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 PAY BACK TIME

Igennem de senere år har vi haft lejlighed til 
at mødes i klubben med ældre medlemmer, 
der normalt ikke har deres daglige gang i klub-
ben. Vi har stiftet bekendtskab med årgangene 
1944-1948, Facebookgruppen  „B.93ere fra de 
gyldne dage”, der til dato har over 200 kontak-
ter, samt ikke mindst den årlige nostalgifest, 
der samler tidligere førsteholdspillere fra nær 
og fjern – i 2016 mødes vi igen for femte gang.

Det er altid forbundet med en vis glæde, at 
møde gamle klubkammerater, og de, der kom-
mer ser også ud til at nyde gensynet i fulde 
drag. Snakken går lystigt og det er helt ufatteligt 
så megen god fodbold og tennis, der har set 
lyset på vore forskellige anlæg gennem tiderne.

Alle taler med stolthed om den dejlige tid, 
hver enkelt havde i klubben. Forkælede som 
de var med dygtige trænere og ledere, der 
ofrede megen tid på netop at gøre opholdet 
i klubben for den enkelte så udviklende, som 
det nu var muligt.

Det er blevet meget sværere tider for forenings-
livet i Danmark i de senere år. Politikerne har 
også svunget sparekniven over fritidslivet. De 
kommunale tilskud er blevet stærkt beskåret. 
Samtidig er kampen om at kapre talenter spid-
set til. Vi har set eksempler på, at større klubber 
end vor lokker vore spillere fra 11 års alderen.

Vi har svaret igen ved at oprette B.93 Skole - og 
Idrætsakademi, der tegner til at blive den store 
succes, vi alle håbede på.

Men vi kan bruge mange flere kræfter, og vi 
har behov for en bedre funderet økonomi, og 
her kommer så redaktørens stille bøn, om ikke 
det var muligt for nogle af alle vore tidligere 
medlemmer at støtte lidt bedre op om klubben.

Et passivt medlemskab koster sølle 500 kr. om 
året. En direkte støtte til ungdommen kan man 
give ved at melde sig ind i Back - Op forening- 
en, der igennem mange år har ydet støtte til 
ungdommens rejser og til den unge spiller, der 
ikke har de fornødne midler til at komme med 
på en spændende udlandsrejse. Det koster 
1.000 kr. om året at være medlem af Back- 
Op foreningen. Medlemskabet indebærer, at 
man kommer gratis ind til førsteholdets kampe 
og bliver inviteret til Generalforsamling med 
efterfølgende spisning ultimo februar måned.

Medlemsbladet kunne godt bruge flere annon-
cer. Er du indehaver af et firma, så kommer du 
ud til en læserskare på cirka tusind mennesker 
for billige annoncekroner. Det er muligt at tegne 
abonnement på bladet, som mange allerede 
har gjort. På redaktionen modtager vi megen 
ros for det flotte blad, vi udgiver. Mød op og se 
førsteholdet på Østerbro Stadion

Så det er nu, det er „pay back“ time. Spørg 
ikke længere hvad klubben kan gøre for dig, 
men hvad du kan gøre for din gamle klub. På 
forhånd tak for opmærksomheden

Redaktøren.

Foto: Erik Norsker
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TENNISÅRSMØDET 2015

Småt med fremmødet – stor  
spørgelyst
Af Torben Klarskov.

35 medlemmer ud af en medlemsskare på 
1.400 mødte op til årets demokratiske højde- 
punkt i tennisafdelingen – Årsmødet. Det lyder 
jo ikke af særlig meget, men det behøver debat-
ten jo ikke at blive mindre af. Og det, der tegne-
de til en stille dag på kontoret, udviklede sig da 
undervejs til at blive en ret så stormfuld aften.

Den tennisbestyrelse, der blev valgt på års-
mødet i 2014 skulle nu aflægge regnskab for, 
hvordan den havde ageret i det forløbne år. 
Det har været en hektisk periode for den nye 
bestyrelse, der mødte op i Hovedbestyrelsen 
med få erfaringer i bagagen. 

Det første bestyrelsen skulle forholde sig til, 
var klubbens nye Skole- og Idrætsakademi, 
der var blevet etableret i huj og hast, da skole- 
bestyrelsen først omkring den 1. juli var blevet 
klar over, at der var 93 elever og deres for-
ældre, der havde valgt skolen til. Den tidlig- 
ere Hovedbestyrelse havde lidt af gevaldige 
samarbejdsproblemer, som gjorde, at det var 
svært at nå frem til enighed. Klubbens repræ-
sentantskab bestående af lige del tennis- og fod-
boldbestyrelsesmedlemmer havde på repræ-
sentantskabsmødet i juni måned dog givet 
grønt lys til at etablere skolen. Hovedbestyr- 
elsen havde længe arbejdet på at hjemtage 
et lån på 5. millioner kr., der dog på grund af 
bankverdenens daværende træghed ikke lod 
sig gøre på det pågældende tidspunkt. Da det 
ikke var lykkes at få hjemtaget dette lån, og da 
der kun var en måned til at skolen skulle være 
klar til at modtage de mange elever, så klub-
bens daværende formand ingen anden udvej 
end at låne af klubbens samlede likviditet. 
Skolen stod klar den 11. august, men måden, 

den var blevet etableret på var måske ikke den 
heldigste. 

Tennisbestyrelsen havde derfor ønsket, at få 
en uvildig juridisk ekspert til at se nærmere 
på omstændighederne. Eksperten fremsendte 
en rapport, der fastslog, at klubben kun havde 
et CVR nummer og en pengekasse – Såfremt 
det pågældende lån senere blev tilbagebetalt, 
var der intet  „strafbart“ i proceduren. Tennis-
formanden kunne oplyse, at noget tilsvarende 
var sket, da man i forbindelse med byggeriet af 
hallen havde måttet låne penge fra fodboldaf-
delingen for at få dækket underskuddet.
 

Thomas Witt var blevet valgt til dirigent og 
han fik en travl aften, blandt andet fordi nogle 
medlemmer trods dirigentens mange advars-
ler konstant afbrød formandens beretning med 
opklarende spørgsmål. 

Mange mente, at beretningen også skulle inde- 
holde en orientering om tennisafdelingens øko-
nomi- og det tog bestyrelsen på sig og lovede, 

Tennisbestyrelsen: Fra venstre: Patrick Ørngreen, 

Nils-Henrik Jørgensen, Cathrine Ørbeck-Riis,  

Violetta Jaramaz, Torben Ernst og Christian Lunøe



5

at en økonomisk oversigt ville blive et fast punkt 
på fremtidige årsmøder. 

Kommunen havde ændret på FOS tilskuddet. 
Fremover blev der udbetalt tilskud pr. hoved og 
ikke pr. aktivitet. Det medførte et indtægtstab 
på ca. 400.000 kr. som bestyrelsen så satte sig 
et mål for at indhentet på anden vis.

Steen Højlo og Hooman havde søsat en række 
initiativer, der i store træk havde opvejet det-
te indtægtstab. Højlo havde stemt dørklokker 
på de nærliggende folkeskoler og det havde 
medført, at en af de lokale skoler, nu havde 
valgt at lægge en del af deres idrætstimer  
i tennisafdelingen med spil og fysisk træning. 
Tennisafdelingen havde overtaget opgaven 
med at minimere antallet af restancer. I dag 
var der kun en restance på 4.000 kr. tilbage, 
der kunne henføres til et enkelt medlem. Stor 
ros til Klaas og Hooman for veludført arbejde. 
Det var også lykkes at få gang i sponsorater-
ne – Et fornuftigt samarbejde med Yonex, Dan 
Container og Hecksher var etableret og senere 
ville der komme sponsorerede windbreakers på 
det udendørs anlæg. Et nyt tiltag – Senior Ten-
nis Udvikling var blevet vel modtaget og havde 

skaffet en del nye medlemmer. Sommer Camp 
på anlægget havde været en megasucces. 

Likviditeten var nu blevet genskabt, og bestyr- 
elsen kunne derfor søsatte en hel række opga-
ver, der ikke havde været råd til i det første 
år. Man ville arbejde med at etablere ude- 
arealet foran hallen med slåmur, minikunstba-
ner og borde og bænke til hyggeligt samvær. 
De sportslige resultater var i det små begyndt 
at vise sig. Klubbens bedste herrehold var 
rykket op i første division udendørs. Damerne 
var forblevet i 2. Division og meget tæt på at 
rykke yderligere en række op. Klubbens unge 
spillere havde vundet medaljer i de turneringer, 
de havde deltaget i og først og fremmest var 
medlemsafgangen stoppet, ja man var oven 
i købet den tennisklub, der kunne melde om 
fremgang i modsætning til det der var tilfældet 
i mange andre tennisklubber.

Kommunen havde meddelt, at klubben fra 2016 
selv skulle vedligeholde tennisbanerne. Det 
kommunale tilskud ville svare til 40.000 kr. pr. 
bane. Bestyrelsen var i gang med at undersø-
ge på hvilken måde, man bedst kunne udnyt-
te den nye situation. Man ville dog stille krav 

VENNEMINDEVEJ 74 • 2100 KØBENHAVN Ø 
TELEFON • 39 29 55 12 • TELEFAX 39 27 20 11

GLARMESTER
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om, at man før overtagelsen kunne forvente 
at overtage et anlæg, der blev afleveret i en 
acceptabel stand.  

Formanden fik vedtaget sin beretning med 
akklamation. 

Klaas Muizelaar havde fremsendt to forslag. 
Det første handlede om, at hallen blev lukket 
juleaften og nytårsaften fra kl. 17.00. I første 
omgang blev forslaget vedtaget med stemmer-
ne 10- 9, men da der blev krævet ny afstemning 
faldt forslaget med stemmetallet 10-11 !!!  Klaas 
andet forslag om, at der skulle foretages en 
grundig rengøring af omklædningsrum, bad 
og toiletter mindst to gange ugentligt i uden-
dørssæsonen og hovedrent umiddelbart op til 
sæsonstart, var der klar tilslutning til. 

Kontingentet forblev uændret – dog skulle 
bestyrelsen være opmærksom på, om det 
indendørskontingent på 500 kr. som man kun-
ne erhverve sig skulle fortsættes. 

Nils-Henrik Jørgensen, Cathrine Ørbeck-Riis 
og Torben Ernst blev genvalgt for en to-årig 
periode. Adam Mollerup og Adam Hvid blev 
valgt som suppleanter. 

Bedre og hyppigere kommunikation mellem 
bestyrelse og medlemmer kunne måske 
have taget brodden af de mange opklarende 
spørgsmål, som dette årsmøde bar præg af.  
Det noterede tennisbestyrelsen sig også. Men 
kommunikation er som bekendt også en to vejs 
foranstaltning.
Mødet sluttede kl. 22.30.

Deltagere ved tennisårsmødet. Dirigenten Thomas Witt slår armene ud

Fotos: Torben Klarskov
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DEBUTANTER I EFTERÅRET

Efteråret 2015 bød på seks debu-
tanter. Allerede ved premieren 
mod Nykøbing havde B.93 to nye 
ansigter med, nemlig Kristian 
Karsum og Jens Riis. Lad os kigge 
lidt nærmere på debutanterne.
Af: Christian Winther – Fotos: Christian Midtgaard

Kristian Karsum, 22 år, kom fra Næstved 
hvor han har spillet hele sin fodboldkarriere 
(bl.a. sammen med Nico Jørgensen og Bjørn 
Zabell). Hans megen divisionserfaring har B.93 
nydt godt af her i efteråret. Vores nye 2’er har 
vist gode takter på midtbanen. Flere gange 
er Karsum løbet med den prestigefyldte titel 
„kampens spiller“. Han er på rekordtid blevet 
en af publikums favoritter. Ikke mindst takket 
være hans fine teknik på banen og behagelige 
væsen. Karsum har i skrivende stund spillet 
samtlige kampe i efteråret.

Jens Riis, 25 år, landede efter et tumultarisk år 
- først i Fremad Amager og dernæst Svebølle – 
på Svanemølleanlægget inden sæsonstarten. 
Riis har indlysende forcer som solid venstre 
back. Fysisk stærk og teknisk dygtig. Læg 
dertil hans særdeles angrebsivrighed. Jens 
Riis har tidligere været inde over DBUs U18- 
U19-landshold. Han har spillet langt de fleste 
kampe i efteråret og generelt har der været 
megen ros til Riis.

Anton Peterlin, 28 år, opnåede debut i pokal-
kampen mod Sundby, som B.93 vandt sikkert 
4-1 sejr. Peterlin kom fra HIK, hvor han har spil-
let de seneste sæsoner. Inden da slog han sine 
folder i blandt andet engelske Everton og Ply-
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mouth. Det er med andre ord en international 
herre vi har med at gøre. Udover danske gener 
har Peterlin også slovensk islæt i blodet. Peter-
lin har været på banen det meste af efteråret og 
vist gode takter på den centrale midtbane. Midt 
i efteråret kom han desværre til skade under 
træningen med et brækket ben til følge.

I starten af september hentede B.93 den højre 
kantspiller, Frederik Nørgaard Hansen. (Bille-
de mangler) Den 21 årige energibombe- med 
en fortid i Næsby har vist hurtighed og god 
boldbesiddelse siden debuten mod Dalum. 
Johan Bendixen og Lamin Samba var på 
banen i pokalkampen mod Sundby. Førstnævn-
te bomber mål i kassen på 2. holdet (20-1 over 
Fremad Amager) mens Lamin, der har ghane-
siske rødder, blev alvorlig knæskadet kort ind 
i sæsonen. 

Velkommen til alle efterårets debutanter. Det 
bliver spændende at følge deres udvikling på 
banen. Og hvem af dem scorer mon først?

http://www.mejlshede.dk/Forside/Hjem.aspx
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VI ER I GANG MED EN NY ÆRA

Cheftræner Bo Thaysen syner ikke 
af meget og gør ikke meget væsen 
af sig under træningen med 1. hold- 
et, men der bliver lyttet, reageret 
og kæmpet for hver eneste bold. 
Flere spillere er endda rykket til 
B.93 Tennis udelukkende for at blive 
trænet af ham.
Af Andrea Balogh

Mail, sms og flere opkald til hans mobil gav 
ingen resultater. Ergo måtte jeg trodse en af de 
første efterårsstorme for at få fat i Bo Thaysen 
i tennishallen. Tydeligvis stod dette interview 
til klubbladet slet ikke på hans to-do-liste, men 
når man endelig har ham på tomandshånd, er 
han klar og intens.

– Jeg kræver meget dedikation, og jeg roder 
ikke med folk. Alle skal have lov til at være 
den, de er. Til gengæld er jeg sart og bliver 
vanskelig, hvis jeg ikke får min vilje eller rum 
til at lave det, som jeg har lyst til, siger Bo 
Thaysen.

Han kom til B.93 Tennis under den turbulente 
tid i vinteren 2013. I første omgang var han 
‚bare‘ ansat til at træne seniorerne, der seriøst 
led af trænermangel. I begyndelsen af 2014 
blev han så fastansat.

Indtil i dag var han svær at greje. Han kan 
nemlig virke distræt, men det er han langt fra. 
Han gider bare ikke spilde sit liv på ævl og 
kævl, men vælger at bruge sin tid på det, som 
han har indflydelse på.

– Det mest interessante ved at træne er at 
kommunikere med børn og unge mennesker 
og følge deres fysiske og mentale udvikling. 
Det er mindre interessant, hvordan de rammer 
bolden. Et tennisslag er ikke isoleret, men en 

forlængelse af ens indre. I al sport er psyken 
den afgørende faktor, forklarer Bo Thaysen.

Han træner klubbens bedste juniorer og 
seniorer. Patrick Ørngreen, Sofie Vogel Bjer-
ringgaard og Daniel Burr er blandt de spillere, 
der er  „skabt“ af Bo Thaysen. Sofie har endda 
flyttet klub med ham tre gange. Hvorfor?

– I tennis vælger man ikke klub, man vælger 
træner. Patrick trænede jeg fra han var helt lille 
junior i KB, mens Sofie og Daniel har jeg haft 
på ‚gule plader‘ siden de var cirka ni år gamle. 
De kan lide at træne med mig, fordi jeg altid er 
positiv og har en god energi. De er også trygge 

Store som små er vilde med at træne med Bo Thay-

sen, fordi han blandt meget andet er nærværende og 

oprigtig. Foto: Privatfoto
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ved mig, fordi jeg er en rar og nærværende 
mand. Jeg bliver aldrig hidsig eller sur, til nød 
irriteret. Det, du ser, er, hvad du får, understre-
ger Bo Thaysen.

Indendørssæsonen er i gang. Herreholdet, der 
rykkede op i 1. division udendørs, spiller i elite-
divisionen indendørs, men må desværre nøjes 
med Patrick Ørngreen på tilkald, da han skal 
koncentrere sig om sine studier. Til gengæld er 
Andreas Papanikolaou tilbage på holdet.

– Vi er i gang med en ny æra. Vi skal se, om vi 
kan redde røven i elitedivisionen, men det er 
ikke en katastrofe, hvis vi rykker ned. Spillerne 
kommer på 1. holdet alt efter styrke og 
træningsindsats. Det primære nu er at 
få en træningskultur, lave unge selv og 
tiltrække gode spillere. Det handler om 
at opbygge et klubfællesskab. Om fem-
seks år vil halvdelen af det ultimative 
hold være af egen avl, derfor skal vi selv 
lave en masse gode tennisspillere fra de 
er helt små, siger Bo Thaysen og virker 
ganske fortrøstningsfuld, men han har 
jo også øje for talent.

Gennem årene har han gjort cirka 20 
juniorer til danske mestrer. Flere af dem 
kom på det danske tennislandshold: 
Martin Pedersen og Mik Ledvonova på 
Davis Cup-holdet, Malou Ejdesgaard 
og Cecilie Melsted på Fed Cup-holdet.
Ellers er Bo Thaysen årgang ‚58 og 
spillede selv tennis i 1. division, da det 
var den bedste række tilbage i 80‘erne. 
Han har været tennistræner i næsten 30 
år. Trænergerningen begyndte i Kolding 
og førte ham til Holbæk, Hørsholm og 
KB, hvor han i næsten 10 år med stor 
succes udviklede talenter i tæt parløb 
med Michael Mortensen.

– I dag er spillet meget hurtigere, og 
spillerne er i meget bedre psykisk og 

fysisk form. Tennis er et sindssygt svært beslut-
ningsspil – og ikke et slagspil. Ingen kan jo se 
en serv, der kommer med 200 kilometer i timen. 
Det er kun de rigtigt gode – eksempelvis Djo-
kovic, der kan returnere den ved at kombinere 
og koordinere alle de faktorer, der har indfly-
delse på hans optimale „shot selection“, som du 
sikkert har hørt Michael nævne på Eurosport, 
siger Bo Thaysen, der i øvrigt hverken kan eller 
gider svare på et spørgsmål om fremtiden:

– Aner det ikke. Jeg lever i nuet, men jeg har 
kontrakt med B.93 i halvandet år til.

Når Bo Thaysen ikke er i igang med tennistalenterne, så slap-

per han af med at cykle 250 km om ugen. Foto: Privatfoto
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MED FLID KAN MAN KOMME LANGT

Medlemsbladet har talt med  
Flemming Mathiesen, klubbens 
svar på en Jens Jørn Bertelsen
Af Torben Klarskov

Vi sidder og taler sammen i Ellen og Flem-
ming Mathiesens dejlige parcelhus i Søborg 
og undrer os over, at det næsten altid er mål-
scorerne eller målmænd med dødsforagt, der 
stjæler de store overskrifter i medierne.

En spiller som Jens Jørn Bertelsen, der jo var 
manden bag det solide oprydningsarbejde på 
landsholdets midtbane fra midt halvfjerdserne 
til midt firserne blev næsten kun nævnt, hvis 
han havde spillet en dårlig landskamp. Alligevel 
var det ham, som Sepp Piontek altid skrev først 
på sin holdseddel, når landsholdet skulle udta-
ges, idet hans enorme løbearbejde og disciplin 
var guld værd for landsholdet.

EN SÅDAN SPILLER, VAR FLEMMING

Mathiesen for B.93. Man kunne altid stole på, 
at når han fik en bunden opgave, så gik han ind 
på banen og løste den.  Eksempelvis som da 
han i en kamp i 1966 mod Brønshøj i 89 minut-
ter neutraliserede Brønshøjs stjernespiller Erik 
Nielsen. Kun i et enkelt splitsekund misforstod 
Mathiesen et tilråb fra en af holdkammerater-
ne og slap Erik Nielsen af syne, der betød 
Brønshøj angriberen kunne score Brønshøjs 
udlignende mål.

Flemming blev meldt ind i B.93 som 12. årig i 
1953. Det var legekammeraten, den to år ældre 
Ivan Løvenskjold, der trak ham med over i klub-
ben og dagen efter var de sammen i Idræts-
parken for at se B.93 i jubilæumskampen tabe 
med 1-2 til Juventus. 

Jeg blev oprindelig placeret som centerforward, 
fortæller Flemming Mathiesen. Michael Rohde 

havde blik for min hurtighed, og jeg scorede 
et hav af mål på den konto. Rohde indstillede 
mig til at spille på det københavnske skole-
hold, der i 1955 i Stockholm vandt over skole- 
holdene fra Helsingfors, Oslo og Stockholm.  
Senere med trænere som Børge „Strøyer“  

Flemming Mathiesen i dag 

Foto Torben Klarskov 

Flemming Robert Mathiesen
• Født den 28.06.1941
• Uddannet rørlægger
•  Gift med Ellen i 51 år  

sønnen Jan (51) og datteren 
Lene (50)

•  58 kampe på klubbens  
førstehold (1962/1969)

•  Stadig aktiv fodboldspiller  
i klubben. 
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Christensen, Halvor Larsen og Eyvind Berger 
blev han omskolet til midtbanespiller.

Blandt de jævnaldrende kammerater fandt man 
Robert Fugger, Eugen Petersen, Bent Jørgen-
sen og Finn Jacobsen. Spillere der alle opnåe-
de at komme på klubbens første hold.

Men jeg var væk fra klubben i en enkelt sæson, 
hvor jeg i militæret var udstationeret otte måne-
der på Grønland og fire måneder på Færøerne. 
Det sidste ophold på Færøerne havde jeg stor 
glæde af, da jeg senere var med klubbens før-
ste hold på besøg på øen, og med min steds-
ans kunne guide mine holdkammerater rundt 
til øens seværdigheder.

Den mest mindeværdige kamp, som Flemming 
Mathiesen har spillet for B.93 var nok semifi-
nalen i Pokalturneringen, B.93 i Idrætsparken 
mødte Randers Freja. En helt igennem vanvit-
tig kamp, hvor B.93 var bagud med 0-3 efter 
et kvarter, kom stærkt tilbage til 3-4, indtil ran-
drusianerne kunne trække sig ud af opgøret 
med i sejr på 5-4. Randers Freja vandt senere 
samme år pokalfinalen med 1-0 over AaB.

MEDLEMSBLADET HAR BEDT FLEMMING 

Mathiesen sætte det bedste B.93 hold blandt 
spillere, han selv har spillet sammen med og 
han fik lov til at sætte sig selv først på holdet, 
der herefter blev som følger: Bent Jørgen-
sen; Hans Paulander og John  „Chessmann“  

Actionbillede fra Pokalsemifinalen marts 1967. Leo Jensen (10) har netop scoret for Randers Freja, hans over-

frakke Flemming Mathiesen (6) kigger efter ham og Bent Jørgensen har i målet kastet sig forgæves.
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Christensen; Bernhard Deneke, Svend Han-
sen og Flemming Mathiesen; Per Jürgensen, 
Jørgen Jacobsen, Arvid Christensen, Svend 
Petersen og Tom Søndergaard.

Det blev til i alt 58 kampe for B.93 og ingen 
scoringer, da han jo sjældent kom over midter-
linjen. Men da han jo stadig er aktiv og i besid-
delse af et stort løbepensum kan man stadig 
træffe ham på klubbens Grand Old Masters.

Bortset fra min tid i militæret og en knæskade, 
der holdt mig væk fra fodbold et halvt år, har 
jeg spillet fodbold i B.93 fra 1953 til i dag. 62 år. 

Desværre har jeg ikke den fulde statistik, som 
Palle „Banks“ jo praler af, men hans mange 
kampe for B.93 kan jeg snildt overgå, hvis vi 
regner med 20 kampe i snit om året gennem 61 
år, så bliver det op i nærheden af 1.200 kampe 
i den hvide bluse.
 
Flemming Mathiesen var den uundværlige  
„skraldemand“ på klubbens midtbane, der med 
effektive midler slog modstandernes opspil i 
stykker. Mange slog sig gevaldigt på ham, og 
som Palle „Banks“ nævner det i sin profilbeskri-
velse af ham.  „Nogle gange rejste modstan-
derne sig efterfølgende op igen. 

Københvansserieholdet, der vandt rækken i 1964. Bagerst fra venstre: Palle  „Banks“ Jørgensen, Bengt Christen-

sen, Kurt Arnskov, Eugen Pedersen, Robert Fugger, Jan Schubert, Flemming Mathiesen, Bent Olsen. Forrest fra 

venstre: Jens Øhrwald, Bengt Annemann, Preben Fahrenholtz og Peter Larsen.
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KONTROLLØR I 50 ÅR.

Medlemsbladet har talt med Jørgen 
Pedersen – kendt ansigt ved ind-
gangen til Østerbro Stadion.
Af Torben Klarskov

50 år på den samme arbejdsplads er noget 
af et særsyn i dag. I dette tilfælde er der nu 
ikke tale om et fast arbejde på 37 timer, men 
alligevel. Jørgen Pedersen har siden 1965 
stået trofast ved tælleapparaterne, kontrolle-
ret adgangsbilletter, bortvist dem uden gyldig 
adgang med hvad deraf følger, talt kassen op 
og afleveret beløbet på aftalte sted. I sandhed 
imponerende.

Min første opgave var landskampen i Idræts-
parken den 20. juni 1965 – den berømte lands-
kamp som vi vandt med 2-1 over Sverige, hvor 
Ole Madsen scorede det berømte mål med 
hælen. Jeg så nu ikke ret meget af kampen, 
da jeg først forlod tælleapparaterne i begynd- 
elsen af anden halvleg, men jeg fornemmede 
da stemningen, og den var på højdepunktet 
den dag. 

Jørgen meldte sig frivilligt til Københavns 
Idrætsparks kontrollørkorps, hvor man skulle 
være medlem af fagforeningen og stille med 
hvid skjorte og slips.  Her har han haft mange 
uforglemmelige oplevelser og også oplevet 
situationer, han gerne ville have været foruden.

Den værste kamp, jeg har medvirket i var nok 
kampen i UEFA Cup`en mellem B 1903 og det 
tyrkiske hold fra Trabzonspor 27. november 
1991. Den tyrkiske ambassadør ville ind og 
se kampen uden billet og det kunne jeg natur-
ligvis ikke acceptere, hvorefter han kylede en 
termokande i hovedet på mig, så jeg fik en 
stor flænge i hovedbunden.  Jeg fik den limet 
sammen af den tilstedeværende lægestab, og 
fortsatte ufortrødent. Efter kampen var der et 

gevaldigt slagsmål ude på Øster Alle, hvor tyr-
kiske fans havde held til at vælte en af politiets 
bølgeblik Citroen biler. Som kontrollører havde 
vi naturligvis ikke kompetence til at tage os af 
politimæssige opgaver, så vi fortrak omgående 
fra åstedet. 

Men det er ikke første gang, at Jørgen som 
kontrollør oplever, at arbejdet kan være risi- 
kabelt.

Kampene i Sundby Idrætspark var næsten altid 
noget af et mareridt, publikum var godt lakket til 
før kampen og en ridsede mig på ryggen med 
en kniv, så jeg måtte en tur på skadestuen. 
Min hustru, Lykke og jeg skulle på ferie næste 
dag til Sæby, men jeg kom først hjem kl. 3 om 
morgenen, fordi vi også måtte forbi politista-
tionen og aflægge rapport, og det var jo før 
mobiltelefonernes tid, så jeg fik en gevaldig 
opsang af fruen, da jeg endelig kom hjem.

Jobbet som kontrollør for KI omfattede også, at 
man kunne blive udstationeret til andre arran-
gementer.

Vi var engang fire mand, der blev udlejet til 
Kongelig Dansk Yachtklub, der havde gang i en 
fest nede på Langeliniekajen. Vi skulle sørge 
for, at der ikke dukkede ubudne gæster op. Det 
gjorde der jo naturligvis og vi måtte bortvise 
et ungt par, der slog min makker ned med et 
præcist slag til kæben. Med politiets hjælp fik 
vi dog gennet lømlerne af vejen. Jeg måtte igen 
en tur på skadestuen, og opnåede at komme 
på forsiden af Se & Hør. 

Idag er det jo ikke de store summer der går 
gennem kasseapparatet. Kassebeholdningen 
svinger mellem 4.000 kr. og 7.000 kr. 
Den største indtægt vi har sat i banken efter 
en kamp for B.93 på Østerbro Stadion var 
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Superliga debuten i 1998 mod Brøndby, hvor 
der var hele 120.000 kr. i kassen. Efter kam-
pen skulle vi aflevere beløbet i bankboksen, 
men efter, at vi havde lagt den første pose  
i boksen, smækkede boksen i. Der var lukket 
for resten af lørdagen og boksen åbnede først 
igen mandag formiddag. Vi kontaktede bank-
bestyreren, der gerne ville komme forbi og låse 
op formedelst 3.000 kr., hvilket tilbud vi dog 
afslog, så vi måtte finde et sikkert gemmested 
til mandag formiddag.

Jørgen har som ung spillet fodbold i Husum 
Boldklub, hvor han især husker de mange 
udenlandsrejser i påsken med efterfølgende 
genvisit af modstanderholdet i pinsen. 

Hele Jørgens familie har i mange år ydet en 
stor indsats for klubben. Hustruen Lykke har 
solgt pølser og vand, sammen med døtrene 
Jane og Jette. Jørgens søn Peter har hjulpet 
til ved tælleapparaterne. 

Jørgen er uddannet smed ved DSB. Drømmen 
var at blive lokomotivfører, men det kiksede 
desværre, da han blev erklæret farveblind. 
Senere kom han til Orlogsværftet som smed, 
videre til et job som rørlægger i et privat fir-
ma, indtil han afsluttede sin erhvervsmæssi-
ge karriere som varmemester på Flyvestation 
Værløse, hvor han var beskæftiget indtil flyve- 
stationen lukkede.

Jørgen og Lykke har talt om at fortsætte en 
sæson eller to endnu. Jørgen fylder 80 år den 
26. januar 2017, og så må vi se om helbredet 
holder til den tid, slutter han.

B.93 siger tak til Jørgen og hans familie for 
deres enestående indsats igennem mange år 
til stor gavn for klubben.

Jørgen Pedersen: Foto. Torben Klarskov
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Jørgen Pedersen: Foto. Torben Klarskov

Nytårsmenu anno 2015
Cremet jordskokke suppe, legeret med økologisk fløde, purløg og rejer.

Lakse timbale på sprøde salater med lime, dild og glaceret løg.
Terrrin af unghane på mandel creme med sprødstegt pancetta.

Helstegt oksemørbrad med fyld af svampe og trøffel pesto,  
dertil pomme røsti, estragon sauce og rodfrugte sauté. 

Oste haps med Emmenthaler og Tallegio, dertil oliven tapenade og gourmet kiks.
Dessert tallerken med kraftig gourmet chokolade kage, passions mousse,  

dertil hindbær coulis, vaniljeis og mango.
 

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 mellem kl. 12.00-14.00 den 31-12-2015 

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 28-12-2014, 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.
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UNGDOM PÅ FARTEN

Også i andet halvår af 2015 har  
vores ungdom været ude på  
oplevelser i det store udland.
Af Torben Klarskov

U 12 drenge A har været på en forrygende tur til 
Bath i England. Bath er en meget berømt kurby 
og har også et internationalt anerkendt Univer-
sitet og her var drengene fra den 27. - 30. august 
indkvarteret og det endda på enkeltværelser!

Bath er vores venskabsklub i B.93, fortæller en 
af lederne, Niels Møller og det var virkelig en 
velorganiseret turnering, vi tog del i. Der var 
akademispillere fra Arsenal, Chelsea og fra 
andre europæiske lande. Vi kunne gøre turen 
til Gatwick for 1.200 kr. pr. mand. Herefter var all 
inclusive – Vi blev hentet og bragt  til lufthavnen 
– bespist efter alle kunstens regler og indkvar-
teret på Universitetet. Alle undtagen Chelsea 
spillerne var indkvarteret her. I Chelsea er det 

kutyme, at man kun bor på 4 eller 5 stjernede 
hoteller – med spillere i 11 års alderen!!!

Kampene blev afviklet med ni spillere på hvert 
hold og strakte sig over tyve minutter. Det blev 
dog til ti kampe på de tre dage og plads til lidt 
sightseeing i byen.  Det var det engelske Pre-
mier League forbund, der stod for afholdelsen 
af turneringen, der alt i alt kostede over 400.000 
kr. at sætte i søen. Vi både vandt og tabte kam-
pene, så det var, som det skulle være. Vigtigst 
så var turen en dejlig oplevelse for 14 spillere, 
2 trænere og for de 6 fædre, der havde taget 
turen med. 

Sprogligt klarede drengene sig fint på engelsk 
og da vi også har en spiller med spansk bag-
grund i truppen, havde vi heller intet besvær 
med at kommunikere med deltagerne fra Rayo 
Vallecano. 

På billedet ses øverst fra venstre: Kasper, Elias, Oscar, Phillip, Max, Bertram, Ali, Zakarias og Victor. 

Nederst fra venstre: Anton, Noah, Bertil, Pablo og August.
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Fra venstre: Philip, Max, Noah, Ali, Oscar, Anton, Kasper og Bertram. 

2 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

Nr.  29  BOGHANDEL       tlf. 3526 3334
Nr.  31  KONTORFORSYNING    tlf. 3526 3364
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B.93 og Genaus mandskaber før kampen.

U 17 TIL SAN REMO CUP

U 17 holdet var for anden gang i året på rej-
se i udlandet. Denne gang deltog holdet i den 
prestigefyldte San Remo Cup fra den 25. - 29. 
august.  Her mødte holdet FC Vada, som holdet 
besejrede med 4-0. Senere tabte holdet med 
1-2 til de lokale ungersvende fra Genua, og  
i semifinalen måtte holdet bøje sig mod Samp-
doria – her blev det til et nederlag på 0-2. 
Klubbens U 19 træner, Sune Winther Jensen 
var cheftræner på turen. Han kunne berette 
om en dejlig tur, hvor holdet spillemæssigt fik 

nogle givtige erfaringer med hjem til den lokale 
turnering.
Vore modstandere straffede os primært på 
standardsituationerne. Semifinaleopgøret mod 
Sampdoria var helt lige indtil ti minutter før tid, 
hvor de scorer på et frispark. Spillerne har 
erfaret, at der skal arbejdes 100% koncentreret  
i gennem alle kampe. 
I turneringen er U 17 pt. stadig ubesejret efter 
seks kampe. Læs mere om U 17 i artiklen om 
holdets nye cheftræner, Anders Aaskoven.
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TENNISNOSTALGI

Af Torben Klarskov

Medlemsbladet har igennem længere tid por-
trætteret en række fodboldspillere fra de gyldne 
tider i klubbens historie. På redaktionen har vi 
længe haft et ønske om at kunne gøre noget 
tilsvarende om de tennisspillere, der har gjort 
klubben berømt langt ud over landets grænser. 
Det har vist sig ikke at være en nem opgave, 
da klubbens tennishistorie ikke er beskrevet på 
samme grundige måde som fodboldhistorien. 
Vi vil meget gerne råde bod på dette, og skulle 
der blandt vore læsere være nogle, der enten 
kan bidrage til opgaven og som vil stille sin 
viden til rådighed med tekst eller billeder, vil vi 
hjertens gerne i kontakt med jer.

Den første tennisspiller vi har valgt at præ-
sentere bliver:

AXEL PETERSEN (02.02.1897 – 22.02.1985)

Axel Petersen er portrætteret i klubbens galleri-
samling, Wall of Fame. På klubbens hjemmesi-
de har Palle „Banks“ Jørgensen skrevet følgen-
de om ham. Han var  „1920’ernes dominerende 
singlespiller, hvis force var spillet fra baglinjen. 
Noget ensidig i sit spil, men yderst effektiv. 
Vandt 8 DM i single – 2 DM i herredouble – 1 
DM i mixeddouble. Professionel 1928-30 og 
igen fra 1934. Repræsenterede Danmark på 
landshold og i Davis Cup.

Søger man oplysninger om ham på Internettet 
kommer man frem til følgende.

Han deltog i den prestigefyldte Wimbledon 
turnering i 1928 som professionel og eneste 
danske deltager, hvor han i første runde tabte 
til amerikaneren Wilbur Coen 7-5, 6-3, 6-3.

I 1921 blev der afholdt World Covered Court 
Championships i København og Axel Peter-
sen vandt i første runde over finske Ernst 

Boris Schildt 1-6, 6-0, 6-1 og 7-5. I næste 
runde tabte han til KB`eren Vagn Ingerslev 
i tre sæt. I 1922 blev de samme mester-
skaber afholdt i Saint Moritz i Schweiz, hvor 
han tabte til franskmanden Jean Laurent  
Robert Borota.  I 1923 i Barcelona var han 
oversidder i første runde, men han røg ud i 
anden runde efter et fem sæts nederlag til 
spanieren Fransisco Sindreu Pons 3-6, 6-2, 
5-7, 6-0 og 3-6. 

Han deltog for første gang i Wimbledontur-
neringen som amatør i 1926, hvor KB`eren 
Einer Ulrich deltog som den anden dansker. 
Axel vandt i første runde over Peter Mockler 
fra Irland, men tabte i anden runde til sydafri-
kaneren Patrick Spence efter en spændende 
match over fem sæt. 

Han deltog i 1927 i de tyske mesterskaber  
i Berlin, hvor kun tre deltagere havde meldt sig. 
Han røg han ud i første opgør mod tyskeren 
Willy Hannemann. 

I 1928 varmede han op til Wimbledon ved 
at deltage i det professionelle tennisstævne  
i Monte Carlo. Han vandt sin første runde kamp 
over Franz Soyka fra Tjekkoslovakiet. Historien 
melder ikke noget om, hvordan det gik i anden 
runde af turneringen – Statistikken fra dette 
stævne er temmelig mangelfuld. 

Axel Petersen vandt i alt 11 Danske mester-
skaber som repræsentant for B.93 og tre som 
repræsentant for HIK. Han indledte med at 
vinde mixeddouble i 1921 med klubkammera-
ten Ebba Meyer. De to titler i herredouble som 
B.93er vandt han i 1926 med Einer Ulrich fra 
KB – bedre konstellation fandtes vist ikke på 
dette tidspunkt. I 1933 vandt han atter DM i 
Herredouble med nordmanden Johan Haanes 
som makker. 
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Det blev til otte singlemesterskaber i 1923, 
1924, og 1925 alle indendørs. I 1925 vandt 
han også udendørs. Han gentog kunststykket 
i 1926 både inde og ude. I 1928 og i 1933 blev 
han ligeledes dansk mester indendørs. 

En kort overgang meldte han sig ud af B.93 og 
meldte sig ind i KTK til klubbens store ærgrel-

se. Man omtalte ikke hans navn på den årlige 
generalforsamling. Han var tilbage i klubben 
i 1928 - nu som professionel, og gik i 1933 
til HIK, hvor han afsluttede sin karriere som 
amatør.  

I 1929 blev han omtalt som Skandinaviens ubestridt bedste singlespiller.

Han døde i 1985 – 88 år gammel. 

Kilde: www.Tennis archives

Billede af Axel Petersen.
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Bliv medlem og få del i de mange fordele, 
som billigere entré, deltagelse i konkurrencer, 

spændende arrangementer og meget 
mere...

Tegn abonnement på Medlemsbladet i 2016
Det bliver også i 2016 muligt, at få tilsendt medlemsbladet, 
som udkommer fire gange om året.
Prisen er minimum kr. 150,-. Gennem tiden er der en del af de 
flinke abonnenter der har valgt, at indbetale mere end mini-
mumsbeløbet. Disse sponsorater er med til at medlemsbladet 
kan overleve. Så tak for det.
Det bliver endnu mere vigtigt i 2016 med ’overfrankering’ på 
indbetalingerne, idet portoen på aktuelt kr. 19,- pr. blad må 
forventes at stige. Det er foreløbigt blevet offentliggjort at por-
toen på et helt almindeligt brev næste år vil stige fra 10 kroner 
til 19 kroner. 
Hvis du ønsker et abonnement kan din indbetaling foretages 
på bladets konto i Danske Bank: Reg. 0252 Konto 3001359703
Du kan også vælge i stedet, at læse bladet på klubbens 
hjemmeside.
Palle „Banks’“ Jørgensen 

http://www.b.93fanklub.dk




Back- Op foreningens medlemmer samlet til generalforsamlingen i 2015
Bagerst fra venstre: Henrik Dreiager, Ole Helding, Erling Bøje, Per Jürgensen, Leif Lykke Nielsen, Bent Olsen, Ole 

Mortensen, Fritz Juhl Jensen, Sven-Erik Jensen, Henning Tøth, Jens Jørgensen, Peter Jensen, Leif Rønnow,  

Torben Svensson, Hans Hesselberg, Kaj Bak Christensen, Freddie Birtø og Poul Fenger 

Siddende: Torben Klarskov, Erik Brenting og Kirsten Brenting.

På billedet mangler: Palle „Banks“ Jørgensen, Carlo Merolli, Lis Tarp, Leif Clemens Pedersen, Ulla Andreasen, 

Jørgen Brøndberg, Torben Henriksen, Morten Hemmingsen , Find Juul Jensen, Tommy Møller, Jørgen Norsker, 

Ole Rintza og Jørgen Wenshøj.  
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OPRYKNING OG NEDTUR

Vores bedste herrer rykkede op, 
mens de bedste damer forblev i 
deres række udendørs. Indendørs-
sæsonen er allerede i gang og bli-
ver meget spændende at følge.
Af Andrea Balogh

B.93‘s mandlige 1. hold udendørs kunne nøjes 
med uafgjort hjemme mod Holbæk for at rykke 
op i 1. division. Spillerne valgte at gøre rent 
bord og vandt med 6-0 en sommerdag i august! 
Sådan, drenge!

Damernes 1. hold spillede deres sidste kamp 
ude mod Team Øresund og kunne med en sejr 
spille sig til en playoffkamp om oprykning til 1. 
division. Holdet var desværre skadesramt og 
forbliver derfor i 2. division udendørs.

Indendørssæsonen er nu i gang, og de første 
kampe er allerede spillet efter medlemsbladets 
deadline.

Overskriftens ‚nedtur‘ er måske en journalistisk 
stramning, men det er da træls, at vores stor-

servende og hidtil bedste elitemand, Patrick 
Ørngreen, har besluttet sig for at holde orlov 
fra tennis i 1-2 år ... bare til han er færdig med 
HD 2. del i finansiel rådgivning.

Patrick-pausen giver dog plads til yngre kræfter 
og rykker den ‚boldtalentfulde‘ Daniel Burr op i 
spidsen for eliteholdet, der samtidig bliver styr-
ket med Andreas Papanikolaou, som jo også 
var med til at sikre elitens forbliven i den bedste 
række i den forrige indendørssæson.

INDENDØRS ER B.93 TENNIS REPRÆSEN-
TERET MED FØLGENDE DIVISIONSHOLD:

Herrer I  i  Elitedivision
Herrer II  i  2. division
Damer I  i  1. division
Damer II  i  2. division

Følg med og hold øje med kommende kampe 
på B.93-hjemmesiden eller på Dansk Tennis 
Forbunds hjemmeside: tennis.dk.

Og kom og hep!
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Hin augustdag rykkede de op i 1. division med en sejr på 6-0! Fra venstre er det Jens Osterkamp, Marco García 

Ecks, Mathias Bech Møller, Jan Nygaard Jensen (holdleder), Daniel Burr og Patrick Ørngreen. Foto: B.93 Tennis
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SUNDHEDSBLOGGEN

Knæskader
Af Torben Klarskov

Såfremt nogen skulle have bemærket, at den 
gamle redacteur humper rundt på stive knæ 
for tiden, så er det ikke blot fordi, han vil angre 
efter medlidenhed, men også fordi, han gerne 
vil gøre opmærksom på, at han barsler med 
en artikel til bladet.

Alle os, der engang i 1960`erne var begunsti-
gede med at modtage Emil Jørgensens min-
delegat – et par splinternye Lockey Støvler 
fra klubbens leverandør, Lerche Sport i Nør-
regade, har mødt problemet siden hen med 
slidgigt i knæene. Godt hjulpet på vej af de 
stenhårde slaggebaner, vi dengang var henvist 
til at træne på. 

Behandlingen var klar – af med begge knæ 
og ind med et par nye. Indtil forskningen nu 

omstunder er nået frem til, at det måske ikke 
er den bedste løsning at stikke en kniv i knæet.

En af Danmarks førende fysioterapeuter, hed-
der John Verner, og han er B.93`er. Han har i 
samarbejde med Kristian Thorborg på vegne 
af Danske Fysioterapeuter og for magasinet 
Krop og Fysik udgivet en lille kompetent folder, 
der anviser veje til at genoptræne sig ud af 
problemet.

Det tager tid og kræver tålmodighed, men kan 
vise sig, at det er det værd.

Den lille brochure kan varmt anbefales. Den 
kan gratis erhverves hos din fysioterapeut eller 
købes på nettet: www.krop-fysik.dk  eller tele-
fonisk på 7584 1200.

God arbejdslyst.
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FRA WHISKYBÆLTET TIL ØSTERBRO

Medlemsbladet har mødt klubbens 
nye U 17 træner
Af Torben Klarskov

Anders Aaskoven begyndte at spille fodbold 
i en alder af bare 4 år. Det skete i den lokale 
klub BSV, Boldklubben Søllerød Vedbæk. Her 
snørrede han fodboldstøvler, indtil han en dag 
blev kontaktet af klubbens ikon, Claus Larsen, 
der opfordrede ham til at blive ungdomstræner.

Jeg startede som træner for vores U 13 hold, 
og blev straks grebet af trænerjobbet. Så jeg 
gennemførte alle DBU`s trænerkurser og er i 
dag indehaver af en A træner licens. Sidste 
sæson blev jeg kontaktet af Michael Hjortkjær 
fra B.93, der efter flere henvendelser fik mig 
overtalt til at skifte til B.93. Jeg, der på det tids-

punkt var cheftræner i BSV for U 15 holdet, var 
noget skeptisk ved at skulle starte som assi-
stenttræner, men jeg blev ret hurtigt glædeligt 
overrasket. Jeg havde nogle forestillinger om, 
at der ville være en kulturmæssig forskel på de 
unge spillere i B.93 og dem, jeg havde arbejdet 
med i BSV, men her tog jeg grundig fejl. For 
jeg mødte en meget dedikeret ungdom i B.93 
med et fantastisk godt kammeratskab og en 
klubfølelse, der bar præg af, at jeg er kommet 
til en klub med historie og traditioner. Der er et 
stort ambitionsniveau. Jeg føler, at spillerne 
stiller krav til mig som træner, og at de krav 
passer meget fint med de krav, som jeg stiller 
til mine spillere. 

I skrivende stund har U 17 spillet uafgjort i de 
tre kampe, som er afviklet, men det største 
resultat har allerede vist sig, da holdet slog 
Brøndbys elitehold ud af Pokalturneringen 
med en smal men fortjent sejr på 1-0. I næste 
runde venter Fredensborg, og mon ikke Claus 
Larsen, der i dag er træner for Fredensborgs 
Danmarksseriehold, vil lægge vejen forbi og 
hilse på sin gamle klubkammerat. B.93 vandt 
kampen med hele 21-0.

Jeg har endnu ikke ambitioner om at arbejde 
som fodboldtræner på fuldtid. Jeg har det helt 
fint med at have at arbejde ved siden af, så 
alt oppe i mit hoved ikke bare er fodbold. Jeg 
har i dag et fritidsjob hos Hilti, der producerer 
boremaskiner blandt andet, og jeg har allerede 
lovning på et fast arbejde, når jeg her til næste 
sommer er færdig med min uddannelse som 
cand. merc på CBS. 

Spørger man Anders om hans opfattelse af for-
skellen på at være træner i BSV og i B.93 svarer 
han, at han i B.93 har mødt mere klubliv. Han er 
meget begejstret for at man arbejder med den 
samme spillestil som en rød tråd i gennem hele 
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ungdomsarbejdet. Det gør det meget lettere, at 
arbejde med faste roller for spillerne, som man 
hele tiden kan udvikle i forhold til systemet. Han 
føler også, at der er en god sparring blandt 
klubbens ungdomstrænere, der gør, at man 
hele tiden udvikler sig som træner. 

Som træner lægger jeg megen vægt på, at 
spillerne skal vise attituder på banen. De skal 
være besjælet af viljen til at vinde hver gang, 
de møder til træning og kamp. 

Den største oplevelse Anders har haft i sin kor-
te karriere som fodboldtræner, var da han med 
BSV`s U 15 hold i 2013 vandt Elite øst foran de 
store klubber som Lyngby, Brøndby og FCK. 

Anders er i dag 25 år, men han har endnu 
ikke mødt kvinden i hans liv, så efter samta-
len skyndte han sig hjem for at se Champions 
League fodbold sammen med vennerne.

Medlemsbladet ønsker Anders Aaskoven al 
mulig held og lykke med arbejdet som chef-
træner for klubben U 17 mandskab. 

Hårdt arbejde slår talent,
hvis talentet ikke arbejder hårdt!
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MONTENEGRINSK I TENNISBESTYRELSEN

Violeta Jaramaz fortæller om sit 
møde med dansk kultur-  
og fritidsliv
Af Torben Klarskov

På sidste års tennismøde blev Violeta Jaramaz 
opfordret til at stille op til valget og efter en kort 
betænkningstid sagde hun ja til tilbuddet.
Jeg har aldrig været bange for udfordringer, og 
jeg var nysgerrig efter at se, hvor meget arbejde 
det ville kræve at sidde i en tennisbestyrelse. 

Violeta havde allerede fattet interesse for 
tennisspillet i sit hjemland, Montenegro. Her 
gjorde hun det så godt, at hun i en alder af 
14 år blev mester i single i sin aldersklasse. 
Herefter blev tennisspillet sat lidt på standby, 
således at hun kunne passe sin skolegang og 
uddannelse.

For femten år siden blev hun tilbudt et job som 
elektronikingeniør i firmaet Ericsson Danmark 
og her har hun arbejdet lige siden. Hun er mor 
til to drenge Andrej på 12 år og Filip på otte år. 
Men i Montenegro er der større respekt 
omkring skolelæreren, end jeg har oplevet i 
den danske folkeskole, så Andrej er nu skiftet 
til en privatskole, mens Filip fortsat går i en 
folkeskole. 

Med arbejdet i tennisbestyrelsen fik hun virke-
lig et indblik i, hvor meget det frivillige arbejde 
betyder i et land som Danmark.

Det findes i væsentlig mindre grad, der hvor 
jeg kommer fra, og slet ikke på samme betyd-
ningsfulde måde. Når jeg to gange årligt rejser 
hjem til Montenegro, fortæller jeg til alle, der 
vil høre på det, hvor omfattende det frivillige 

Violeta Jaramaz . Foto Torben Klarskov
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arbejde er i Danmark. Jeg kan godt forstå, når 
statsministeren i sin nytårstale takker alle de 
mange frivillige ledere, for de er virkelig med 
til at præge dansk kultur. 

Violeta skulle lige positionere sig i den nye ten-
nisbestyrelse. I første omgang blev hun valgt 
til sekretær, men hun måtte erkende, at hun 
er bedre til at tale dansk end til at udtrykke sig 
helt præcist på skrift.

I dag arbejder jeg godt sammen med Klaas 
Muizelaar med henblik på at får styr på afdeling- 
ens økonomi. Det er dejligt at iagttage, at der 
hver dag sker store fremskridt i tennisafdelin-
gen. Vi har mange dygtige ledere og trænere. 
Vi skal blive bedre til at fastholde de unges 
interesse for tennisspillet, og måske skulle vi 
til at kigge lidt på, om vi vil være i stand til 
at målrette vores tilbud mod de mange nye 
unge af anden etnisk herkomst, der kommer 
til landet, selv om tennis som en individuel 
idræt ikke har samme tiltrækningskraft som 
holdidrætter har.

Men Violeta har også mange andre positive 
indtryk af Danmark. 

Her er der virkelig tale om et dejligt fællesskab 
og Team Spirit, som man mærker både i det 

daglige arbejde og i det politiske liv. Nok kan 
man være uenige, men ved hjælp af dialog 
finder man oftest frem til fornuftige løsninger. 
Den danske andelsbevægelse er også noget 
fuldkomment fremmed i mit tidligere hjemland, 
og her kunne vi godt lære meget af Danmark. 
Selv om skatten er høj, så betaler langt de 
fleste danskere jo alligevel med glæde. 

I dag har Violeta fået lysten til at spille tennis 
tilbage. Hun spiller både single og double med 
forskellige makkere. Udendørs op til 3-4 gange 
om ugen og 1-2 gange om ugen om vinteren.
Jeg har stadig lyst til at arbejde for tennisaf-
delingen i bestyrelsen. Jeg er jo valgt for en to 
- årig periode, og der er fortsat mange opgaver, 
der kalder på en løsning. Vi skal arbejde for 
at få mere plads måske på Gasværksgrunden, 
Arealet foran tennishallen skal færdiggøres, så 
det kommer til at danne en hyggelig ramme for 
familiers samvær. Vi kan godt bruge flere frivil-
lige hænder til at styrke bruge elite og bredde.  
Jeg føler i dag en større respekt for det arbejde, 
der udføres i B.93. Vi har i tennisafdelingen ved 
hjælp af de work-shops, vi har været igennem 
fået lagt en fornuftig ramme for de udfordringer, 
vi står over for i den nærmeste fremtid. 

Tak til Violeta for nogle interessante og positive 
betragtninger.

• Kallermann Revision A/S • Torben Henriksen
ADVOKAT

Møderet for højesteret

  JURIDISK RÅDGIVNING VEDR.:

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

39 29 65 66
ØSTERBROGADE 103, 2100 KØBENHAVN

http://kallermann.dk
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NY MAND I SPIDSEN FOR 
1. HOLDET I TENNIS
Daniel Burr er 19 år, har spillet  
tennis i mere end 10 år og er nu 
førstemand på eliteholdet.
Af Andrea Balogh

Det hele begyndte på hotellernes tennisbaner 
på diverse feriedestinationer, hvor den lille 
knægt selvfølgelig skulle „lege“ tennis og derfor 
fik stukket en ketsjer i hånden af sine forældre, 
der begge spillede tennis.

Som de første spæde tennisår gik, viste det 
sig, at han var ganske effen med den lille gule 
bold. Uden overdrivelse et boldtalent. Resulta-
terne og medaljerne taler for sig selv: Tre guld 

og en sølv i UM-double, en sølv og to bronze 
i UM-single, 40 vundne kategori 1 DTF-tur-
neringer, fem svenske juniorturneringssejre, 
fire guld i Tennis Europa-double og fem guld i 
DH-junior for hold.

– Jeg blev som niårig meldt ind i HIK. Efter et 
år flyttede jeg til KB og fik Bo Thaysen som 
træner under hele min juniortid i U12 og 14. I 
2010 rejste jeg så fra KB til HRT sammen med 
Bo Thaysen, siger Daniel Burr.

Så gik turen tilbage til KB og et smut til Hvid-
ovre, før han i 2014 atter valgte at følge Bo 
Thaysen. Denne gang til B.93 Tennis.

19-årige Daniel Burr er p.t. nummer 24 på den danske rangliste, men han har meget mere i sig. Foto: Privatfoto
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– Bo bliver nødt til at være min træner, fordi 
han er den, som jeg svinger bedst med. Han 
behandler ikke alle ens, han er god til at læse 
de enkelte spillere, forklarer Daniel Burr om sin 
begejstring for cheftræneren.

Det har dog ikke altid været lige nemt at være 
Daniel Burr, der plejede at være en meget 
genert dreng. Flere år med ondt i livet kom-
bineret med forskellige skader og to år med 
slatterknæ, hvor han næsten ikke kunne spille, 
var ofte ved at få ham til helt at droppe tennis.

Alligevel nåede Daniel Burr i sine år som junior 
at spille internationale turneringer i Norge, 
Tyskland, Belgien, Luxemburg, Frankrig, Irland 
og England. Som 13-årig lå han som nummer 
70 på Tennis Europa-ranglisten, og han var 
nummer to i Danmark fra 2008 til 2010.

Som seniorspiller drysser resultaterne også 
ind. I sommer vandt han guld til KM, sølv i kate-
gori 1 og guld i kategori 2 for seniorer.

– Jeg er spændt på, hvordan det kommer til 
at gå i de kommende elitekampe. Jeg træner 

desværre kun fire-fem timer om ugen, men jeg 
har aldrig spillet bedre, end jeg gør nu. Jeg 
er blevet stærkere, fordi jeg arbejder med min 
fysik og min selvtillid. Jeg dyrker også yoga, 
der giver mig ro og gør mig mere smidig. Yoga 
er en form for meditation, en slags pause for 
mig, forklarer Daniel Burr.

Ellers ynder Daniel Burr at spille videospil, hyg-
ge derhjemme eller med vennerne og studere 
Roger Federer på You Tube. Han forsøger at 
kopiere Federer, fordi han er vild med schwei-
zerens attitude og bliver inspireret af at se 
slowmotionoptagelser med ham.

– Jeg ved godt, at det kræver masser af hårdt 
arbejde, men jeg gad godt rejse rundt til Futu-
re-turneringer. Vi har ikke turneringer nok for 
seniorer herhjemme. Det er ærgerligt, fordi vi 
er rigtig mange, der gerne ville spille. Det går 
også ud over de hjemlige spillere, når de bed-
ste tager på college weller kun spiller i udlan-
det, beklager Daniel Burr sig og drømmer om at 
uddanne sig til zoneterapeut og om at komme 
til at spille på Davis Cup-holdet.

Hårdt arbejde slår talent,
hvis talentet ikke arbejder hårdt!



34

B.93 SKOLE- OG IDRÆTSAKADEMI ÅR TO.
Medlemsbladet kom en dag forbi 
for at følge udviklingen.
Af Torben Klarskov 

SKOLELEDEREN

Det har været nok en hektisk opstart, men vi 
knokler for at få løst de udfordringer, som vi 
ved vil komme. Det gælder skolens ansatte, 
eleverne og alle forældrene. Alle bidrager de 
med positiv energi til at løse, de udfordringer, 
vi møder i dagligdagen – fortæller skoleleder, 
Johnny Wetterstein. Vi er nu oppe på 128 ele-
ver, hvoraf blot 20 er piger. Den noget skæve 
fordeling, skal vi fortsat arbejde på at minime-
re. Men allerede nu kan vi se, hvilken gavnlig 
effekt skolen har haft på eleverne. Det er helt 

kolossalt som mange af dem har rykket sig, 
såvel på det idrætsfaglige område, som på det 
skolefaglige plan. Vi kommer til at stå over for 
nogle pladsproblemer, som vi skal have løst 
i dette skoleår. Det er ikke tilfredsstillende at 
stuve 25 elever ind i et af vore klasselokaler. 
Vi ser frem til at sende de første elever ud med 
afgangseksamen her til sommer. Den indstilling 
som de ansatte, elever og lærer møder ind med 
hver morgen gør det meget lettere at tackle 
udfordringer. Alle omkring skolen bakker op 
om ideen. 

TO ELEVER

Vi møder Lea Skov og Luna Halskov. Begge 
går de i 6 a. Lea spiller fodbold i B.93 på det 
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succesrige U 13 hold.  Luna spiller fodbold i 
på Brøndbys U 13 hold. Lea er angriber på 
B.93 holdet, mens Luna spiller i forsvaret på 
Brøndbys hold.

Vi ser så meget frem til det indbyrdes opgør, 
der finder sted i slutningen af oktober måned. 
Lea mener naturligvis at B.93 er det bedste 
hold, men det er Luna nu ikke helt enig med 
hende i. 

Lea kommer fra Skolen ved Søen og hun er 
rigtig godt tilfreds med sit skoleskift.
Her er virkelig tale om kvalitet i undervisningen. 
Jeg er mest glad for faget dansk, og rent fod-
boldmæssigt har jeg udviklet mig meget. Navlig 
er jeg stolt af mit halvt liggende vristspark. 

Luna kommer fra Skolen på La Cours vej og 
hun er elev på andet år, hvor Lea begyndte 
skolegangen på akademiet til august. 
Jeg kan bedst lide matematik og dansk, men 
jeg glæder mig hver dag til at 
komme i skole, og rent fodbold-
mæssigt er jeg blevet en meget 
beder tekniker, så jeg glæder 
mig meget til at vise Lea, hvem 
der er den stærkeste, når vi 
mødes ansigt til ansigt. 

Begge har mod på en professi-
onel tilværelse som fodbold-
spiller, men der er jo et stykke 
vej endnu, så drømmen kan få 
lov at leve noget endnu. 

Lars Sunesen, ny lærer på aka-
demiet.

Lars er uddannet lærer på 
KDAS i 1998 og har frem til 
august 2015 virket på Sko-
len på Christianshavn, hvoraf 
nogle af skolens øvrige lærere 
også kommer fra.

Jeg var ærlig talt nysgerrig for at se, hvad man 
havde gang i på B.93 Skole- og Idrætsakademi, 
så jeg tog på besøg en dag, og blev meget 
glædeligt overrasket. Jeg mærkede med det 
samme en positiv energi, en stor vilje og et 
imponerende drive, så selv om jeg ikke har 
nogen forudsætninger rent idrætsfagligt, så 
tiltalte atomsfæren mig med det samme. Jeg 
underviser i Dansk, Historie, Kristendom og 
Samfundsfag. Mine forventninger er blevet 
indfriet og selv om arbejdsugen ofte sniger 
sig op over de 45 timer, så føles det rart, 
når man mærker at alle vil noget med pro-
jektet. Jeg er positiv overrasket og elevernes 
adfærd og niveau, og har også her mødet 
en forældreopbakning, som man sommetider 
kunne savne i en almindelig folkeskole. Jeg 
kunne godt tænke mig, at skolen kunne give 
plads til flere piger. Den største udfordring, 
jeg har mødt er at det er svært for mig, at 
lære alle drengenes navne, især når mange 
af dem har det samme fornavn. 

Foto: Lars Sunesen



37

DENNI CONTEH OG HENRIK JENSEN ER 
NYE AKADEMITRÆNERE.

B.93 Skole- og Idrætsakademi har ved skole-
årets start ansat to nye akademitrænere, som 
vi her tegner et kort portræt af.

Denni Conteh er født den 14. august 1975. Han 
begyndte sin fodboldkarriere i Boldklubben 
Frem. Som 15. årig skiftede han til B.93, inden 
turen gik videre til en ungdomskontrakt i Lyng-
by. Herefter indledte han en lang tilværelse 
som fodboldnomade i klubber som Hvidovre, 
Strasbourg, Viborg, Herfølge, Sparta Rotter-
dam, FC Nordsjælland, OB, Molde i Norge, AB, 
Frem, Klaksvik på Færøerne og han sluttede 
sin aktive karriere med et kort ophold i Sla-
gelse. Han har været træner for ungdommen i 
Boldklubben Frem. Fra 2010 har han arbejdet 
med fodboldkvinderne fra BSF i elitedivisionen.

Henrik Jensen er født de 25. oktober 1959. 
Fodboldkarrieren indebar ophold i Vanløse og 
Hvidovre inden han i alt optrådte 278 gange 
hos holdet på Vestegnen, Brøndby IF, hvor 
han blandt andet har spillet en hel del kampe 
i Europa Cup`en. Han har opnået en enkelt A 
landskamp mod Norge i 1982, men har optrådt 
32 gange på diverse ungdomslandshold. Det 
er også blevet til 2 kampe på ligalandsholdet.  
Han har haft en lang karriere som divisions-
træner begyndende med at være assistent for 
Ebbe Skovdahl i Brøndby. 1999-2003 var han 
træner i Køge Boldklub. 2003 -2005 i AB, 2005-
2007 trænede han Brøndbys Kvindehold, 2007-
2008 tilbage til Brøndbys herrer som assistent 
for Tom Køhler. 2009 drog han til Horsens, atter 
tilbage i Brøndby 2010-2011. 2012-2014 var han 
træner for Boldklubben Frem – 2015 assistent-
træner for Ove Christensen i Vendsyssel.

Vi ønsker begge akademitrænere velkommen i 
klubben og held og lykke til med arbejdet med 
vores akademielever.Foto: Denni Conteh

Foto: Henrik Jensen.
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RUNDE FØDSELSDAGE     

LARS ARNSKOV, 50 ÅR, 
DEN 29. DECEMBER 2015

Lars med det berømte 93-efternavn Arnskov 
er ikke helt overraskende i familie med Gitte 
Arnskov fra kontoret. Det er hans storesøster. 
Deres mor Aase Arnskov var en meget afholdt 
kontordame indtil sin alt for tidlige død som 
55-årig i 1995. Deres far Kurt Arnskov, der spil-
lede 16 kampe på førsteholdet (1955/62), var 
opsynsmand i klubben. På et tidspunkt, starten 
af 90’erne, var alle fire gange Arnskov ansat 
i klubben. Lars var ansat som arbejdsmand. 

Med det familieforhold er det nok ikke så over-
raskende, at Lars blev medlem allerede som 
7-årig den 18. april 1973. Han har således alle-
rede haft 40 års jubilæum. Som ungdomsspiller 
var Lars på de respektive førstehold. Han har 
– mig bekendt – altid kun spillet venstre back, 
han er ligeså etbenet som Niclas Jensen. Han 
er ikke så høj. Til gengæld har han altid spillet 
med stor energi. Lars blev senior i 1984, hvor 
han fik sin debut på 2. holdet. Han manglede 
en halv meter i at være interessant for Erik Den-
nung, træner for 1. holdet. Lille Lars spillede 

20 kampe på 2. holdet (1984/86) og endnu 15 
kampe (1991). 

Lars har været et stort aktiv for oldboysafde-
lingen, hvor han har spillet et utal af kampe på 
oldboys, veteran og superveteran. Og det har 
været som venstre back. Lars er udlært murer, 
og har arbejdet som sådan altid. Hvis han er 
lige så flittig som på banen, kan det ikke gå helt 
galt. Og ifølge Facebook er han i besiddelse af 
både en kæreste (Bettina) og en hund (Luna). 

TORBEN RASMUSSEN, 50 ÅR,  
DEN 2. JANUAR 2016

Så lykkes det snart; Torben bliver voksen kort 
inde i det nye år. Der er nu nok ikke mange, 
der tror på at legebarnet vil blive en dybt seriøs 
fodboldspiller. Som ungdomsspiller scorede 
Torben mål på samlebånd. Ingen kunne holde 
ham, når han drev med bolden i en kolossal 
fart. Torben, der vist altid har boet på Ama-
ger, var et meget stort talent og fik da også 
seks kampe på ynglingelandsholdet. Men 
hans ambitioner fulgte ikke med talentet. Han 
spillede for at have det sjovt. Det blev dog til 
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106 kampe/25 mål (1984/93). Da B.93 i 1986 
vandt en nedrykningskamp i Vollsmose mod 
B1909 med 3-1 blev Torben dagens helt med 
to flotte mål. Angrebet bestod derudover af 
Henrik Nielsen og Jens Kolding. Efter et par 
år i Hvidovre (19 kampe/5 mål) vendte Torben 
tilbage til B.93, men han ville kun spille på 2. 
holdet. Det lykkedes dog træneren Erling Bøje, 
at få ham overtalt til et comeback i 1992, hvor 
han prøvede at spille højre back. Torben har 
de sidste mange år spillet oldboys, veteran og 
superveteran, og han laver stadig mange mål 
samtidig med han hygger sig sammen med sin 
legekammerat Michael O(lesen). Torben Rose 
Rasmussen har siden 2001 sådan set heddet 
Torben Lieberoth – og det er ikke pjat.

BJARKE MØLLER, 50 ÅR,  
DEN 22. JANUAR 2016

Bjarke, der er til damer, er et forholdsvist nyt 
bekendtskab i B.93. Efter sammenbruddet i det 
gamle pigesamarbejde mellem B.93, HIK og 
Skjold var der opløsningstendenser i den nye 
konstruktion FA København. Med Bjarke som 
tovholder blev pigerne flyttet til B.93. Og med 
et trylleslag havde B.93 en velfungerende pige- 
afdeling på omkring 200 medlemmer. Bjarke 
har en fortid som spiller i Hedensted, Løsning 
og Vejle BK (sekunda). Nu spiller han på super-

veteranholdet i B.93. Bjarke, der er uddannet 
journalist, er direktør for Tænketanken Europa. 
Han har tidligere været chefredaktør for Uge-
brevet Mandag Morgen og ansat i DR.

TOM ANDERSEN, 70 ÅR,  
DEN 1. FEBRUAR 2016

Tom, kaldet ’Andy’, blev medlem 14-08-1957. 
Og selvom han har boet i Jylland siden 1971 
er han stadig medlem af klubben. Det er impo-
nerende. Tom Andy var ungdomsspiller med 
bl.a. Torben Klarskov, Niels Ole Bihlet, Mogens  
Frederiksen, Valdemar Bandolowski, Finn 
’Ludo’ Jensen og Mini (=Henning Tøth). Tom, 
der var en stærk forsvarsspiller, spillede 49 
kampe/0 mål (1966/70). Han nåede at blive 
historisk, da han 10-09-1967 i pokalkampen 
Holstebro-B.93 (3-1) blev den første 93’er 
der blev udskiftet. Andy blev skadet i slutnin-
gen af 1. halvleg, og ind kom klubbens første 
12-mand, Bent ’Nobby’ Olsen (der samtidig 
spillede afskedskamp; skulle det vise sig). I 
1971 rejste Andy til Horsens, han skulle fær-
diggøre sine ingeniørstudier. De sidste man-
ge år har han boet i Aarhus. Andy har været 
ungdomsleder i AGF, hvor han stadig spiller 
gammelmandsfodbold sammen med bl.a. 
håndboldlegenden Leif Gelvad. Andy er fast 
deltager på den årlige nostalgifest.
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ERLING THRANE, 70 ÅR,  
DEN 8. FEBRUAR 2016

Æblemanden var frugten af samarbejdet 
mellem B1903 og B.93 for de ældste årgan-
ge. Thrane havde spillet i B1903 siden ung-
domsårene. Midtbanedynamoen var en klar 
forstærkning af fællesholdet. Han spiller med 
stor energi – og temperament. Thrane er udlært 
elektriker på B&W. Da det var overstået blev 
han i stedet skolelærer. Han gik på pension fra 
Øster Farimagsgade Skole, hvor klubbens tid- 
ligere formand Axel Bech var/er skoleinspektør. 
Thrane er en rigtig handyman, der kan alt fra 
VVS til træbeskæring. Firmaet holder lukket 
hvert år fra oktober til februar, hvor han (og 
fruen) besøger sønnen i Thailand. Og så må 
holdkammeraterne undvære hans æbler fra 
haven.

HANS HESSELBERG, 80 ÅR,  
DEN 13. FEBRUAR 2016

Hvis du vil træffe Hans Hesselberg, skal du 
bare møde op anlægget en mandag formiddag, 

hvor de gamle træner. Du kan også smide tøjet 
og gå op i saunaen tirsdag ved 17-tiden. Her 
har Hans sammen med Bent Olsen og Finn 
Jacob deres egen saunaklub (husk høreværn). 
Hans Hesselberg er klubbens omvandrende 
leksikon. Han har en særdeles stor viden om 
gamle, meget gamle, dage. Hans har en fortid 
i Borup og HIK. Han har været medlem af B.93 
fra 1953/58 og igen siden 1980. Som det frem-
gik af medlemsbladet fra marts 2014, så har 
Hans haft adskillige lederjobs i klubben, i flæng 
nævnes holdleder for diverse gammelmands-
hold, sekretær i oldboysforeningen, medstifter 
af kulturudvalget og medlem af Back-Op for-
eningens bestyrelse siden 2010. Ved klubbens 
100 års-jubilæum var det Hans, der designede 
det meget kreative jubilæumslogo. Når der er 
den årlige sammenkomst med vennerne fra 
OB, så er Hans altid en del af arrangemen-
tet. Indtil for nogle år siden spillede Hans på 
diverse gammelmandshold. Og det var som en 
kontantspillende venstre back. Der blev tacklet 
igennem.

OLE FLEMMING HANSEN, 80 ÅR, 
DEN 2. MARTS 2016

Hvis du ikke ved hvem Ole Flemming er, og det 
er i givet fald en fejl i din opdragelse, kan du 
læse redaktør Klarskovs interview med ham  
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i medlemsbladet fra juni 2015. Hvis du ikke kan 
finde bladet, så kan det læses det på klubbens 
hjemmeside. Ole Flemming har været med-
lem siden 16-09-1949, altså i over 66 år. Ole  
Flemming, der var en teknisk god back, spil-
lede 33 kampe/0 mål i perioden 1954/68. Han 
debuterede som 18-årig i udekampen mod 
Næstved (3-2). Det var nu en anden kamp i 
Næstved der huskes bedst, nemlig den berøm-
te oprykningskamp i 1958, hvor 11.500 tilskuere 
så B.93 med en 2-1 sejr sikre sig en sensatio-
nel oprykning til 1. division (bedste række) for 
næsen af Næstved, der ellers havde ført med 
et par tusinde point før de sidste kampe. Det 
var Kurt Olsen (debut) og Henning Bjerregaard 
der scorede målene. Efter kampen lagde Ole 
Flemming støvlerne – og kricketbattet – på hyl-
den pga. sine studier. Han fik en enkelt kamp 
mere 9½ år senere. Den sædvanlige back Hans  
Paulander havde brækket armen (troede man), 
så Ole Flemming blev inviteret med på en tur 
til Randers (2-4). Selvom Ole Flemming er 
pensionist slider han ikke sofaen op. Han har 
gennemført 14 maratonløb og 28 eremitageløb. 
Og så er han stadig aktiv tennisspiller i hjem-
byen Dragør, hvor han også er aktiv i kajak-
klubben Pilen – det har han været i årevis! Ole 
Flemming er klubbens mest flinke mand, i hård 
konkurrence med advokat Torben Henriksen. 

JOHNNY WETTERSTEIN HANSEN, 50 ÅR, 
DEN 6. MARTS 2016

Johnny er vel nok det mest kendte ansigt  
i klubben. Han var formand for klubben i peri-
oden 2004/14. Da klubben i 2014 startede det 
ambitiøse ’B.93 Skole og Idrætsakademi’ var 
det Johnny, der blev skoleleder for de 95 nye 
elever. Det betød, at han ikke kunne fortsætte 
som formand (to kasketter). Johnny kom fra FB 
til B.93 som juniorspiller. Han spillede 77 kam-
pe/5 mål på divisionsholdet i perioden 1986/88. 
Johnny var en slidstærk midtbanespiller. Det 
var en type, der taklede igennem. Han var med 
succes med i nedrykningsdramaet i Vollsmose 
mod B1909 (3-1) i 1986. Johnny skiftede tilbage 

til FB i 1988, hvor det blev til omkring 75 kampe. 
Senere blev Johnny formand for FB (1993/01). 
Johnny (SF) var i 12 år medlem af kommunal-
bestyrelse i Frederiksberg Kommune. Johnny 
vendte tilbage til B.93 i 2002, hvor han blev 

valgt som formand for fodboldafdelingen. To år 
senere blev han formand for klubben. Der var 
nok at gå i gang med, klubben havde en gæld 
på 2,5 millioner kroner og medlemstallene (fod-
bold og tennis) var faldende. Og så var der 
problematikken omkring den gamle tennishal 
på Østerbro Stadion. Hallen i spændbeton var 
for dyr i drift, og så var der kun to baner. Det 
lykkedes, at få solgt hallen til Sparta og i stedet 
bygge en ny hal på Svanemølleanlægget med 
fire baner. Johnny er stadig aktiv fodboldspiller, 
hvor han optræder på veteran og superveteran-
holdet. Og det går godt med skolen, som han 
selv var initiativtager til, der i skoleåret 2015/16 
blev udvidet med to klasser. 

Palle „Banks“ Jørgensen
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FIRE GAMLE 93’ERE ER DØDE
Siden sidste medlemsblad har redaktionen erfaret, 
at fire med relation til klubben er døde. 

CHRISTIAN BANDAK, FØDT 03-08-1952

Christian har været medlem af klubben siden 
1979. Der var dog ikke mange der kendte ham. 
Forklaringen var, at for over 30 år siden blev 
han sognepræst i Lindeskovkirken i Nykøbing 
Falster. Men det var helt sikkert, at når B.93 
spillede i Nykøbing, var han tilskuer. Og han 
fortalte, at han holdt med udeholdet. Da B.93 
spillede i Nykøbing i august i år, var han ikke 
at finde på stadion. Forklaringen kom ugen 

efter, hvor en dødsannonce i Politiken fortal-
te, at sognepræsten var død. Christian var en 
meget afholdt og elsket sognepræst. Han var 
i ordets egentlige forstand en levede forkynder 
af dagens budskab. Han kunne have svært ved 
at stå stille under gudtjenesten, og understre-
gede ofte prædikenenes pointe ved at slå ud 
med sin raske arm. Christian døde kort tid efter 
han var fyldt 63 år. 
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AKSEL KØRNER, FØDT 15-02-1928

Aksel August Karl Kørner tilbragte de sidste 
mange år på De Gamles By på Nørrebro. 
Han døde 26-09-2015 efter lang tid med svig- 
tende helbred. Kørner blev således 87 år. Det 
er mange år siden, at Kørner har været en del 
af klubben. I perioden 1947/56 spillede han 92 
kampe/2 mål. I en af sine første divisionskampe 
blev den lille slidstærke midtbanespiller dagens 
helt, da han i en skæbnekamp mod Frem (2-1) 
kort før tid passerede Kjeld Svanevig på et flot 
langskud. Det for øvrigt første gang, at 10-åri-
ge Henrik Lindholm var i Idrætsparken. Som 
optakt til OL i 1952 blev Kørner udtaget til den 
36 mands store bruttotrup. Det var det nærme-
ste Kørner kom landsholdet.

JØRGEN VOIGT, FØDT 03-11-1925

Jørgen Voigt døde den 29. september 2015 kort 
før sin 90 års fødselsdag. Hr. Voigt var ungdom-
stræner i rigtig mange år, de første år som lille-
puttræner. Det var dengang, at man skulle være 
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10 år for at kunne blive meldt ind. Hr. Voigt, 
som man naturligt var De’s med (Hr. Voigt må 
jeg godt kaste indkast), var den første træner 
for bl.a. bladets chefredaktør Torben Klarskov, 
Finn  „Ludo“ Jensen og undertegnede.
 Jørgen Voigt var ligesom de fleste ungdoms-
trænere på de tider skolelærer. Han var en god 
træner, og så var han en ualmindelig rar per-
son. Det var dengang man sagde  „De“ og Hr. til 
træneren. Da han stoppede som klubtræner var 
det pga. manglende tid. Lærergerningen tog 
for lang tid. Og så var der også sommerhuset 
i Vedersø Klit ved Vesterhavet. Han afsluttede 
sit arbejdsliv som skoleinspektør efter 21 år på 
Rådmandsgades Skole. Sønnen Ebbe er gået 
i faderens fodspor og er i dag skoleinspektør 
på Husum Skole.
Palle „Banks“ Jørgensen

THOMAS WIINSTEDT ER DØD 
– HAN BLEV 75 ÅR.

Den 15. oktober døde Thomas Wiinstedt plud-
selig. Dagen forinden havde han spillet tennis 
med sine faste makkere Jørgen Ditlevsen, Jens 
Helsted og Leon. Meddelelsen om Thomas 
død kom som et chok for alle de gamle tennis 
veteraner.
Thomas var født den 24 februar 1940 og blev 
medlem af B.93 i 1950, hvor hans far  (gam-
mel cricketleder P.H. Wiinstedt ) tog ham med 
i klubben i håb om, at han ville blive en første-
holds fodboldspiller. Men efter nogle år valgte 
Thomas tennis og forblev livet igennem en ivrig 
tennisspiller med mindst 3 gange tennis om 
ugen. Han var et markant klubmedlem i tennis- 
afdelingen. Deltog i holdkampe og i danske 
tennisveteraners mesterskaber med sin faste 

tennismakker Jens 
Packness fra Tårbæk. 
I mange år deltog han 
med Kjeld Kjærsgård  
i B.93 s bridgeturne-
ring og han var en loyal 
annoncør i klubbladet 
for sin tæppeforret-
ning. Thomas efterla-
der sig kone Helle og 
2 døtre.

Poul Christensen

PS Medlemsbladet bragte 

en portrætsamtale med 

Thomas Wiinstedt  i Med-

lemsblad nr. 1. juni 2012. 
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Dato Navn Fylder

02.01. Torben Rasmussen/Lieberoth 50 år

22.01. Bjarke Møller 50 år

01.02. Tom Andersen 70 år

08.02. Erling Thrane 70 år

13.02. Hans Christian Hesselberg 80 år

18.02. Parmo Beierholm 70 år

02.03. Ole Flemming Hansen 80 år

06.03. Johnny Wetterstein Hansen 50 år

17.04. Jens Borregraard 60 år

11.05. Jens Øblom Nielsen 50 år

17.05. Leif Bergqvist 90 år

23.05. Jørgen Ritnagel 70 år

26.05 Ryan Svensson 60 år

11.06. Flemming Johansen 50 år

16.06. Finn  „Ludo“ Jensen 70 år

28.06. Flemming Mathiesen 75 år

01.07. Henrik Lautrup 70 år

13.07. Ulla Andreasen 70 år

26.07. Jens Carl Rasmussen 60 år

30.07. Jørgen Wenshøj 60 år

Der tages forbehold for fejl, forglemmelser, 
fejludregninger/Banks

Dato Navn Fylder

13.08. Jens Ove Jørgensen 70 år

13.08. Ralf Bo Petersen 70 år

21.08. Henning Tøth 70 år

01.09. Børge Rasmussen 70 år

01.09. Eugen Uglebjerg Pedersen 75 år

03.09. Peter Lysdahl 60 år

11.09 Tommy Møller 60 år

14.09. Poul Willer Klein 60 år

23.09. Carl Henrik Meyer 50 år

31.10. Michael Olesen 50 år

20.11. Erik Norsker 60 år

23.11. Børge Richter 90 år

28.11. Bent Jørgensen 75 år

13.12. Benny Steen Møller 60 år

19.12. Peter Andersen 60 år

21.12. Torben Aagerup 80 år

Der tages forbehold for fejl, forglemmelser, 
fejludregninger/Banks

Runde fødselsdage i 2015
(40 år og opefter)

Fodbold + Passive
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Dato Navn Fylder

04.01 Folke Friis-Frderiksen 50 år

05.01. Uffe Andersen 50 år

06.01. Carsten Gomard 50 år

19.01 F. W. Christensen 75 år

25.01. Dorthe Nilausen 50 år

25.01 Lisbeth Ulderup 50 år

27.01. Ivo Skolmen 50 år

27.01. Ulrik Rafaelsen 50 år

26.02. Lars Nørgaard 50 år

27.02. Preben Kjeld Sørensen 75 år

02.03. Kristian Agger Johansen 50 år

08.03. Cathrine Ørbeck Riis 50 år

18.03. Mads Hørberg 50 år

19.03. Bjarne fog 60 år

21.03. Jens Christian Mathiesen 70 år

28.03. Ole Lund 50 år

30.03. Ib Kanstrup Sørensen 60 år

30.03. Kim Kastrup Sørensen 60 år

06.04. Anne Andersen 60 år

06.04. Signe Cold 50 år

13.04. Charlotte Aakerlund 50 år

05.06. Mathias Grønvald 50 år

06.06. Susanne Lomholt 50 år

06.06. Marianne S. Hansen 50 år

19.06. Eva Sørensen 75 år

19.06. Flemming Mikkelsen 70 år

Der tages forbehold for fejl, forglemmelser, 
fejludregninger/Banks

Dato Navn Fylder

07.07. Niels Amled 60 år

09.07. Louisa Brane 50 år

16.07. Poul Erik Tofte 60 år

21.07. Stig Bojesen 50 år

24.07. Jesper Bremholm 50 år

02.08. Jacob Barnes 50 år

24.08. Jakob Scharf 50 år

06.09. Flemming Harder 75 år

04.09. Leo Larsen 70 år

21.09. Ulla Juul Kristensen 60 år

26.09. Takanori Teshima 60 år

29.09. Michael Schad 50 år

04.10. Michael Bruun 70 år

05.10. Christian Cold 50 år

06.10. Torben Biilmann 60 år

07.10. Irene Aarup 75 år

15.10. Marianne Eltong Gade 50 år

21.10. Peter Bundgaard 50 år

26.10 Klaas Muizelaar 70 år

01.11. Karsten Møller-Hansen 70 år

11.11. Birgitte Stougaard Madsen 50 år

29.11. Mariette Lykke Jensen 60 år

01.12. Anders Valentiner-Branth 50 år

13.12. Søren Kehlet 75 år

23.12. Anne Kari Aarvold 50 år

27.12. Kim Hattesen 60 år

Der tages forbehold for fejl, forglemmelser, 
fejludregninger/Banks

Runde fødselsdage i 2015
(40 år og opefter)

Tennis
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HOVEDBESTYRELSEN
Hans Drachmann (formand) 
dra@b93.dk

Steen Müntzberg (fodboldformand) 
SEM98@me.com 

Christian Lunøe (Tennisformand) 
lunoe_c@yahoo.dk

Hans Bay (Kasserer)
hansbaydk@gmail.com

APS-BESTYRELSEN 
Lars Lütjohan Jensen

William Kvist

Ole Ringheim

Jeppe Hedaa

Max Riis Christensen
max@makesyoulocal.dk

FODBOLD BESTYRELSEN
Steen Müntzberg (formand)
SEM98@dme.dk

Christian Lunøe (formand)
lunoe_c@yahoo.dk 

Tommy Møller (seniorafd.)
tommy@kongelunden.nu

Max Riis Christensen
max@makesyoulocal.dk

David Kendal
davken@um.dk

Peter Fatum (suppleant)
pfatum@live.dk

Bjarke Møller (pigefodbold) 
bjarkemoller@hotmail.com

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

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

David Kendal (suppleant fodbold)
davken@um.dk 

Klaas Muizelaar (suppleant tennis)
kmuizelaar@hotmail.com

BESTYRELSEN ØSTERBRO  
IDRÆTSPARK (ØI)
Torben Henriksen
adv@t-henriksen.dk

Jens Agerbak
Emilie.casey2privat.dk

Niels Kjærulff
niels-kathleen@mail.dk

TENNISBESTYRELSEN

Christian Lunøe (formand)
lunoe_c@yahoo.dk
 
Patrick Ørngreen (næstformand) 
patrick.oerngreen@hotmail.com 

Violetta Jaramaz (sekretær) 
jaramazhn@gmail.com

Torben Ernst 
willy@willyernst.dk
 
Cathrine Ørbeck-Riis 
cathrine.riis@hotmail.com

Nils-Henrik Jørgensen
nihej@oncable.dk 
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Brug for sparring 
om andelsbolig?
Få indblik i, om du er i – eller skal ind i – en sund andelsboligforening, 

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

økonomi. Hos os får du en meget konkurrencedygtig finansiering 

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

rente, og løbetiden kan justeres helt efter dine ønsker.

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

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

i alt, der vedrører finansiering af andelsboligen.

Hør os, hvordan du kigger bag andelsboligfacaden.

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

Bjarne Albrechtsen
Direktør
Ring 4456 3812

Mikkel Møller
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3813

Mette Grunnet Nouri
Stedfortrædende direktør
Ring 4456 3819

Camilla Skytte Højegaard
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3811

Tine Bosarp Hansen
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3820

Martin Wibskov
Erhvervskunderådgiver
Ring 4456 3814

http://handelsbanken.dk/osterbro

