fra arbejde.

27. september skete det så! B.93 vandt sæson-
ens første hjemmekamp. Modstanderen Avedøre 
blev besejret 2-1. Første halvleg gik direkte 
i glemmebogen. Fejlafleveringer på stribe og 
en skræmmende ringe indsats af begge hold.  
Anden halvleg løftede heldigvis helhedsindtrykket. 
Med scoringer af Olcay Senoglu og fødselsdags- 
barnet Martin Heisterberg blev kampen lige 
akkurat godkendt. 158 tilskuere var mødt op, 
heraf var cirka 0 fra Avedøre.

Københavnerklassikeren mod Frem blev over-
været af 639 tilskuere. Sæsonrekord på Øster-

Oliver Drost

Christian Midtgaard
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bro Stadion. Efter en hæsblæsende start af de 
 stribede fra Sydhavnen fik B.93 efter tyve minut-
ters tid reddet den værste storm af og kom mere 
ind i kampen. Da havde Frem allerede bragt sig 
i spidsen. Men B.93 gav ikke op. Anstrengel-
serne gav pote kort inde i anden halvleg, da Jack 
Castelijns bragte balance i regnskabet til slut-
resultatet 1-1. Kampens dramatiske højdepunkt 
stod målmandstræner Nicolas Nielsen for. Han 
blev bortvist fra trænerbænken og levede overho-
vedet ikke op til sit kælenavn „Den tavse dansker‘. 
Kampen bød på et herligt gensyn med Emil Dyre, 
som var helt fejlcastet i den stribede trøje.

325 tilskuere fandt vej til Nymosen i Vangede den 
11. oktober. Her spillede GVI sine hjemmekampe 
på kongerigets ringeste grønsvær. B.93 startede 
fint, men som kampen skred frem satsede man 
mere på at holde GVI væk fra eget felt frem for at 
skabe noget angrebsmæssigt. Kampen sluttede 
1-1. For B.93 scorede Olcay Senoglu på straffe. 
Seks uafgjorte kampe af ti mulige havde ikke 
bragt mange point på kontoen. B.93 indtog en 

placering som nummer 11 og var nu i seriøs fare 
for at slutte efteråret på en nedrykningsplads. 
Noget måtte ske…

I ugen op til Hvidovre-kampen havde B.93s træne- 
team været i pressen og lovet mere fokus på an-
grebsspillet. De 231 tilskuere på Østerbro Stadion 
var derfor spændt på at se det omsat til praksis 
lørdag den 18. oktober. Men det blev desværre en 
fuser og B.93 tabte 1-2. 93’erne skabte dog flere 
chancer kampen igennem på den sjaskvåde bane. 
Den enlige scoring blev – ganske symptomatisk 
– sat ind af en forsvarsspiller, Martin Heisterberg, 
i kampens døende minutter.

Ved redaktionens deadline resterede kamp-
ene mod Fremad Amager, Nykøbing, Rishøj og 
Holbæk, samt pokalkampen mod Greve.

Olcay Senoglou

Christian Midtgaard
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AT HAVE TÅLMODIGHED
Sebastian Czajkowski fortæller om 
den svære overgang fra ungdoms-
fodbold til seniorfodbold.

Torben Klarskov

Den sværeste overgang i en fodboldspillers liv 
er overgangen fra ungdomsfodbold til senior- 
fodbold. Sebastian Czajkowski er midt i denne 
fase.

Jeg oplevede en kolossal fremgang i mit 
fodboldspil, da jeg skiftede fra B 1908 

til B.93. Det var Michael Hjortkjær, der fik mig  
overtalt til at skifte til B.93, og jeg kan takke ham 
meget for den udvikling, jeg har været igennem. 
Det udmøntede sig blandt andet i udtagelsen til 
U18 landsholdet, hvor jeg fik debut den 19. februar 
i en kamp mod Tyrkiet. Jeg blev skiftet ind 70  
minutter inde i kampen. Jeg var tæt på at score, 
men det lykkedes desværre ikke. Vi vandt den næ-
ste kamp med 1-0 over Tyrkiet og her var jeg med 

2

Sebastian Czajkowski

Christian Midtgaard
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i hele kampen. Det blev til 80 minutters optræden 
på holdet i Tåstrup Idrætspark, hvor holdet tabte 
med 1-2 til Østrig. I slutningen af maj måned var 
jeg så med U18 og U16 landsholdet på en træ-
ningstur til Quatar, hvor vi i første kamp vandt med 
2-0 over Quatars Akademihold og siden spillede 
2-2 mod Palmeiras fra Brasilien.

Sebastian mener, at B.93 er den klub, der har 
ført ham frem til det, han er i dag, men han sav-
ner noget mere spilletid. Han må lære at være 
tålmodig. Jeg fortalte ham, at Europas bedste 
fodboldspiller Allan Simonsen måtte sidde tre år 
på bænken i Borussia Mönchengladbach før han 
for alvor slog igennem.

Men et er at sidde på bænken i Möncheng-
ladbach – et andet er at sidde på bænken 

på Østerbro Stadion, kommer det prompte fra 
Sebastian – og den er jo ikke lige sådan at stikke.

Det får dog ikke Sebastian til at hænge med 
næbbet. Han har stadig B.93 i hjertet og målet for 

denne sæson er, at vi minimum bliver i 2. division, 
samt at han naturligvis bliver holdets topscorer.

Min force er min speed og min evne til at 
udfordre, hvorimod jeg godt kunne tænke 

mig at blive teknisk dygtigere. Jeg vil helst spille 
spids og jeg vil også snart gerne have bolden i 
kassen, kommer det lidt utålmodigt fra Sebastian.

Der er dog så meget bold og optimisme i knæg-
ten, at det nok skal lykkes for ham en dag at slå 
igennem for alvor, men ventetiden kan undertiden 
føles alt for lang. Pøj Pøj til Sebastian herfra.

Fakta

Sebastian Czajkowski
Født den 15. september 1996
Fodboldkarriere: B 1908 Ungdom fra  
2002 – 2013 – B.93 fra 2013 –  
8 kampe 0 mål
5 landskampe på U 18 landsholdet
Debut på B.93 1. Senior 17 år gammel  
B.93 – Næstved (0-1)
Læser HHX på Niels Brock (3G)

Sebastian Czaikowski

Christian Midtgaard
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B.93 HAR FÅET SIN
FLYVENDE HOLLÆNDER
Medlemsbladet mødte Jack Castelijns 
en dag på anlægget.

Torben Klarskov

Jack har været døvstum siden fødslen, så det 
kræver to tolke at få gennemført et interview 
med ham. Svigerfar, Carsten Dideriksen tolker 
spørgsmålet videre til kæresten Tina på dansk 
og Tina tolker videre på hollandsk tegnsprog til 
Jack. Det går forbløffende godt.

Jack fortæller, at han kom til Danmark, fordi han 
var træt af at pendle fra Holland til Danmark for 
at være sammen med kæresten Tina. Efter at 
han i Holland fik afsluttet sin sportsinstruktør-
uddannelse, besluttede han sig for at rejse til 
Danmark. Jack har spillet fodbold i FC Breukelen 

i Holland, hvor han har været medlem siden han 
var tolv år gammel. Klubben udmærker sig lige 
som B.93 ved at være en talentudviklingsklub. 
Han har opnået at have spillet på det hollandske 
landshold for døve, men gør det ikke længere, 
da niveauet er for lavt. Han spiller nu kun for det 
hollandske landshold i Futsal.

Ankommet til Danmark beslutter han sig for at ville 
spille fodbold her. Han sender en mail via DBU til 
en del københavnske klubber og to klubber Avarta 
og B.93 svarer positivt på hans henvendelse. 
Valget falder på B.93, som kommer med det bed-
ste tilbud, mere troværdigt, bedre hold og mere 
attraktivt og som tillige transportmæssigt passer 
fint, da han og Tina bor på Østerbro.

Han er faldet godt til i klubben, som han synes 
har en god organisation. Han er blevet særdeles 
positivt modtaget. Spillere og trænere er meget 
hjælpsomme og han håber, at han snart kan gen-
gælde den fine modtagelse ved at vise sit værd 
på fodboldbanen.

Jack fortæller, at det giver ham ekstra udfordrin-
ger, at spille fodbold med det handicap, han er 
udstyret med. Han er nødt til at arbejde endnu 
hårdere end sine medspillere for at overbevise 
trænerne og andre, at han godt kan på trods af 
høretabet. Han er hele tiden nødt til at analysere 
de forskellige situationer visuelt. Før kampen 

Fakta

Jack Castelijns
Født den 11. juli 1986
Fodboldkarriere: FC Breukelen 1998-2014, 
B.93 2014
Civil uddannelse: Sportsinstruktør
Bor sammen med TinaJack Castelijns

Christian Midtgaard
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gør han altid modstanderne og dommertrioen 
opmærksom på sit handicap. De skulle nødig 
begå den samme brøler, som i sin tid overgik en 
anden døvstum fodboldspiller i B.93-trøjen, Niels 
Jochumsen, der blev udvist i en superligakamp 
mod Brøndby, da han sparkede til bolden efter at 
dommerens fløjte havde lydt. Men han kan også 
på publikumsreaktioner fornemme, at han nu skal 
være ekstra opmærksom.

Jack fortæller, at hans force ligger i, at han giver 
sig 200 % i kampene. Det føler han, at han er nødt 
til. I sin opvækst har han lært, at han skal arbejde 
ekstra hårdt for at opnå de samme resultater som 
hans ikke handicappede holdkammerater. Han 
elsker at lægge presset højt på modstanderne 
og han føler virkelig, at den energi han lægger for 
dagen, smitter af på holdkammeraterne.

Jeg giver aldrig op – det er min virkelige 
force. Jeg kan godt lide at få udfordringer 

i tilværelsen. Til gengæld bryder jeg mig ikke om 
at tabe, selv om jeg nok med alderen er blevet lidt 
bedre til at acceptere et nederlag. Jeg kan blive 
bedre til at modtage boldene fra mine medspillere. 
Da han ikke kan tale med sine holdkammerater 
under en kamp og høre dem, skal han finde de 
rette positioner på banen i forhold til medspil-
lerne. Det kræver, at holdkammeraterne kender 
hans spillestil og ved, hvor han er placeret. Det er 
blevet bedre og bedre for hver træning og kamp. 

Jeg håber og tror på, at vi kan slutte blandt 
de fem bedste hold i rækken. Det føler jeg, 

at vi er gode nok til. Jeg er meget glad for den 
fanskare, der følger klubben. De er virkelig en stor 
støtte for mig. Jeg ved, hvad jeg er værd og jeg vil 
meget gerne give de værdier tilbage til klubben, 
som jeg virkelig er kommet til at holde af.

Midt i september begyndte Jack på et kursus 
i dansk tegnsprog og skriftlig dansk på Center for 
Specialundervisning (CVS). Han håber, at kunne 
gøre brug af sin uddannelse som sportsinstruktør 
senere hen. Han vil meget gerne arbejde med 
folk, der er udviklingshæmmede eller har et ekstra 
handicap.

Jack har med sin optimisme og sit gåpåmod 
bibragt en masse energi til klubbens første senior 
hold. Vi ønsker det bedste for ham og hans familie, 
og byder ham rigtig hjertelig velkommen i klubben.

Christian Midtgaard & Torben Klarskov

Foto af Svigerfar Carsten, Jack og kæresten Tina Jack Castelijns

Spørg ikke hvad B.93 kan gøre for dig, men 
hvad du kan gøre for B.93 - frit efter John F. 
Kennedy
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NYTÅRSMENU ANNO 2014
• Cremet hummer suppe, legeret med økologisk fløde, purløg og tigerreje.
• Roulade af laks på sprød salat bund med syltet løg, safran creme og thai asparges.
• Perlehøne terrin med spinat, sprødstegt parma skinke og passions creme.
• Helstegt oksemørbrad med fyld af rød pesto, dertil pomme røsti, trøffel sauce 

og rodfrugte saute.
• Oste tallerken med Tallegio og Prima Donna, dertil mandel tapenade  

og rosmarin kiks.
• Dessert tallerken med chokolade kage og lime mousse, dertil hindbær coulis, 

vaniljeis i chokolade skål og melonkugle.

Priser – pr. kuvert:
2 retters menu kr. 258,00
3 retters menu kr. 298,00
4 retters menu kr. 328,00
5 retters menu kr. 348,00
6 retters menu kr. 368,00

Maden skal afhentes i tidsrummet kl. 12.00-14.00 d. 31-12-2014 på Ved Sporsløjfen 
nr. 10, 2100 København Ø. Indgang og parkering ved B.93.

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 28-12-2014, 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 
smertefrit vil kunne indtage ovenstående gourmet menu uden det store besvær.



AT PRODUCERE FUTURESPILLERE
Aggressivitet – at kunne udfordre og 
dominere på fodboldbanen er nogle 
af de ingredienser Richard Lilja læg-
ger vægt på i sit arbejde med de 
unge fodboldspillere.

Torben Klarskov

Jeg har længe ledt efter en klub, hvor jeg 
kunne være med til at præge udviklingen 

i en længere periode, så da jeg fik henvendelsen 
fra Michael Hjortkjær, var jeg ikke længe om at 
slå til. B.93 er en af de fornemste traditionsklub-
ber, vi har i Danmark. Det er en klub som altid vil 
overleve, fordi den har den fornemme historik og 
det nødvendige set-up.

Medlemsbladet mødte Richard Lilja i klubbens 
kulturlokale med de mange vidnesbyrd om klub-
bens bedrifter i gennem klubbens mere end 
110-årige historie.

Det ska l f rem i l yset ,  va r hans første  
kommentar. Det er den historie, der sælger 

klubben allerbedst. Alle de mange fine repræsen-
tanter for spillere og ledere, der har sat deres aftryk 
i klubben, dem skal mange flere have kendskab 
til. Det er det, der gør klubben til en unik forening. 
B.93 har været en storklub i dansk fodbold og det 
kan den sagtens blive igen.

Richard Lilja er i dag akademileder på B.93s 
Skole- og Idrætsakademi, samtidig med, at han 
virker som træner for klubbens U14-mandskab.

Alle de store klubber går efter de store  
spillere og udvælger dem ofte i en tidlig 

alder. Vi arbejder med at gøre de små spillere til 
store fodboldspillere, men vi vil bruge den tid, der 
er nødvendigt til det. Det er dem, vi udvælger som 
vil blive gode. Vi kalder dem futurespillere. Her er 
det hensigten, at vi skal aflevere spillere til klub-
bens første hold, de skal ikke droppe ud i de store 

Torben Klarskov

Richard Lilja i klubbens allerhelligste rum
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klubber, når de ikke længere har plads til dem.  
Jeg synes, at vore unge spillere er alt for ydmyge.  
De er alt for lidt aggressive, de er for lidt udfordrende 
i deres spil over for modstanderne og de må gerne 
vise en dominerende adfærd på fodboldbanen. 
Vi savner typer som Zlatan Ibrahimovic i dansk 
fodbold. Da FC Nordsjælland ikke længere kunne 
bruge Emil Berggren, kontaktede jeg ham, da jeg 

kendte ham i forvejen og bad ham spille for BSVs 
U17-hold. Emil havde mistet lysten til at spille 
fodbold og ville nu satse på gymnasiet. Skuffelsen 
over at blive fundet for let i FCN var for stor men 
jeg fik ham tilbage ved at give ham al den frihed, 
han havde brug for og inden længe havde han fun-
det lysten tilbage – blev en storartet seniorspiller 
i Brønshøj og er i dag med til at gøre fodbolden 
festlig i lille Hobro. Ved at vise spillere tillid, ved 
at give dem frihed til at være medbestemmende, 
kommer man længst med de unge spillere.

Efter eget udsagn er Richards force hans evne til 
at synliggøre og formidle stoffet. Han, der også 
virker som DBU instruktør, erkender, at han er 
skolet til trænergerningen af DBU, men han er 
åben for alle nye, væsentlige input.

B.93s Skole- og Idrætsakademi kommer 
på det helt rigtige tidspunkt. Her får vi nu 

mulighederne for at træne optimalt med vores 
unge, slutter Richard Lilja.

Fakta

Richard Lilja
Født den 24. september 1968
Fodboldspiller i Støvring og Hornbæk
Trænerkarriere: Stenløse (2006-2008), BSV U 
17 (2008-2010) NGG Sportscollege (2008-
2010) – Skjold Birkerød (2010-2011) BGA 
(2012), BSF (3 F liga 2012), NGG Sportscol-
lege (2013) B.93 (T+ træner 2013, Akademile-
der og U14 træner 2014)
Civil uddannelse: Forsikringsmægler.
Gift med Anette: To drenge – Nicolai på 21 
spiller fodbold i Hornbæk, Kristian på 18 
dyrker atletik

Det bliver også i 2015 muligt, 
at få tilsendt medlemsbladet.

Gennem tiden er der en del 
af de fl inke abonnenter der 
vælger, at indbetale mere end 
150 kroner.
 
Disse sponsorater er med 
til at medlems bladet kan 
overleve. 
Så tak for det.

Din indbetaling kan foretages 
på med lems   bladets konto i 
Danske Bank: 
reg. 0252 
konto 3001359703.

Alternativt kan du sen  de 
pengene til undertegnede på 
adressen: 
Åkandehaven 166, 
2765 Smørum.

Tegn abonnement på 
bladet i 2015

1

Medlemsblad

NUMMER 1 – Marts 2014

B.93B.93
1

B.93

Medlemsblad

NUMMER 2 – Juni 2014

B.93
B.93

MEDLEMSBLAD

 Nr. 3 – September 2014MEDLEMSBLAD

 Nr. 3 – September 2014

MEDLEMSBLAD
 Nr. 4 – November 2014150,-for 4 numreprisen er uændret

Torben Klarskov
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TIL SAMTALE HOS VICEREN
Torben Klarskov

Fra min egen skoletid husker jeg godt, hvor ube-
hageligt det kunne være, når man blev kaldt til 
samtale hos viceinspektøren. Det var altid ham, 
for en mand var det dengang, der tog sig af de 
ubehagelige samtaler, og som rask væk delte ud 
af kindheste og svedere, mens Inspektøren mere 
solede sig på de lidt mere bonede gulve.

B.93s Skole- og Idrætsakademi har fået en 
kvinde lig vicer, Karina Grønvall Lindgreen, og  
mødet med hende var langt mere behageligt end 
minderne fra en fjern barndomstid.

Vi kunne godt bruge nogle flere piger på 
Skole- og Idrætsakademiet, fortæller hun – 

selv om vi her forleden fik endnu en pige på skolen, 
så har de piger, vi har optaget fra skoleårets start, 
fundet sig så godt til rette, at de ikke savner flere 
piger, men at de er velkomne.

Vi gør meget ud af at blande årgangene,  
så vi kan danne hold på tværs, men vi be-

stræber os også for, at vi alle skal kunne lære 
hinanden at kende. Vi har store elever i 8. klasse, 
der tager sig kærligt af de mindre elever fra fjerde 
klasse. Så vi har fået et rigtigt hyggeligt miljø, hvor 
vi anerkender hinanden og fører en god tone.

Skolen har en høj faglig profil og har store  
forventninger til eleverne om at kunne præstere 
meget både på banerne og i undervisningen. Vi 
glæder os til at se, hvad der på sigt sker med 
det faglige niveau kombineret med megen sport.

Det var lidt af en omvæltning for Karina at komme 
fra en folkeskole til en idrætsklub, hvor tonen kan 
være lidt mere skarp.

Jeg har bemærket, at B.93 er en klub, 
hvor man debatterer meget, bølgerne kan 

godt undertiden gå højt. Man kan være meget 
uenige, men ret hurtigt er uenigheden væk og man 
arbejder fremadrettet sammen mod fælles mål. 
Det har været spændende at se, hvordan trænerne 
arbejder sammen med lærerne og deres forskel-
lige tilgange til udfordringerne kan begge parter 
have stor gavn af. Vi skal selvfølgelig arbejde på, 
at få flere piger knyttet til akademiet, men pigerne 
er mere trygge, hvis de kommer i en flok. Vi håber 
meget på, at flere tennispiger vil komme til næste 
år, og at der vil være mange fra den store årgang 
U11-piger i fodbold, der vil søge ind hos os til 
næste skoleår.

Det har været spændende for Karina, at være 
med helt fra den spæde start, hvor man var noget 
usikker på, om projektet ville kunne gennemføres. 
95 elever er mere end godkendt det første år.

Vi kan se, at det sammenhold, vi allerede 
har fået opbygget blandt eleverne, er med 

til at de hæver deres faglige, såvel som deres 
idrætsfaglige niveau. Vi forventer, at skolen med 
den start har et solidt fundament at bygge videre 
på, da det fælles grundlag og den store enighed 
omkring skolens fremadrettede virke og udvikling 
er lagt.  Vi har også mødt mange positive medlem-
mer i klubben, som godt kan se, hvad det er, vi 
bidrager med i klubben, slutter vores kvindelige 
viceskoleleder.

Karina Grønvall Lindgreen: 

Privatfoto
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ET PIGELIV PÅ AKADEMIET
Medlemsbladet har mødt to gange 
Ida til en snak om tilværelsen på 
akademiet.

Torben Klarskov

Ida Valentin Cronqvist og Ida Tved Abraham er 
to piger, der har meldt sig som elever på B.93s 
Skole og Idrætsakademi – en skole, der har stor 
overvægt af drenge, men som håber på, at mange 
flere piger vil søge akademiet i fremtiden.

De to piger taler begge varmt for, at piger har stor 
glæde af at gå her.

Ida Valentin Cronqvist er fodboldspiller. Hun er 
kommet til fra Bellahøj Skole, hvor mange af hen-
des faste venner havde mod på at prøve noget 
andet. Ida spiller fodbold i Husum Boldklub, 
som hun fortsat er knyttet til. Hun synes, det er  
vældigt sjovt at træne sammen med drengene, og 
hun mener, at hun er blevet klart bedre fodbold-
fagligt. Spillet er hurtigere og hun er blevet fysisk 
stærkere. Hun er anfører på sit hold i Husum, og 
hendes træner spørger meget ind til, hvilke øvel-
ser de praktiserer på akademiet. Hun mener, det 
kunne være fedt, at få nogle flere piger til at gå på 
akademiet, men hun synes, der er et rigtigt godt 
kammeratskab på skolen. Rent skolefagligt synes 
hun, det har været lidt svært i starten. Eleverne 
kom til skolen med vidt forskellige baggrunde, og 
lærerne har brugt nogen tid på at finde det rette 
niveau til den enkelte elev. Hun synes fagene 
matematik og fransk er sjovest og ønsker senere 
at komme ind på gymnasiet.

Ida Tvede Abraham spiller tennis i Espergærde 
Tennis Klub. Som ‚Fodbold Ida“ går hun i 7. klasse. 
Hun har valgt tysk i stedet for fransk og det 
finder hun spændende. Den skole, hun gik på  
i Snekkersten, gik kun op til 6. Klasse, så hun 
stod alligevel for at skulle skifte skole, og valget 

af B.93s Skole og Idrætsakademi har hun bestemt 
ikke fortrudt. Hun træner tennis fire gange om 
ugen. Halvanden time hver gang i B.93. Tennis-
fagligt er hun blevet klart bedre til at serve, mens 
hun stadig ønsker at forbedre forhånds- såvel 
som baghåndsslaget. Hun er meget begejstret for 
sine tre trænere, Karina Ildoor, Rune Thomsen,  
Christian Jansen og Steen Højlo. Hun har ikke 
problemer med at komme fra Espergærde til 
Svanemøllen og hun er ikke den eneste elev på 
skolen, der kommer fra Espergærde. Som sin 
fodboldveninde har hun ligeledes planer om at 
fortsætte i gymnasiet.

Torben Klarskov

Ida Valentin Cronqvist (TV) 
Ida Tvede Abraham (TH)

Privatfoto
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TYVE ÅR PÅ HOLDET
Samtale med klubbens salgs- 
konsulent, Jørgen Bundgaard

Torben Klarskov

Overskriften til denne artikel refererer naturligvis 
til vor nok mest berømte fodboldspiller gennem 
tiderne, Michael Rohde, der udgav en bog med 
denne titel. Jørgen Bundgaard har driblet siden 
1994 – ikke så meget på banen, men derimod 
frem og tilbage mellem diverse sponsorer, og 
siden 1994 sørget for, at der kom penge i kassen 
til aflastning af klubbens hårdt trængte økonomi.

Der var allermest fart på i 1998, da vi for 
første og eneste gang spillede i superligaen. 

Det er noget nemmere at får tag i sponsorer, 
når der er TV på, og tilstrækkeligt med tilskuere 
på lægterne, fortæller Jørgen Bundgaard. Det er 
straks sværere, at sælge reklamer, når de før-
nævnte faktorer er en mangelvare, men heldigvis 
har vi mange sponsorer, der ønsker at yde støtte 
til vor hæderkronede klub.

Det var Henrik Lindholm, der introducerede 
Bundgaard til jobbet, som han dengang bestred 
samtidig med, at han virkede som sælger for de 
eftertragtede Zippo-lightere.

Næste år bliver Jørgen Bundgaard, der er født  
i 1935 en meget voksen mand og foruden at 
sælge sponsorater, og annoncer til klubbladet, 
bliver der også tid til at spille bridge og petanque. 
Siden 1991 har han været gift med sin Ulla, der 
stadig er aktiv som lægesekretær på Gentofte 
Sygehus. 
Tøv ikke med at ringe til Jørgen Bundgaard på 
telefon 2043 1891 – så finder I sikkert sammen 
på noget, der er tæt på en win-win-situation.

Ring 20 43 18 91 
og tag en snak 

med salgskonsulent 
Jørgen Bundgaard

 Vil du eller dit fi rma annoncere 
i et af Danmarks bedste 
medlemsblade?

 Priser i 2015 (4 numre):

 1/1 side: 4.000 kr. 
 1/2 side: 2.000 kr. 
 1/4 side: 1.000 kr.

Annoncer i B.93`s medlemsblad 2015 – noget for noget.

Jørgen Bundgaard

Torben Klarskov
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VI BYGGER KLUBBEN OP IGEN
Torben Klarskov

På årsmødet i B.93 Ten-
nis i slutningen af sep-
tember stemte medlem-
merne for at rydde alle 
seks taburetter i klub-
bens bestyrelse. Det var 
en reaktion på en kaotisk 
periode på små to år, hvor 
klubben virkelig har lidt 
nød. Det var også et tyde-
ligt mandat til at skabe 
en ny og positiv udvikling i B.93 Tennis. Christian  
Lunøe, den nye formand, fortæller om bestyrel-
sens ambitioner for klubben.

Vi bygger klubben op igen. I en årrække har 
vi haft kaos – og små grupper i klubben, 

der har fungeret på trods. Der har manglet det 
fællesskab, som man kan have med hinanden 
i en god klub. Det tager tid at bygge op – længere 
tid, end det tager at ødelægge det. Så der venter 
en stor opgave, som involverer os alle sammen. 
Vi skal alle sammen give noget, deltage i fælles-
skabet, forpligte os på hinanden, siger formanden.

Lige nu giver vi B.93 Tennis et tiltrængt  
serviceftersyn. Organisationen og de ansat-

tes forhold bliver gennemgået og justeret. Vi har  
et stort efterslæb der. Vi har fået to vigtige kontrak-
ter på plads – Hooman Samimi, som nu er fuldtids-
ansat som træner, administrator og holdkaptajn 
for klubbens 2. hold, og Bo Thaysen, som er træ-
ner for klubbens 1. hold og turneringsspillerne på 
juniorsiden. Bo og Hooman har ind til nu arbejdet 
på timebasis. Vores sportschef, Steen Højlo, har 
fået luft til at organisere og servicere trænerstaben 
bedre, fordi en række administrative opgaver er 
lagt over på Hooman. Det ser ud til, at det allerede 
giver pote i forhold til vintertræningen med alle 
børnene – jeg får i hvert fald tilbagemeldinger 

fra glade børn og forældre, som synes, at det er 
kommet godt i gang i år.

Der er en række opgaver, som skal løses 
for at lægge nogle spor ud for en god ud-

vikling over de næste år. Vi skal sikre klubbens 
økonomiske grundlag. Derfor skal vi blandt andet 
arbejde meget mere bevidst med, hvordan vi tager 
imod nye medlemmer – det er helt afgørende, 
at vi tiltrækker nye medlemmer. Og vi skal selv-
følgelig også tage os godt af de medlemmer, vi 
allerede har.

Vi skal have gang i organiseringen af det 
frivillige arbejde i klubben. Det kræver rigtig 

meget frivillig støtte, hvis vi fx skal organisere en 
eller flere turneringer udendørs i 2015. Vi skal 
have holdledere og holdkaptajner på juniorhol-
dene til sommer – en klar frivilligopgave. Lige nu 
og her vil vi meget gerne have nogen til at tage sig  
kærligt af lørdagsopen og introarrangementer for 
nye medlemmer i indendørssæsonen.

Bestyrelsen er i færd med at lægge bud-
get for 2015. Vi deltager i diskussionen  

med kulturborgmesteren, kommunen og Østerbro 
Lokaludvalg om udvikling af Gasværksgrunden. Vi 
arbejder videre med planerne for fællesområdet 
foran hallen. Vi har forhandlet, og forhandler stadig, 
om samarbejdet med B.93 Skole og Idrætsaka-
demi. Vi diskuterer også en strategi for klubbens 
elitearbejde. Der er et nyt og meget positivt sam-
arbejdsklima tennis og fodbold imellem og med 
hovedbestyrelsen. Det bygger vi videre på.

Den korte historie er nok bare, at der er ny 
bestyrelse og den går til stålet. Som medlem 

kan du hjælpe os med at skabe en positiv udvikling 
i klubben. Kom og vær med, deltag i fællesskabet.

Christian Lunøe

Torben Klarskov Privatfoto
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DA KULTURBORGMESTEREN 
KOM FORBI

David Kendal & Torben Klarskov

Det var en ny ledelse i B.93, der kunne tage 
imod Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian 
Ebbesen (DF), da han onsdag den 8. oktober 
aflagde Østerbro-klubben besøg. Jørgen Ritnagel 
konstitueret hovedformand var flankeret af de to 
afdelingsformænd: den nyvalgte tennisformand, 
Christian Lunøe, Steen Müntzberg, fodbold-
formand samt repræsentanter fra Københavns 
Kommune og DBU København.

Borgmesteren blev præsenteret for de mange 
udfordringer, klubben står over for – men også 
nogle af de løsningsmodeller, der arbejdes med. 

B.93 arbejder for tiden med at forvandle det, der 
tidligere var parkeringsplads foran tennishallen 
ved Sporsløjfen, til et børne-familieidrætsområde. 
Der er planlagt mini-fodboldbane, mini-tennis-
bane, tennis slåmur, udendørs styrketræning og 
bænke/borde lagt i et grønt område, hvor forældre 
og andre kan nyde en kop kaffe fra B.93-cafeen, 
der ligger lige ved siden af. Borgmesteren så da 
også ud til at kunne se perspektivet i et stærkere 
og mere levende klubliv.

B.93s tennisbaner ved Sporsløjfen stod pænt, 
men borgmesteren kunne på grund af kraftigt 
regnvejr dagen før fornemme de store udfordrin-
ger, man har på området, når det rigtig regner. 
Der var behov for en langsigtet løsning. Også be-
hovet for istandsættelse af B.93 tennisbanerne på 
P. H. Lings Allé blev fremhævet fra B.93s side.  
Der blev også talt om muligheden for at etablere 
nye kunststofbaner til tennis på Gasværksgrun-
den – baner, som man ville kunne benytte hele året 
i modsætning til grusbanerne, som kun benyttes 
i udendørssæsonen fra maj til september.

Som en del af kommunens budgetforlig for 2015 
er der afsat 2.6 mio. kr. til en projektering af 
Gasværksgrunden med henblik på ny lokalplan for 
området og overvejelser om en permanent skøjte-
hal. B.93 har deltaget aktivt i den arbejdsgruppe 
under Østerbro Lokaludvalg, der barsler med 
et indspil til kommunen om Gasværksgrunden 
som et område for rekreative aktiviteter og idræt. 
Sammen med en række skoler og institutioner 
i området har B.93 foreslået, at der blandt andet 
gøres plads til en kunstgræs-fodboldbane. I dag-
timerne vil institutioner og skoler, der har fået 
ekstra krav til elevernes bevægelse pga. skole-
reformen, kunne bruge en sådan bane. Og fra 
sen eftermiddag kunne banen bruges til fodbold-
træning og lette det voldsomme pres, der allerede 
nu er på B.93s eksisterende baner. Det kunne 
også give plads til nogle af de mange børn på 
klubbens venteliste, ligesom det på lidt længere 
sig kunne komme de mange nye beboere, der om 
få år flytter til Nordhavnen til gode. Borgmester-
besøget afsluttedes med en kop kaffe og kage 
i B.93-cafeen.

Torben Klarskov
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Vi har brug for dig

ALTID PLADS
TIL EN TIL

Torben Klarskov



KURT OLSEN FIK IDEEN
Kurt Olsen debuterede på klubbens 1. hold den 
30. november 1958 i en meget vigtig opryknings-
kamp på Næstved Stadion. B.93 vandt kampen 
med 2-1 og rykkede derved tilbage til 1. division, 
som man for første gang i klubbens historie havde 
måttet forlade i 1954. Kurt scorede det første af 
klubbens to mål i den kamp – og fik derfor over-
skriften „Klubbens historiske debutant‘, i en sam-
tale med medlemsbladet (se nr. 1. marts 2014).

Kurt stod også for en anden vigtig scoring. Det 
var nemlig ham, der efter et tip fra en god kam-
merat i Hvidovre Idrætsforening fik ideen til at 
stifte 100 mandsklubben i 1988. Ideen gik ud 
på at 100 medlemmer hver skulle donere 1.000 
kr. til klubben. Pengene skulle bruges til at støtte 
ungdomsarbejdet i B.93 fodboldafdeling. I de 
første år af de såkaldte fattigfirsere var der stor 
opbakning til ideen. Klubben nåede aldrig det 
magiske tal – 100 medlemmer. Men med over 
70 medlemmer i de første par år, var der basis 
for massiv støtte til ungdommen.

Kurt blev senere afløst af Poul Davidsen som 
formand. Da han trak sig som formand i 2010, 
var klubben tæt på at blive nedlagt. Men den 
gamle førsteholdskæmpe, Leif Rønnow – spil-
leren med flest redninger på stregen – mente, at 
der var basis for at danne en ny bestyrelse. Og 

på generalforsamlingen i 2010 blev der således 
valgt en ny bestyrelse, der er identisk med den 
bestyrelse, der også eksisterer i dag.

For bedre at synliggøre klubben og for ikke at 
lide under, at der var meget svært at skaffe 100 
medlemmer, ændrede bestyrelsen på generalfor-
samlingen i 2011 navnet til Back-Op-foreningen. 
Klubben har i dag 31 medlemmer og har i de 
sidste fire år i gennemsnit doneret 25.000 kr. 
årligt til ungdomsarbejde i form af tilskud til rejser 
til udlandet, sponsering på trøjer og på klubbens 
hjemmeside.

Hvordan bliver jeg medlem?
Det koster årligt 1000 kr. at være medlem – dette 
kontingent kan betales over to omgange a 500 
kr., hvis man synes, det er for stor en udgift på 
en gang. 

Beløbet indbetales på kontonummer: Køben-
havns Andelskasse: Registreringsnummer: 7872 
– Kontonummer: 4113721. For helårsmedlemmer 
senest den 1. april. Og for halvårsmedlemmer 
1. april og 1. august. Hvis ikke du kan overføre 
beløbet via netbank, er du velkommen til at sende 
beløbet på en check til formanden – se bagsiden. 

For det beløb modtager du et sæsonkort til alle 
klubbens hjemmekampe undtaget pokalkampe, 
som arrangeres af DBU. Derudover bliver du 
inviteret til at deltage i klubbens årlige gene-
ralforsamling, der afholdes hvert år i slutningen 
af februar måned. Efter generalforsamlingen er 
klubben vært for et let måltid. 

Du kan læse nærmere om Back-Op-foreningen 
på www.b93.dk – klik ind på fodboldafdelingen og 
klik videre i venstre spalte til Back-Op-foreningen. 
På klubbens hjemmeside finder man også det 
ansøgningsskema, der skal anvendes, hvis man 
søger om tilskud.



Vidste du i øvrigt?

At klubbens ældste medlem, Erik Brenting, 
der har været medlem af klubben siden han 
var ti år gammel – også er medlem af Back-
Op-foreningen.

At yngste medlem af Back-Op-foreningen er 
klubbens tidligere førsteholdspiller, Find Juhl 
Jensen, der bor på Fanø.

Men vi har også et medlem der bor længere 
væk. Leif Clemens Pedersen, bor i vinter-
halvåret på St. Croix og i sommerhalvåret i 
Ålsgårde.



	  

Velkommen til en ny 
sæson og til nye 
medlemmer. 

 

Alle ved godt, at det koster 
mange penge at drive en 
idrætsforening 

I B.93 har vi igennem en 
del år været helt på forkant 
i ungdomsarbejdet. 

Tænk blot på de ret så 
mange landsholds- og 
superligaspillere, der har 
trådt deres første 
fodboldstøvler i B.93. 

Denne evne til at udvikle 
talenter vil vi gerne fortsat 
være kendt for.  

Men det vil kræve 
opbakning fra klubbens 
bagland – ældre såvel som 
yngre medlemmer 

Alle ungdomshold, drenge 
som piger kan ansøge om 
støtte til sportsrejser, 
stævner og træningslejre, 
såvel holdmæssigt som 
individuelt. 

Foreningen kan også yde 
støtte til arrangementer og 
stævner i B.93 regi. 

Tag godt i mod denne 
brochure, som vi har valgt 
at indsætte i klubbens 
medlemsblad. 

Tag bladet med til en eller 
flere af dine gode venner og 
fortæl dem om muligheden 
for at blive medlem af Back 
- Op foreningen 

Vi håber snart at se dig som 
medlem af vores forening 

På forhånd tak for 
opmærksomheden.  

Back-Op-foreningens bestyrelse

Formand
Torben Klarskov
Høveltsvangsvej 62
Postboks 8
3450 Allerød
Telefon.: 48 14 49 93
Mobil: 23 37 94 93
klarskov@b93.dk

Næstformand
Peter Jensen
Langebjergvej 251
3050 Humlebæk
Telefon: 49 19 02 55
Mobil: 4041 0844
karna-peter@jensen.mail.dk

Kasserer
Henrik Dreiager
Hummeltoften 28
2830 Virum
Mobil: 24 46 18 93
dreiager@hotmail.com 

Sekretær
Hans Hesselberg
Tagensvej 116, lejlighed. 429
2200 København N
Tlf.: 35 83 69 27
Mobil: 22 86 6451
hesselberghans@gmail.com



Vi samarbejder med:

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

Så ring 4456 3800 og hør mere

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

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



STORE PLANER
Nitten-årig træner med ambitioner og 
udlængsel

Torben Klarskov

Det er nok en af de mest talentfulde år-
gange, som B.93 er i besiddelse af, kom-

mer det prompte fra den ene af holdets trænere 
Andreas Geert Motzfeldt Jensen, der sammen 
med trænerkollegaen, Jacob Christensen er  
ansvarlige for klubbens U13 Elite-mandskab. Et 
teknisk dygtigt mandskab, der kan snyde de fleste  
i en telefonboks. Holdet der som U11 drenge vandt 
den store Cordia Cup i München, og som de helt 
store klubber står i kø for at kapre nogle af vore 
bedste spillere.

Men strømmen går også den modsatte vej. 
Vi modtager spillere, som de ikke har fundet 

gode nok, og gør dem til top 5-spillere. For mig 
er det vigtigt, at vi arbejder ud fra et elitemæssigt 
synspunkt. Vi har tilknyttet en målmandstræner, 
Jacob Klaper og en løbe- og fysisk træner Michael 
Myhre. Vi ved godt, at drengene ikke er fuldt udvik-
lede til fysisk træning, men vi arbejder meget med 
leddenes bevægelighed, med knæene, mavemu-
skulatur og lysken. Vi skal lære spillerne at fighte 
til sidste minut. Fodbold er en holdsport. Vi har 
en dygtig gruppe drenge, der matcher hinanden 
på alle parametre.

Vi har overtaget et hold, der har lidt under 
et forår hvor spillefilosofien tog en forkert 

retning. B.93 Skole- og Idrætsakademi er blevet 
bedre, end jeg egentlig havde forventet det, men 
ikke alle af drengene er på nuværende tidspunkt 
tilstrækkelig gearet til den større trænings-
mængde, så vi har haft en uheldig start med for 
mange spillere ude med skader.

Holdet lagde ud med en flot sejr på 4-1 over 
Brøndbys bedste mandskab, men kom så i men-

neskehænder mod FCK i den efterfølgende kamp. 
Holdet har fået en flot invitation til at spille med 
i en turnering i Tyrkiet – en invitation, som Olcay 
Senoglou har stået for, men det bliver måske 
nok lidt for dyrt for spillerne på nuværende tids-
punkt. I stedet har man takket ja til at deltage 
i en international turnering i Vejle med deltagelse 
af svenske Helsingborg, norske Sandefjord og et 
meget stærkt fynsk hold fra OKS. Plus en italiensk 
turnering på Sicilien, med bl.a. Juventus, Roma og 
Siena som deltagere.

Selv har Andreas mod på at lægge verden for 
sine fødder. Til januar har han planer om at rejse 
til Vietnam, New Zealand og Australien, og på 
sidstnævnte kontinent har han planer om at virke 
som træner.

Men jeg vil tilbage til B.93 og fortsætte med 
at hjælpe de unge drenge i deres udvikling. 

På medlemsbladets redaktion glæder vi os til at 
få et postkort – eller en mail bliver det nok nu 
om stunder – fra ham, som vi kan bringe i vores 
forårsnummer, der udkommer 15. marts 2015.

Andreas Gert Motzfeldt Jensen

Privatfoto
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Øverste fra venstre:
Oscar La Cour Bødtcher, Elliot 
Høst, Viktor Højbjerg, Akram 
Kendil, Victor Alber, Milan Fellah, 
Lavdrim Ljatifi

Midterste fra venstre:
Michael Myhre, Jacob 
Christensen, Mikkel Pihl, Babucarr 
Chow, Abdullah Iqbal, Bertram 
Wulff, Magnus Timm, Al-Fadl 
Saleem

Nederste fra venstre:
Cuba Sørensen, Youssef Dhaflaoi, 
Filip Stremilowski, Milad 
Ghorbany, Adrian Kieffer, Benicio 
Pana, Onur Dönmes, Txomin 
Gorgorza, Tobias Bjergmann

Privatfoto

Fakta

Andreas Geert Motzfeldt Jensen
Født den 24. april 1995
Medlem af B.93 siden 2000
Har spillet på klubbens U 17 hold
Træner for klubbens U 13 Elite sammen med 
Jacob Christensen – Har trænerlicens B 1
Civilbeskæftigelse: studerende
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VIGTIG SPONSOR-OPBAKNING TIL 
U13 ELITE

Farid Fellah

En lille sponsorgruppe med forældre og trænere 
har siden foråret arbejdet med at finde sponsorer 
til B.93 U13 Elite. Det er vigtigt for sammenholdet, 
at spillerne er ens klædt, og det er en række 
sponsorer med til at gøre muligt.

U13 Elite spiller med et hold i DBU Københavns 
Mesterrække og et hold i DBU ØST 1. Selvom 
Østerbro og Nørrebro samlet er en af landets 
største byer og hjemsted for mange virksomheder, 
er der også mange idrætsklubber og initiativer, der 
konkurrerer om sponsorkronerne.

Onkel Ib
Onkel Ib har fulgt holdet igennem en årrække og 
sponsoreret flere tinge, bl.a. et rødt udebanesæt. 

Han begyndte at følge holder, da en dreng fra 
familien var en del af holdet. Drengen er siden 
skiftet til en anden klub, men Onkel Ib er fortsat 
holdets mest trofaste sponsor. Han ser alle kampe 
og er en uundværlig del af opbakningen.

Base 1
Base 1 er et ejendomsmæglerfirma, der spe-
cialiseret i at sælge andels- og ejerlejligheder 
i København. Østerbro og Nørrebro betjent af 
kontoret på Fælledvej på Nørrebro. Base 1 har 
sponsoreret et hjemmebanesæt til U13 Elite. 
Website: www.base1.dk

Handelsbanken
Handelsbanken er en mangeårig sponsor af B.93 
og bakker op flere steder i klubben. Afdelingen på 
Østerfælled Torv på Østerbro er bl.a. sponsor for 
U13 Elite og har sponsoreret et hjemmebanesæt. 
Website: www.handelsbanken.dk

PWJ Tømrer- og Snedkerfirma
P. Winther Jespersen er et veletableret tøm-
rer- og snedkerfirma på Nørrebro. De klarer både 
store og små opgaver, også murerarbejde. Firmaet 
har sponsoreret U13 Elites nye træningsdragter. 
Website: www.pwj.dk

Fejekosten Ejendomsservice
Fejekosten er den senest tilkomne sponsor. Fir-
maet har i snart 25 år leveret ejendomsservice 
til ejendomme i hele København. Fejekosten har 
sponsoreret et blåt udebanesæt til U13 Elite. 
Website: www.fejekosten.dk

Foto udlånt af Nina Scholz/NS Freelance
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KAPTAJNEN PÅ FLAGSKIBET
Da B.93 besluttede sig for at forlade 
fodboldsammenslutningen B.93/HIK/
Skjold valgte klubben at satse helt 
forfra. Martin Storm hedder manden, 
der lægger grunden til en ny fremtid 
for pigefodbolden i B.93. – Vi har 
mødt ham.

Torben Klarskov

Som mange andre trænere kom Martin Storm 
i 2010 til klubben, da hans datter Sofie ønskede 
at spille fodbold i B.93. Det begyndte som et 
hyggefodboldhold for en 7-8 piger, men siden 
voksede det. Der viste sig et vældigt ønske blandt 
mange piger for at komme til at spille fodbold.

I dag har Martin sammen med Tonny Gulløv 
(sparringspartner på A-holdet), Carsten Strandlod, 
David Clausen og Claus Schrøder – Michael 
Rudolf er holdleder – i alt 58 piger fordelt på 
tre hold A, B og C, hvor A spiller i U11A- og 
U12-rækken (selvom de typisk er 1-2 år yngre) 
– de har ikke tabt nogen kamp i dette efterår.  
B-holdet spiller mod A/B-hold i U11 og spiller lige 
op med andre klubbers bedste hold. C-holdet er 
begyndere med et fantastisk nyt team af trænere. 
Til vinter stiller A-holdet op i drengerækken. Det 
er ikke set før.

Men vi træner alle sammen på samme 
tid hver tirsdag kl. 16.00 – 18.30 og hver 

torsdag kl. 18.00 – 19.30. Vi har foreløbig spillet 
4 kampe og vi har en målscore på 48-3. Her for 
nylig vandt vi over KFUM med 15-1, og deres 
trænere roste os meget for den måde, vi havde 
spillet fodbold på.

Martin Storm har B-træner-licens og har desuden 
fulgt de relevante kurser. Martin begyndte sin 
trænergerning i B1903, hvor hans søn begyndte 
sin fodboldkarriere. Han har trænet drengehold 
i B1903 i syv år – det sidste år som assistent for 
Allan Michaelsen på eliteholdene.

Vi har fra starten trænet pigerne på samme 
måde, som drengene træner og det er en 

af de store forskelle i forhold til andre pigehold, 
vi spiller imod. Grunden til vores store succes på 

Martin Storm

Privatfoto

Fakta

Martin Storm
Født 17. august 1971
Fodboldkarriere: Amatørfodbold i HIK 15 år  
– senere B.1903
Civil beskæftigelse: Selvstændig – Indehaver  
af galleri- og indramningsfirmaet ‚Art & Frame“ 
– Handelsuddannet
Gift med Helene: 2 Børn Fredrik  
(målmand U13), Sofie (U11 piger)
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vores årgang er det store engagement fra både 
pigerne og deres forældre. Pigerne kommer 
næsten til alle træninger, er koncentrerede, har 
et fantastisk sammenhold og elsker fodbold. For-
ældrene deltager aktivt i kampe og stævner. De 
fælles arrangementer, vi afholder, bliver alle løftet 
i flok og alle har haft nogle dejlige fodboldture 
og sociale udflugter. Trænerteamets ihærdighed 
smitter også af på pigerne, som kan mærke, at vi 
elsker at træne dem og udvikle dem både socialt 
og fodboldmæssigt. Vi har opdaget, at pigerne 
er meget hurtigere til at få de forskellige øvelser 
ind på nethinden og vi ser ofte, at de øvelser, vi 
har arbejdet med ved træningen hurtigt bliver 
implementeret i den næste kamp. Vi ønsker, at 
det skal være sjovt at spille fodbold og vi gør 
meget ud af sammenhængskraften mellem alle 
vore tre grupper.

U11-truppen har allerede deltaget i en række 
stævner. Blandt andet i Vildbjerg Cup (et af Dan-
marks største stævner), hvor man har fået både 
sølv og bronze. Næste år venter guldet. Holdet har 
i denne sæson også været på tur til Fredericias 
Madsby Cup.

Vi har netop fået en invitation til en stor 
turnering i Barcelona, men det tror jeg nok 

vi må vente med, til pigerne bliver lidt større.

Holdet har også en venskabsklub i Mejrup  
(Jylland) – holdet var derovre før sommerferien 
og nu venter et returbesøg til november.

Vi forsøger at arrangere en tur til Tyskland 
eller Italien i næste sæson. B.93 har et godt 

navn i udlandet – Vi er gode til at være banner-
førere for pigefodbolden og vi er også gode til at 
sælge varen, fortæller Martin Storm.

B.93 Skole- og Idrætsakademi passer fortrinligt 
ind i vores planer. Jeg er overbevist om, at mange 
piger fra denne årgang vil søge ind på akademiet, 
når det bliver muligt fra næste sæson.

Vi vil fra medlemsbladet følge holdets udvikling 
med stor interesse, og ønsker jer foreløbig held 
og lykke på rejsen.

U11 Piger A
Bagerste række: Flora, Aziza, Rosa,  

Vigga, Aliya, Mathilde H. 
Forrerste række: Sarah, Anna,  

Sofie, Mathilde, Clara

U11 Piger B
Bagerste række: Emilia, Vera, Emilie, 

Clara, Esmaralda, Philippa, Mathilde, Cecilia 
Forrerste række: Vera, Bianca, Emma, 

Frida, Mathilde
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FREDERIK BRUHN – MÅLMAND MED 
ATTITUDE
Frederik Bruhn er trods sine 20 år 
en solid ankermand for B.93. Han 
har sammen med det øvrige forsvar 
sikret vigtige points med sine flotte 
redninger og sikre indgreb. Medlems-
bladet mødte den unge keeper en 
oktoberdag på „Slottet‘. Til en snak 
om bl.a. fodboldopvæksten, skiftet  
til B.93 samt personlige ambitioner.

Christian Winther

Hvornår starter din interesse for fodbold?
Det gjorde den i 5-6-års-alderen. Som 
seks-årig blev jeg meldt ind i den lokale 

klub, Allerød FK. Her var jeg i otte år. I begyndel-
sen spillede jeg mange forskellige positioner på 
banen, men forholdsvis hurtigt fandt jeg ud af, at 
jeg gjorde mest gavn i forsvaret. Jeg blev derfor 
fast forsvarsspiller. At jeg havnede på målmands-
posten hang sammen med, at jeg deltog i en 
turnering i Holland, hvor vores keeper pludselig 
blev skadet. Jeg blev sat ind mellem stængerne 
og gjorde det godt. Samtidig syntes jeg, at det 
var sjovt at være målmand. Udover fodbold gik 
jeg til karate i de år. Som målmand oplevede jeg, 
at mine hurtige reaktioner fra karate-træningen 
kunne bruges på en helt ny måde. Siden den 
dag har jeg vogtet målet på mine forskellige hold. 
Karatekarrieren er derimod lagt på hylden.

Du skifter fra Allerød til naboerne i Farum?
Ja, som 15-årig skiftede jeg til Farum Bold-
klub. Trods mine 15 år rykkede jeg efter 

kort tid op på FCNs U17-hold. Det skete efter en 
træningskamp mod FCK, hvor jeg må have gjort 
et godt indtryk på talenttræneren. Min far blev i alt 
fald ringet op i bilen på vej hjem fra kampen og 
spurgt, om jeg ville med på U17. Jeg behøvede 

under ét sekunds betænkningstid. Det blev en 
skøn køretur hjem i bilen. Min debut i FCN fik jeg 
i en kamp mod Vejle, hvor vi vandt 1-0. Jeg holdt 
buret rent ved at lave en super redning i kampens 
døende minutter. Blandt mine holdkammerater 
var i øvrigt Jores Okore og Seeyou King, begge 
med fortid i B.93.

Du vender så hjem til Allerød for en kort 
bemærkning?

Ja, der skete et opbrud på FCN-holdet 
og mange spillere vendte tilbage til de-

res gamle klubber. I Allerød debuterede jeg på  
2. divisionsholdet som kun 16-årig. Den yngste 
målmandsdebut i divisionerne, så vidt jeg er orien-
teret. Desværre rykkede Allerød ned i DS det år. 
Jeg blev i klubben og fortsatte herefter på U19-
holdet. Det var faktisk min målmandstræner, Jan 
Hoffman (tidligere B.93'er), som anbefalede mig 
at rykke over på U19. Hoffman var en særdeles 
dygtig målmandstræner og meget sympatisk. Han 
gik endda ind og stod nogle kampe på divisions-
holdet inden nedrykningen. Jeg tror, at det var for, 
at jeg ikke skulle stå alene på målmandsposten 
med ansvaret for de mange mål, vi lukkede ind 
i den periode.

Men så går turen til B.93?
Ja, min sommerferie 2012 gik til det sydlige 
Italien. En aften mens jeg sad og spiste pasta 

på den lokale restaurant ringede telefonen. I den 
anden ende hørtes Michael Hjortkærs stemme. 
Han var min fysiske træner i FCN, men havde 
taget springet til B.93, hvor han nu trænede U19 
i 1. division. Han spurgte, om jeg havde lyst til 
at skifte. Efter sommerferien startede jeg så i 
Østerbro-klubben, hvor jeg hurtigt faldt til. Blandt 
mine holdkammerater var Morten Levinsen og 
Jason Svensson. Inden foråret 2013 trænede jeg 
også med divisionsholdet. Jeg vænnede mig ret 
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hurtigt til det noget højere niveau. Debuten på 
1. senior fik jeg i en pokalkamp mod Vallensbæk, 
hvor vi i øvrigt vandt 7-0. Efter kampen fik jeg det 
traditionsrige B.93-hurra. Det var Thomas Høegh 
der svingede dirigentstokken.

Turen går herefter til USA?
Ja, efter gymnasiet valgte jeg at tage et sab-
batår. Jeg sendte en video med mig selv 

i aktion rundt til en række trænere verden over. En 
dag svarede staben på University of West Florida, 
at de muligvis var interesseret i mig. De overvæ-
rede herefter nogle træninger og jeg fik tilbudt 
et ophold af seks måneders varighed i Florida. 
Ganske lærerigt. Vi blev i øvrigt nummer 16 ud af 
256 (tohundredeseksoghalvtres) hold. I løbet af de 
måneder skrev jeg samtidig kontrakt med B.93 
på, at jeg ville vende tilbage til truppen efter endt 
ophold i USA. Kontrakten er stadig gældende og 
løber indtil 2016.

Du vender så hjem til B.93 i foråret 2014?
Det er korrekt. Jeg trænede med divisions-
holdet hele foråret, men sad på bænken. 

Da Ronni Raun blev skadet til en træning, fik jeg 
imidlertid chancen. Min hjemmebanedebut på 
Østerbro Stadion var i kampen mod HIK. Vi spil-
lede 1-1 og jeg havde en fin debut med mange 
gode indgreb. Den kamp hører absolut til et af 
højdepunkterne i min hidtidige karriere. Jeg var 

selv følgelig glad for at være førstevalget på 
målmandsposten. Men uanset om det er Ronni 
eller mig, som starter inde, er der kun respekt for 
trænerens beslutning. Absolut no hard feelings. 
Sådan skal det også være.

Hvordan vil du beskrive dig selv som mål-
mand?

Først og fremmest som en målmand, der 
følger med i spillet. Jeg går ofte langt ud 

i feltet, hvis jeg kan forudse, at jeg kan forhindre 
en chance i at opstå. Jeg synes selv, at jeg har en 
hurtig reaktionstid. Til gengæld arbejder jeg en del 
med kommunikationen med forsvaret. Jeg råber 
nok ikke så meget, som jeg burde, for jeg har jo fra 
mit mål et godt overblik. Det overblik skal jeg blive 
bedre til at bruge i forhold til at dirigere forsvaret. 
Derudover arbejder jeg målrettet på at forbedre 
mit spil med fødderne samt mine udspark.

Hvad er din største oplevelse i B93-trøjen?
Udover min hjemmebanedebut mod HIK vil 
jeg nævne en turnering, jeg deltog i med 

U19 i Italien. Vi mødte store hold som Fiorentina 
og Parma. Turneringen strakte sig over en uge og 
her fik jeg og holdkammeraterne en snert af, hvad 
det vil sige at leve som professionel fodboldspiller. 
Kampen mod Fiorentina førte vi i øvrigt 2-0 ved 
pausen, men så satte italienerne tempoet op og 
vandt kampen 8-2. Tja …
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Hvordan ser du B.93s muligheder i inde-
værende sæson og fremadrettet?

Vi arbejder under det nye trænerteam med 
et helt nyt koncept, som naturligt nok tager 

lidt tid at implementere på holdet. Vi har et ungt 
hold og jeg synes, at det går gradvist fremad. 
Fremtiden for B.93 ser efter min mening ganske 
lovende ud. Vores aktuelle ambition med B.93 er 
en placering i top-6. Min personlige ambition er, 
at jeg godt kunne tænke mig at leve af at spille 
fodbold. Den engelske liga er fysisk og hård, det 
ville være fantastisk at prøve det af. 

Hvad laver du ved siden af fodbolden?
Jeg studerer på Copenhagen Business 
School, hvor jeg læser erhvervsøkonomi og 

erhvervsret. Der er mange jobmuligheder inden 
for det felt. Som erhvervsjurist har man blandt 
andet med kontraktforhold at gøre. Når jeg er 
færdig med uddannelsen er det planen, at jeg vil 
tune mig ind på et bestemt spor.

Hvad beskæftiger du dig med i fritiden?
Studiet og fodbolden tager stort set al min 
tid. Men i den sparsomme fritid derudover 

besøger jeg da vores torsdagsbar fra tid til anden. 
Her hygger jeg med studiekammeraterne over en 
øl. Hvis jeg undlod det, ville jeg risikere at ende 
helt isoleret fra det sociale. Somme tider tager 
jeg også ud og mødes med mine venner efter 
træning. Havde jeg mere tid ville jeg tage til MMA-
arrangementer. MMA er en kampsport i stil med 
karate. Jeg holder lige meget af at dyrke den selv 
som at se andre udføre den.

Hvis du skulle nævne en eller flere men-
nesker som har betydet noget særligt for 
dig og din karriere?

Udover Michael Hjortkær som jeg nævnte 
tidligere har Nicolas Nielsen ydet en fantas-

tisk støtte. Han er særdeles god til at uddele af 
sin erfaring, sparre samt komme med konstruktiv 
kritik. Nicolas er i det hele taget et menneske, jeg 
altid kan henvende mig til, og det har jeg gjort 
god brug af de sidste to år. Jeg vil også nævne 
vores cheftræner, Favasuli. Den tillid, han gav mig, 
betyder uendeligt meget for en ung spiller.

Hvad er dit favorithold?
Jamen der er jeg jo helt på din side, Winther. 
Jeg holder med Liverpool FC. Allerede som 

Frederik Bruhn

Christian Midtgaard
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U17-spiller i FCN fik jeg faktisk mulighed for at 
prøvetræne på Liverpools fodboldakademi. Det 
var stort. Jeg husker med glæde den aften, hvor 
jeg blev inviteret til at spise sammen med Daniel 
Agger på hans egen italienske restaurant i Liver-
pool. Han er bare cool.

Du er i løbet af kort tid blevet en af pub-
likums yndlinge på Østerbro Stadion, ikke 
mindst hos fanklubben. Hvad betyder det?
Jeg synes, at den støtte vi spillere får, er helt 
fantastisk. At høre trommerne og klapsalverne gør 
bare det hele til en meget bedre oplevelse. Det at 
blive kåret til kampens spiller er et skulderklap, vi 
alle kan bruge. Det ville selvfølgelig være skønt at 
få flere tilskuere til hjemmekampene og jeg for-
nemmer, at Brian (Nehm, red.) gør et stort arbejde 

for det. Jeg læste i forrige medlemsblad, 
at Danny Mirabel foreslog en ordning hvor 

FCKs billet også gav adgang til B.93s kamp på 
Østerbro Stadion, som så skulle afvikles nogle 
timer inden. En genial god ide, hvis du spørger mig.

Efter en times tid hæver vi mødet. Frederik Bruhn 
skal videre til læsegruppe med studiekammerat-
erne på CBS. Medlemsbladet når dog lige at få 
stillet et sidste spørgsmål, inden Bruhn sætter 
sig op på sin cykel, som er det foretrukne trans-
portmiddel.

Der er ingen tvivl om, at B.93 i Frederik Bruhn 
har fået en målmand med potentiale til at blive 
noget meget stort.

Christian Midtgaard

Fakta

Navn: Frederik Bruhn
Alder: 20 år
Trøje nr: 20
Antal kampe for B.93: 13
Bopæl: Nørrebro
Civilt erhverv: Studerer på CBS
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DET NØGNE LOOK I EN KOLD TID
I dag ryger bluserne – hva' bli'r mon 
det næste?

Flemming Nielsen

I sne står urt og busk i skjul – i hvert fald på 
Bornholm. Her spilles af ganske naturlige årsager 
ikke divisionsfodbold.

Det gør spillerne til gengæld overalt i Europa. Det 
er koldt med blæst og frostgrader mange steder. 
Men det generer tilsyneladende hverken tilskuere 
eller aktører.

Grebet af stemningen, der stiger med raketfart 
efter en scoring, viser TV gang på gang reaktio-
nerne fra tribuner og kampplads. Trøjer og skjorter 
flås af og brystkasserne skydes frem. Og sådan 
vil det fortsætte. Det nøgne look er kommet for 
at blive. Sådan er det med ritualer.

De er ikke noget nyt i fodboldsåportens forun-
derlige verden. De har eksisteret lige så længe 
boldene har rullet. I omklædningsrummene er der 
eksempelvis fortsat spillere, der altid skal have 
den venstre støvle snøret, inden den højre. Det er 
et led i den mentale opvarmning. Same procedure 
as last time.

På banem tog supermålmanden Peter Schmeichel 
i sin storhedstid gang på gangturen fra målstolpe 
til målstolpe for at gi' dem et venskabeligt spark, 
inden dommeren satte kampen i gang. Det var 
et led i HANS mentale opbygning. Og sådan er 
der så meget.

Et af de tilbagevendende indslag af ritualer, der 
giver dagens gladiatorer et kick er det nøgne look. 
Koldt eller varmt? Temperaturen er underordnet. 
Klunset skal af, uanset at en nævenyttig dommer 
kan „finde på‘ at give en advarsel.
Well – det nøgne look er ingen nyskabelse. Men 

der bliver flere og flere „medlemmer af gruppen‘ 
hvis medlemmer MÅ have den svedige trøje hevet 
over hovedet for at svinge den i triumf, inden han 
havner underst i dyngen af de – indtil videre – 
fuldt påklædte kammerater.

Apropos dynger: I de gode gamle dage, da en 
halv flaske snaps (brun Aalborg) kostede 5,85 
kr. hos købmanden, spillede to danskere for 
den franske storklub Stade Francaise. Det var 
Børge Mathiesen fra B.1903 og B.93'eren Arne 
Sørensen – den legandariske træner for Dan-
marks olympiske sølvmedaljevindere i Rom 1960. 
Under en turneringskamp i Paris kom en gruppe 
af deres franske kolleger i slagsmål og lå rodende 
rundt efter hinanden midt på banen. Den sindige 

Flemming Nielsen

Flemmings Klumme
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Arne Sørensen rystede på hovedet og sagde un-
drende: ‚Det er sgu da mærkeligt, at dommeren 
ikke skrider ind“. Den skarpsindige og mundrappe 
Børge Mathiesen havde øjeblikkelig den rigtige 
forklaring på DET fænomen: ‚Jamen, hold da 
kæft mand – han ligger jo underst“. Men det er 
en anden historie.

I den moderne version ligger de halvnøgne mål-
magere oftest underst, mens de nysgerrige hol-
des i evig uvidenhed om HVORFOR den trøje 
absolut skal flås af kroppen.
Hvad bliver mon det næste? Hvornår bliver det 

fodboldbuksernes tur? Et stilfærdigt gæt: I en 
tid, hvor alt synes at være tilladt, bliver det vel 
en dag, hvor en scoring cementerer den totale 
succes. Underforstået: Når enden er god er alting 
godt. Et forlydende: Trøje-ritualer er taget op til 
drøftelse blandt de fodboldspillende kvinder. Så 
måske? Men det er nu nok løgn.

Åh denne fagre nye fodboldverden.

Flemming
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Palle „Banks‘ Jørgensen

Gerth Holm Jensen, 60 år, den 2. januar
Gerth kom fra naboklubben ØB for vel sådan 
cirka der omkring 15 år siden. I starten dømte 
han hjemmekampene for nogle af de gamle hold. 
Og hjemmedommer var han ikke. Om det er godt 
eller skidt, må du selv bedømme. Siden blev han 
omskolet til først back, senere målmand, på  
Ole Petersens succesfulde hold. Så nu er po-
kalskabet fyldt op. Den spillende dommer bor 
i Taastrup.

Frits Ahlstrøm, 70 år, den 16. januar
Klubbens mest vidende om international fod-
bold. Frits har været sportsjournalist på Politiken, 
redaktør af „Alt om Sport‘, pressechef hos DBU 
og kommunikationschef hos UEFA. Frits har skre-
vet nogle fremragende fodboldbøger, senest„  
Fodbold i sjov og alvor‘ på 384 danske sider, 
hvor han bl.a. hylder den gamle 93-legende, 
Poul Zølck, også kaldet „Bageren‘, som havde 
sin jævnlige gang på Politiken. Da Frits i 1997 
skulle have et nyt checkhæfte i Danske Bank af 
Danske Banks, var prisen et medlemskab af B.93. 
I forvejen var/er han medlem af SB50, KB og AB. 
Efter Frits og Sekita er vendt hjem fra Schweiz 
har de bosat sig i Gilleleje.

Thomas Wiinstedt, 75 år, den 24. februar
Alle burde kende Thomas. Han er nemlig en af de 
mest trofaste annoncører i Medlemsbladet, hvor 
han indbyder til et besøg på Strandvejen 201 hos 
„Wiinstedt Orienttæpper og Kelim Galleri‘. Når man 
hører navnet Wiinstedt vil man uvilkårligt tænke 
på klubbens cricketafdeling (1893/1960), hvor 
P. H. Wiinstedt var en markant spiller og leder. 
Thomas er mere til tennis, som han spiller på mo-
tionsplan sammen med vennerne Jørgen Norsker,  
Paul Rømert og Poul Christensen.

Bjarne Eklund, 75 år, den 16. marts
Bjarne Barry Eklund bliver endelig voksen.  
I peri-oden 1959/65 løb han 137 kampe på 1. 
holdet. Det blev – noget overraskende – til fire 
mål. Og så blev det også til en enkelt U-landskamp 
i 1960. Hvis modstanderne havde en lidt for 
kreativ spilfordeler, som f.eks. Erik Nielsen (far 
til Kent) fra Brønshøj, så fik Bjarne til opgave 
at agere overfrakke. Og så kunne de to ellers 
rende og glo på hinanden i 90 minutter. Som 
det fremgik af sidste medlemsblad var Bjarne, 
sammen med bl.a. Svend Gehrs, med til at vinde 
KBU-pokalfinalen i 1956. Og i 1963 var han med 
til, at rykke op i 1. division da B.93 i sidste spille- 
runde overhalede Horsens. Bjarne har været 
direktør for det brasilianske luftfartsselskab Varig 
og senere for Danmarks Turistråd. I dag arbejder 

Thomas Wiinsted

Frits Ahlstrøm

RUNDE FØDSELSDAGE 
(1. KVARTAL 2015)
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han for DBU i forbindelse med landskampe, hvor 
han tager sig modstandernes ledere. Han agerer 
overfrakke for dem.
Bjarne Eklund var ualmindelig tæt på dansk 

fodbolds sorteste dag, flykatastrofen i Kastrup 
i 1960, hvor alle otte spillere i det første fly 
omkom. Det var Per Funch Jensen (KB), Arne 
Karlsen (KB), Kurt Krahmer (KB), Erik Jensen (AB), 
Søren Andersen (Frem), Ib Eskildsen (Frem), Børge 
Bastholm Larsen (Køge) og Erling Spalk (Ikast). 
De øvrige fire spillere: Bent Jørgensen (B93), Erik 
Dyreborg (Næstved), Hans Andersen (Køge) og 
Bjarne Eklund skulle med det andet – et endnu 
mindre – fly. Dette fly nåede ikke at lette førend 
det første fly styrtede ned. Spillere fra B- og 
U-landsholdet skulle spille en OL-træningskamp 
i Herning.

Fritz Juhl Jensen, 70 år, den 23. marts
Fritz blev medlem den 22. marts, ikke i år, men 
i 1955. Han var ikke verdens største talent, så 
han måtte nøjes med at bruge sin tid på diverse  
sekundahold. Hvis KBU har gemt de gamle  

håndskrevne holdkort vil man se, at Fritz spillede 
kampe hver uge. Også selvom han var på ferie. 
Fritz er trofast tilskuer til divisionsholdets kampe, 
i medgang og modgang. Og så er han en af de 
få, der holder den gamle tirsdag aften i klubben 
i hævd. Og det er selvom han bor i Vejby. På 
lederfronten har Fritz været holdleder, og så sad 
han et par år i bestyrelsen for „100 mandsklub-
ben‘, som i dag hedder BackUp. Søndag den 22. 
marts kan Fritz fejre sit 60-års medlemskab, og 
så er han i form til dagen efter.

Bjarne Eklund

Fritz Juhl Jensen
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Runde fødselsdage i 2015
(40 år og opefter)

Fodbold, tennis og passive
Dato Navn Fylder

02. januar Gerth Holm Jensen 60 år

09. januar Carsten Schouboe 50 år

16. januar Frits Ahlstrøm 70 år

18. januar Tina Simonsen 50 år

07. februar Dorte Valentiner-Branth 50 år

24. februar Thomas Wiinstedt 75 år

26. februar Jørgen Nordqvist 75 år

07. februar Gert Lorenzen 50 år

16. marts Bjarne Eklund 75 år

22. marts Andreas Alsøe 50 år

23. marts Martin Sieverts Jensen 40 år

23. marts Fritz Juhl Jensen 70 år

30. marts Martin Stauber 40 år

10. april Frank Rasmussen 60 år

15. april Christian Lunøe 40 år

23. april Erik Holm Larsen 80 år

25. april Stig Kargaard 75 år

26. april Palle Østersø 75 år

27. april Matthias Wiegand 50 år

06. maj Jan Støvlebæk 50 år

18. maj Lis Lindholm 70 år

19. maj Lars Selling Hansen 40 år

21. maj Leo Noer 50 år

27. maj Tonny Aagaard Olesen 50 år

30. maj Torben Frank 50 år

04. juni Allan Scharff 70 år

10. juni Peter Schnohr 75 år

23. juni Knud Dalgaard 70 år

04. juli Bent Olsen 70 år

05. juli Britt Wolgast 40 år

07. juli Sven Hansen 50 år

30. juli Claus Hoffmann 50 år

Der tages forbehold for fejl, forglemmelser, fejludregninger/Banks
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Runde fødselsdage i 2015
(40 år og opefter)

Fodbold, tennis og passive
Dato Navn Fylder

10. august Lars Svane-Christensen 60 år

18. august Gert Jensen 70 år

19. august Torben Melchior 75 år

28. august Kjeld Kjærsgaard 80 år

30. august Martin Hasforth Harms 50 år

01. september John Runov 80 år

05. september Kenneth Carstensen 60 år

06. september Per Petersen 50 år

14. september Stefan Due Jensen 40 år

15. september Anders Roslyng-Jensen 50 år

16. september Mogens Svendsen 75 år

21. september Erik Baagøe 75 år

26. september Robert Fugger 75 år

29. september Jørgen Bundgaard 80 år

29. september Ole Helding 60 år

08. oktober Torben Henriksen 70 år

19. oktober Kristina Elvebakken 50 år

19. oktober Palle „Banks‘ Jørgensen 70 år

23. oktober Erling Bøje 70 år

31. oktober Lotte Bech 70 år

02. november Bo Karlsen 60 år

04. november Paul Davidsen 70 år

07. november Ed Epstein 80 år

16. november Leon Fyllgraf 70 år

20. november Christian Nielsen 50 år

23. november Birgitte Kobberbøl-Jensen 75 år

03. december Christina Vang 40 år

12. december Jacob Thyssen 50 år

15. december Erik Jørgensen 70 år

24. december Per Grønne Jørgensen 50 år

26. december Gert Troensegård-Petersen 60 år

29. december Lars Arnskov 50 år

31. december Lars Peter Neve 60 år

Der tages forbehold for fejl, forglemmelser, fejludregninger/Banks
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HENNING BJERREGAARD ER DØD, 
HAN BLEV 87 ÅR
Henning Bjerregaard, født den 6. marts 1927 
(Aarhus), angriber, 135 kampe/62 mål (1950/54 
og 1956/59) er død den 9. oktober 2014  
(Helsingør). Han blev således 87 år. Ifølge døds- 
annoncerne var han født 6. marts 1925, men det 
passer ikke. To andre med samme navn var født 
på denne dag, pudsigt nok, at tre med navnet 
Henning Bjerregaard var født 6. marts. Det har 
åbenbart forvirret kontoret for dødsannoncer.

Henning Bjerregaard spillede hele sin ungdomstid 
i AGF. Som 23-årig skiftede han fra AGF til B.93. 
Han var tilbage i AGF i 1954/56, hvor han var 
med til at vinde DM i både 1955 og 1956. Og i 
1955 var han også med til at vinde DBU-historiens 
første pokalfinale, da AGF slog sensationsholdet 
Aalborg Chang med 4-0. Bjerregaard blev dobbelt 
historisk, idet han scorede finalens første mål. Det 
blev også til en enkelt A-landskamp i 1954 (for 
AGF).  Sin største personlige triumf for AGF havde 
han i efteråret 1955, da KB blev besejret med 
5-1. Henning Bjerregaard scorede alle fem mål.

Bjerregaard forlod B.93 i sommeren 1954, umid-
delbart efter 0-0-kampen i Køge, der betød klub-
bens første nedrykning nogensinde. I efteråret 
1956 vendte Bjerregaard tilbage til B.93, og her 
fik han taget revanche. Det skete i den berømte 
kamp i 1958 i Næstved, hvor B.93 med en sejr 
på 2-1 rykkede op i den bedste række for næsen 
af Næstved, der ellers havde ført stort det me-
ste af sæsonen. De 11.500 tilskuere, så Henning 
Bjerregaard score sejrsmålet i det 75. minut. Hans 
indirekte frispark ramte en modstander på skul-
deren og snød Søren Wolstrup i målet.

Henning Bjerregaard var en stor og stærk cen-
terforward. Han både sparkede og headede godt, 
og var gennem hele karrieren en målfarlig herre. 
Han var topscorer i 1. division i 1950/51 (for B.93) 

med 11 mål ligesom James Rønvang (AB) og Jens 
Peder Hansen (Esbjerg). Han var også topscorer i 
1. division i 1954/55 (for AGF), hvor han scorede 
15 mål til trods for, at han kun var med i 14 kampe.

Den 32-årige reklamekonsulent fik en brat afsked 
med fodbolden den 8. august 1959. Og det var så 
dramatisk – og sørgeligt – som det kunne være. 
Efter en kamp i Idrætsparken mod AB (3-4) var 
der efterfølgende arrangeret middag med damer  
i klubben. På vej hjem i bil til Fredensborg blev han 
hovedperson i en tragisk trafikulykke på Konge- 
vejen ved 29,2 kilometerstenen ved Brønsholm. 
Han påkørte en modgående scooter med to 
23-årige udlændinge fra Bergen og Bremen. 
Begge de unge mennesker overlevede ikke. 
Henning Bjerregaard, som var påvirket af alkohol, 
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slap uskadt. Han fik en dom på ét års ubetinget 
fængsel.

De sidste mange år har Henning Bjerregaard 
boet på Ponydalen i Helsingør. Hans gamle klub 
AGF mindede klublegenden ved at spille med 
sørgebind i den målløse hjemmekamp den 19. 
oktober mod Vendsyssel, efter de senere dages 
rekordregnvejr omdøbt til Vandsyssel.

20. oktober 2014 / Palle „Banks‘ Jørgensen.

Frantz Slisz

Statsautoriseret revisor

Statsautoriseret revisorfirma

Stationspladsen 3, 1. og 2. sal

3000 Helsingør

Tlf. 4921 8700

Tlf. 4921 8750

FS@kallermann.dk

www.kallermann.dk
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EYVIND BERGER ER DØD
Palle „Banks‘ Jørgensen

Ved generalforsamlingen sidste år kunne Eyvind 
Berger erhverve en nål for sit medlemskab i im-
ponerende 80 år. Nu er Berger død i en alder af 
91 år. Eyvind Rüssel Poul Berger var født 28. juli 
1923 i København. Han voksede op i Brumleby, 
klods op af B.93s daværende hjemsted.

Berger blev enkemand tidligere på året. Han 
havde for længst opnået guldbryllup med fru 
Lizcie. Han kom efterfølgende på plejehjem 
i Hørsholm i nærheden af børnene Frank og Käte. 
Allerede første dag faldt han og brækkede hof-
ten. Operationen medførte komplikationer og der 
stødte lungebetændelse til. Det kom han sig ikke 
over, og han døde fredag den 29. august.

Berger var en af de bærende kræfter, da B.93 
blev danske mestre i sæsonen 1945/46, hvor 
han scorede 14 mål, de fleste med venstrebenet. 
Benet, som Berger selv betegnede som „gude-
benet‘. Mesterholdet så således ud: Ove Jensen,  
Poul L. Hansen, Per Brandtmar, Jørgen Hamme-
ken, Arne Sørensen, Knud Børge Overgaard, 
Henry Salomonsen, Kaj Hansen, Eyvind Berger,  
Jørgen Leschly Sørensen og Helmut Nielsen. 
Træner var svenskeren Helge Ahlstrøm. Også  
Christen Brøgger og Arne Petersen fik en del 
kampe i sæsonen. Nu er kun Arne Petersen  
tilbage, han bliver 90 år sidst på året.

Det blev i alt til 93 kampe og 36 mål (1942/52) 
for Berger. Han fik nogle års afbrud i sin kar-
riere, idet han under krigen måtte flygte til Sve-
rige. Hvorfor ville han ikke fortælle, han havde 
foretaget sig noget, som tyskerne ikke brød sig 
om. Under opholdet i Sverige optrådte Berger 
på det såkaldte Flygtningelandshold med bl.a.  
Eigil Nielsen (KB), Ralf Ginsborg (HIK) og Arno 
Nielsen (B.93). Inden da var det blevet til en enkelt 
kamp på det danske ungdomslandshold, hvor gu-

debenet lynede en enkelt gang i 2-4 nederlaget i  
Norr-köping mod Sverige.

Efter karrieren blev Berger ungdomstræner i B.93, 
hvor han først havde 1. junior og senere 1. yng-
linge. Selv havde jeg fornøjelsen, at have ham 
som træner. Og det var en udpræget fornøjelse, 
en dygtig træner med en fin humor.

Efter seks år som ungdomstræner blev Berger 
i 1963 seniortræner for 1. holdet i HIK i 2. division. 
Da HIK i sidste kamp skulle møde storfavoritterne 
fra Horsens, lykkedes det Bergers drenge at få 
1-1. Og derved sørgede han for, at B.93 rykkede 
op for næsen af Horsens. Efter HIK blev Berger 
træner i FB og efter det i HIK og efter det i FB. 
Sådan foregik over en periode på 15 år. Det viser 
noget om hans popularitet.

Berger var udlært smed. Han arbejdede på B&W 
og senere i 37 år på Orlogsværftet. Da han gik på 
pension, fik han sig endnu et trænerjob. Når de 
gamle trænede i Idrætshuset om onsdagen, var 
det Berger der stod for opvarmningen. Noget han 
gik meget op i, og som gav stor morskab. Mange 
mødte til træning for at se, hvad „Kaptajn Berger‘ 
nu havde fundet på af øvelser. Efter opvarmningen 
var der spil til to mål, og her kunne Berger finde 
på at deltage, så folket kunne nyde hans gudeben.

B.93 har mistet et af sine hæderkronede med-
lemmer. Der bliver ikke mulighed for en sidste 
afsked, idet Berger har testamenteret sit legeme 
til videnskabeligt formål.
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Aps-bestyrelsen

Bestyrelsesformand Jørgen Wenshøj
Email: jw@pj.dk

Michele Guarini
Email: mg@hucama.com

Steen Müntzberg
Email: SEM98@me.com

Bestyrelsen Østerbro Idrætspark (ØI)

Torben Henriksen
Email: adv@t-henriksen.dk

Jens Agerbak
Email: Emilie.casey@privat.dk

Niels Kjærulff
Email: niels-kathleen@mail.dk

Fodboldbestyrelsen

Steen Müntzberg (Formand)
Email: SEM98@me.com

Bjarne Salomonsen (Kvindefodbold)
Email: bjarnesalomonsen1@me.com

Tommy Møller (Seniorafd.)
Email: tommy@kongelunden.nu

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

David Kendal
Email: davken@um.dk

Per Petersen (Logistik & materialer)
Email: pepi@mail.dk

Thomas Riley (Senior)
Email: thomasfrolundriley@gmail.com

Hans Drachmann (Konsulent) 
Email: dra@b93.dk

Tennisbestyrelsen

Christian Lunøe (Fomand)
Email: lunoe_c@gmail.com

Patrick Ørngreen (Næstformand)
Email: patrick.oerngreen@hotmail.com

Violetta Jaramazh (Sekretær)
Email: jaramazhn@gmail.com

Torben Ernst
Email: willy@willyernst.dk

Nanna Wulff
Email: nannawulff@gmail.com

Nils-Henrik Jørgensen
Email: nihej@oncable.dk

 
 
 
 
 
 
 
 
 - Støtter ungdommen i B.93 fodbold - 

Hovedbestyrelsen

Jørgen Ritnagel (Konstitueret formand)
Email: ritnagel@mail.tele.dk

Christian Lunøe (Tennisformand)
Email: lunoe_c@yahoo.dk

Torben Klarskov (Fodbold)
Email: klarskov@b93.com

Suppleant fodbold – Vacant

Steen Müntzberg (Fodboldformand)
Email: sem98@me.com

Hans Bay (Kasserer)
Email: hansbat@gmail.com

Preben Keldsen (Tennis)
Email: pk@bodyfeedback.dk

Suppleant tennis – Vacant
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