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2016 – et godt år for B.93

Vel er det i skrivende stund den 30. ok-
tober og endnu mangler en vigtig brik at 
falde på plads, hvis år 2016 skal blive det 
helt store jubelår.

Den 5. november har vores førstehold 
selv haft muligheden for med en sejr over 
Fredensborg i slotsbyen at kvalificere sig 
til at spille om oprykning til 1. division 
til foråret.

Allerede nu har holdet dog skrevet sig ind 
i historiebøgerne med en flot sejr over 
superligaholdet Esbjerg på 1-0 i DBU po-
kalen, hvilket medfører, at vi er med i 
fjerde runde – lodtrækning dog først  efter 
deadline. Fjerde runde skal afvikles i tids-
rummet 7. marts – 9. marts 2017.

B.93 bedste damehold i fodbold er gået 
fra succes til succes. Efter i juni måned 
at have vundet serie 1, strøg holdet di-
rekte til tops i Københavnsserien 29.ok-
tober med en imponerende sejrsstime 7 
sejre ud af 9 mulige og en målscore på 
45-12. I næste sæson skal holdet optræ-
de i Kvindeserie Øst – Kvindernes tredje-
bedste række.

Som det kan læses andetsteds i bladet, 
så er B.93 Tennis på vej tilbage til den 
elite, som klubben tilhørte for ti år siden. 
Klubben har fået megen tilgang og de to 
første kampe i 1. Division er afviklet den 
29. oktober med fornemme resultater 
for både damerne og herrerne. Damerne 

indledte sæsonen med at besejre Ved-
bæk med 4-0, og herrerne slog Roskilde 
med 5-1. Damernes andet hold kunne ef-
ter lidt tovtrækkeri mellem DTF, KTU og 
klubben rykke op i 2. Division Øst uden-
dørs.  Indendørs spillede holdet uafgjort 
2-2 mod Espergærde i første spillerunde.

Medlemsbladet kan også berette om fine 
resultater for vores ungdom. Fodbold-
afdelingen har haft stor succes med af-
vikling af camps og turneringer. Det sam-
me kan siges om tennisafdelingen og 
medlemmerne strømmer til. Vi har længe 
haft en ambition om at hilse medlem nr. 
3.000 velkommen. Det ser ud til at blive 
en realitet til sommer. 

Tilbage står så kampen om at finde mere 
plads til alle vore glade medlemmer. En 
ny boldbane er etableret foran tennishal-
len, og der er fremkommet nogle meget 
spændende planer for resten af området, 
som medlemsbladet ser frem til at fortæl-
le mere om til næste år.

Klubben fylder 125 år den 19. maj 2018 
– så sæt allerede kryds i kalenderen. Det 
bør blive en festdag for hele klubben. Vi 
løfter sløret for nogle af tiltagene i de 
kommende numre.

Alle i klubben og venner af B.93 ønskes 
hermed en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.

Redaktøren
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Årsmøde i Tennis 2016
Af Torben Klarskov 

Mange roser til tennisbestyrelsen for 
den solide indsats i det forgangne år.

Der var kun mødt 31 stemmeberettigede 
op til årsmødet i tennis, der fandt sted 
den 2. november i tennishallen. Men selv 
om fremmødet kunne have været større, 
var der dog udtalt tilfredshed med det ar-
bejde som den siddende tennisbestyrelse 
havde udført i 2016.

Der var genvalg til formanden  Christian 
Lunøe og til næstformanden Patrick 
Ørngreen. Mens Nils-Henrik Jørgensen, 
 Cathrine Ørbeck Riis og Torben Ernst 
ikke var på valg. Violeta Jaramaz  ønskede 
ikke at fortsætte og i stedet blev Marie 
Jakobsen valgt ind i tennisbestyrelsen. 
 Nærmere præsentation følger.

Thomas Piculell blev valgt til dirigent ─ en 
ikke nem post at bestride, når mange har 
lyst til at give deres besyv med og i de-
res iver glemmer at bede dirigenten om 
ordet. Referatet blev lagt i hænderne på 
medlemsbladets redaktør.

Tennisformanden Christian Lunøe tog 
derefter fat på sin omfangsrige beretning, 
der hele vejen igennem kunne berette om 
mange fortræffelige sportslige resultater. 
Velbesøgte camps i sommer ferien, der 
havde generet mange nye ungdomsmed-
lemmer. Ungdomsafdelingen havde væ-
ret repræsenteret i alle ungdomsræk-
ker undtagen U18.  U 14 drenge havde 
deltaget i DM turneringen og en af klub-
bens største talenter Zoe Helle du Pasqu-
ier Jensen var blevet udlånt til Hørsholm 
Rungsted Tennis Klubs hold, der ved DM 
havde vundet bronze. Tennisafdelingen 
havde indledt et samarbejde med den 

nærliggende Strandvejsskole. Det sam-
arbejde udvides til næste år, hvor skolen 
opretter en idrætslinje, hvor eleverne kan 
dyrke såvel fodbold som tennis i samar-
bejde med B.93. Det var blevet til i alt 15 
turneringssejre foreløbig og flere ventes 
at følge den resterende del af året. 

Herrernes 1. hold var desværre blevet 
ramt af langtidssygdom og frafald, hvor-
for holdet ikke var i stand til at bevare de-
res plads i første division udendørs. Med 
tilgang af et par svenske U 18 spillere var 
der håb om en snarlig tilbagevenden til 
1. Division, mens den første sejr allerede 
var kommet i hus i 1. Division indendørs.

Damerne var rykket op i 1. Division og 
havde ligeledes vundet deres første hold-
kamp med en stor forventning om, at 
hold et vil være i stand til at føre klubben 
op i Elite divisionen indendørs. Andethol-
det var efter en del tovtrækkerier med 
DTF og KTU rykket op i 2. Division. På 
kvindesiden var B.93 stærkere, end det 
havde været tilfældet i mange år.

Foto Torben Klarskov
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På breddesiden var der også tale om be-
tydelig fremgang. 75 hold havde været 
igennem STU forløbet, der kunne melde 
om over 300 deltagere. Pro Camp for se-
niorer havde haft 20 deltagere.  Det gra-
tis tennistilbud Cardio tennis havde lige-
ledes været velbesøgt. Lørdags open var 
stadig en succes og et nyt indslusnings-
tilbud ‘Kom ind tennis’ havde vist sig at 
være et godt tiltag.

Stor ros og klapsalver til tilbagevendte Bo 
Mortensen, der sammen med klubbens 

faste stab af trænere – Steen Højlo, Bo 
Thaysen og Homan Samimi havde væ-
ret en væsentlig årsag til den betydelige 
fremgang.

Kommunen havde vedtaget at alle ten-
nisklubber i København fremover selv 
skulle stå for driften af deres anlæg. 
Klubben havde fået en pose penge. Man 
havde ansat en banemand til pasning af 
det udendørs anlæg og denne banemand 
skulle så stå for rengøring og vedligehol-
delse af hallen i vinterperioden.  Klubben 
havde en forventning om fra Borgerre-
præsentationen at få et fornemt tilskud 
til renovering af klubhuset på P. H. Lings 
Alle. Et nyt projekt for træningsområdet 
foran hallen var blevet præsenteret for 
hovedbestyrelsen af det kendte arkitekt-
firma Keingart. Det ville snarest blive lagt 
ud på klubbens hjemmeside til oriente-
ring for klubbens medlemmer. Projektet 
forsøgte man at realisere ved hjælp fra 
forskellige fonde. 

Tennisafdelingen var trådt til, da fodbold-
afdelingen var kommet i bekneb for likvid 

2

Foto Torben Klarskov
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- Se hele efterårskataloget på www.b93.dk/Tennis

 

kapital i forbindelse med overgangen fra 
et ApS selskab til et andet. Men det be-
løb, som tennisafdelingen havde lånt fod-
boldafdelingen var allerede nu betalt til-
bage, så afdelingen kom ud af året 2016 
med et pænt overskud med intakt likvi-
ditet på små 2. millioner kroner.

Klubbens nye kasserer, Adam Mollerup 
gennemgik de økonomiske og organisa-
toriske veje i klubben og redegjorde for 
årets gang i økonomien som et fælles 
økonomiudvalg og klubbens repræsen-
tantskab (Tennisbestyrelse og fodbold-
bestyrelse) er ansvarlig for. Med valget 
af Adam Mollerup til klubbens hovedbe-
styrelse er fodbold og tennis nu ligeligt 
repræsenteret.

Klaas Muizelaar omdelte og gennemgik 
årets regnskab, hvor de flotte tal tyde-
ligt skinnede igennem. Han supplerede 
sin gennemgang med en række betragt-
ninger om økonomi i B.93 Tennis samt 
klubben.

Efter denne meget grundige beretning, 
blev den vedtaget med akklamation. 

Der var indkommet fire forslag. Klaas 
Muizelaar gentog sit forslag fra sidste 
årsmøde om at lukke hallen Jule-og Nyt-
årsaften fra kl. 17.00 og dermed ikke 
 opkræve baneleje i det pågældende tids-
rum. Det blev enstemmigt vedtaget.

Et forslag fra en person, der ikke var 
medlem af klubben blev ikke behandlet. 
Ivo Skolmen havde stillet et forslag om 
at  tennisafdelingen ikke fremover måt-
te låne fodboldafdelingen penge, uden 
at det  forinden havde været godkendt 
på et ekstraordinært tennismøde, blev 
sat til afstemning. For stemte 2 medlem-
mer og imod stemte 21 mens 8 undlod 
at  stemme.
Preben Keldsen havde stillet et forslag, 
der handlede om fuld åbenhed i Hoved-
bestyrelsen og mellem afdelingerne i 
B.93. Et forslag han valgte at trække.

Bestyrelsen foreslog at indskud, kontin-
gent og baneleje forblev uændret. Be-
styrelsen havde korrigeret lidt på bane-
lejesatserne, således at de dyre haltimer 
blev lidt dyrere og de mindre attraktive 
banetimer blev lidt billigere. Årsmødet 
sluttede kl. 21.55.

Nyt medlem af Tennisbestyrelsen

På årsmødet blev Marie Jakobsen valgt 
som afløser for Violeta Jaramaz, der ikke 
ønskede genvalg. Hun har været  medlem 
af B.93 Tennis i 15 år. Hun er uddannet 
cand.polit. og har et solidt kendskab til 
økonomi. Hun har bestyrelseserfaring 
 efter at have siddet i bestyrelsen i den 
andelsboligforening, hvor hun bor. Hun 
går ind for et konstruktivt  samarbejde 
mellem de to afdelinger. Desuden vil hun 
arbejde for at skabe hyggelige, cafeagti-
ge rammer i klubben. Derudover fungerer 
hun allerede som holdkaptajn.Marie Jacobsen 

Foto Torben Klarskov
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Vejen tilbage til Elite Tennis
Af Torben Klarskov 

Sportschef Steen Højlo om forvent-
ningerne til den nye indendørs sæ-
son for klubbens bedste tennishold.

Tore Deleuran-Skjold B.93 vandt i 2011 
Tennis DM i Herredouble sammen med 
makkeren Søren Wedege fra Birkerød. 
Det er foreløbig sidste gang, at en tennis-
spiller fra B.93 har stået øverst på podiet.

Ved DM for hold havnede guldmedaljerne 
sidst i klubben i 1997. Det var dengang 
herre og damer var aktive på samme 
hold. I perioden frem til 2005 var B.93 
stadig synlig blandt de allerbedste. Klub-
bens bedste hold vandt bronze i år 2000. 
Sølv i 2001, 2002 og 2003. Bronze igen i 
2004 og 2005. Men siden har B.93 Tennis 
ikke på seniorsiden gjort sig bemærkel-
sesværdigt gældende.

Med ansættelsen af kompetente  trænere 
som Bo Thayssen, Bo Mortensen, Hooman 
Samimi og med Steen Højlo som sports-
chef er der tegn på, at klubben nu er på 
vej tilbage mod toppen af dansk tennis.

Medlemsbladet har derfor fundet det re-
levant, at sætte sportschefen stævne og 
høre om han kan løfte lidt af sløret frem 
mod den kommende indendørs sæson, 
der blev skudt i gang i Uge 43.

„Det ser ganske lovende ud for vores 
bedste kvindelige mandskab. Vi spiller 
i første division mod to hold, der ikke 
kan rykke op, fordi deres førstehold al
lerede befinder sig i eliterækken. De tre 
øvrige hold har vi en meget stor chance 
imod.  Vi har fået tilgang af to lovende 
spillere fra Tyskland, søstrene Svenja og 
Kaja Tegtmeier som vil kunne forstærke 

truppen, der i forvejen består af Caroline 
Piculell, Sofie Bjerringgaard, der er vendt 
tilbage efter en kort pause. Jeg tror på, 
at det er sandsynligt, at vi efter sæsonen 
2016/2017 kan mønstre et førstehold, 
der spiller i Elitedivisionen – et 2. hold, 
der optræder i 1. Division og et 3. hold, 
der spiller i 2. division.‟

Steen Højlo er ikke tilhænger af, at man 
henter spillere udefra til at forstærke 
klubbens bedste hold. 

„Det handler om at skabe en klubkultur, 
hvor spillerne føler noget for deres klub. 
Derudover er det jo heller ikke udviklen
de for klubbens trænere, hvis de ikke har 
indflydelse på at udvikle egne talenter.”

Klubben har navnlig stor succes med at 
udvikle dygtige piger. Der er mange vir-
kelig gode talenter, som skal plejes og 
udvikles.

„Men vi skal skabe resultaterne med tål
modighed, og arbejde fra bunden ind mod 
midten – ligesom det er vigtigt, at vi mo
tiverer toppen til at nærme sig den sam
me midte, således at vi kan arbejde med 

Steen Højlo 
Foto Torben Klarskov
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og udvikle en stor homogen trup. Kan vi 
få arbejdsro til at gøre dette, er vi på den 
helt rigtige vej. At udvikle talenter tager 
tid. Vi har hidtil haft som målsætning, at 
vi hvert år skal producere to drenge og 
to piger i den absolutte topklasse. Det 
halter lidt med drengene, som ikke har 
samme målrettede tilgang som pigerne. 
Her er samarbejdet med forældrene også 
af stor vigtighed.”

Steen Højlo peger også på, at klubmiljøet 
spiller en stor rolle.

„Vi har ganske vist i dag nogle glimrende 
forhold såvel indendørs som udendørs. 
Men vi savner i den grad, at der kan til
bydes et klubliv, hvor spillerne og deres 
forældre møder ind i god tid før træning, 
og også føler sig fristet til at blive læn
gere efter træningen. Jeg ser frem til det 
kommende familieområde foran tennis
hallen, samt at der måske også kan være 
et idrætstilbud til forældrene, mens de
res børn træner. Det kunne være i form 

af et fitness tilbud i klubben.  Men vi har 
jo set, hvad der sker af liv i klubben, når 
vi kan samle flere hundrede børn og for
ældre til vores tennis camps, der kører i 
hele sommerferien og som nu udvides til 
flere ferietilbud.‟ 

Steen har dog måttet bøje sig for et krav, 
der kom fra herreholdet i tennis, der gen-
nem en svensk tennisspiller fik kontakt 
med en svensk tennisklub, der kunne til-
byde et par talentfulde svenske top 10 U 
18 spillere til klubbens bedste hold.

Bolden ruller godt i tennisafdelingen. Det 
strømmer ind med nye medlemmer, øko-
nomien er der kommet styr på.

„Succes avler succes, slutter sportsche
fen samtalen, og ser frem mod den kom
mende indendørssæson, der skal sætte 
en tyk streg under, at tennisafdelingen 
i B.93 er på vej tilbage mod toppen af 
Dansk Tennis igen.‟

Kallermann Revision A/S 

Frantz Slisz
Statsautoriseret revisor

Statsautoriseret revisorfirma
Stationspladsen 1 og 3
3000 Helsingør
Telefon. 49 21  87 00
Telefax. 49 21  87 50
fs@kallermann.dk
www.kallermann.dk
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Optimisme før sæsonstart
Af Torben Klarskov 

Pigernes første single, Caroline 
Piculell er enig med sin sportschef.

„Jeg er helt enig med min sportschef, 
Steen Højlo i, at vi realistisk har en me
get stor chance for at rykke op i Elitedi
visionen i tennis indendørs. Gentofte og 
Lyngby kan ikke rykke op, da de allerede 
er repræsenteret i Elitedivisionen og vi 
burde kunne besejre de tre øvrige hold 
Vedbæk, Farum og Hvidovre.‟

17. årige Caroline Piculell er klubbens før-
ste single, og selv om hun har været pla-
get af problemer med knæet, håber hun 
at blive klar til de kommende kampe. Før 
problemerne med knæet har hun været 
placeret på tennisforbundets rangliste 
som nummer fem, men efter sin skades-
pause er hun nu dumpet ned som num-
mer tretten.

Caroline begyndte at spille tennis i KFUM 
som 11-årig, senere skiftede hun til Lyng-
by inden hun for et år siden valgte at 
starte op i B.93.

„Det var primært på grund af træner Bo 
Thaysen, at jeg skiftede. Han har virke
lig udviklet mig meget i forhold til, hvor
dan han kunne gøre mig bedre ud fra 

DAMER 1. DIVISION ØST:
Dato Tid Hold

29.10.16  12.00 B.93 – Vedbæk

04.11.16  18.00 Gentofte II – B.93

19.11.16 12.00 B.93 – Farum

05.02.17 11.30 Hvidovre – B.93

25.02.17 12.00 B.93 – Lyngby II

HERRER 1. DIVISION ØST:
Dato Tid Hold

29.10.16 10.00 B.93 – Roskilde

05.11.16 12.30 KB II – B.93

19.11.16 10.00 B.93 – Skovshoved

04.02.17 ?????? Farum – B.93

25.02.17 10.00 B.93 – Hillerød

Oversigt over holdkampe 2016/17 (B.93)

Mød op og støt vore bedste tennishold

Caroline Piculell
Foto Torben Klarskov
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den spillestil, der nu engang ligger til 
mig. Mine stærke sider er at spille hurti
ge bolde, at jeg går ind til kampene med 
en dedikation, at jeg altid søger at gøre 
mig umage. Jeg stiller høje krav til mig 
selv, og har en vilje til at yde maksimalt, 
hver gang jeg går ind til en kamp. Jeg 
forsøger at perfektionere mit tennisspil 
og hele tiden udfordre mig selv.‟

At være alene om at have ansvaret er 
noget Caroline sætter pris på ved ten-
nissporten. Det gjorde udslaget, da hun 
skulle vælge idrætsgren. Hun synes der 
er rigtig mange parametre, men skal ar-
bejde med for at blive en fuldt udviklet 
tennisspiller. 

„Vi er et godt team, der fungerer opti
malt. På holdet kan vi godt komme med 
konstruktiv kritik af hinanden, men vi 
trækker på samme hammel, og alle ac
cepterer deres plads på holdet. Der er 
opbygget en fin kultur i klubben. Vi mø
der tidligt ind og hygger os med hinand
en både før og efter træning og kampe.‟

I skrivende stund tegner holdet til at se 
ud som følger. Caroline er første single 
og Sofie Bjerringgaard anden single. Den 
tredje plads er endnu åben, men kommer 
nok til at stå mellem den ny tilkomne spil-
ler fra Tyskland, Svenja Tegtmeier og Ca-
rolines søster Amalie på bare 14 år, som 
allerede har gjort sig fint bemærket ved 
at gøre rent bord ved flere turneringer. 

Caroline går for tiden i 2. G på Gammel 
Hellerup Gymnasium. Efter forhåbentlig 
veloverstået studentereksamen i 2018, 
vil hun gerne på college i USA, hvor hun 
kan fortsætte sin udvikling som tennis-
spiller. 

„Jeg har allerede fungeret som træner 
ved klubbens tennis camps, og har gen
nemgået Dansk Tennis Forbunds KT 2 
uddannelse. Hvis jeg skulle pege på no
get, som jeg kan forbedre i mit spil på nu
værende tidspunkt, så må jeg nok arbej
de med at spille mere aggressivt og turde 
satse mere i mit spil, slutter Caroline.‟

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

GLARMESTER
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Her er dit fodboldliv ─ Arvid Christensen
Af Torben Klarskov

Redaktøren har mødt cyklonen.

„Der var stormvarsel for holdene i 2. Di
vision – de 11 af dem. Det kommer fra 
B.93, hvorfra et betydeligt urocenter bre
der sig fra manden med nr. 9 på ryggen. 
Arvid Christensen. I går bevirkede han – 
ihærdigt assisteret af et par andre tyfo
ner som Bjarne Eklund og Leif Petersen 
– at B 1901`s nu efter sigende så solide 
forsvar blev blæst omkuld.‟

Sådan skrev signaturen ‘poul’ i BT den 
20. august 1962 efter B.93 sejren på 3-2 
i Vanløse Idrætspark dagen før. 

Tilnavnet cyklonen har siden klæbet sig 
til Arvid Christensen, der sand for  dyden 
for os, der har oplevet ham på grøn-
sværen, var en hvirvelvind, som mange 
 forsvarere nødigt ville stå ansigt til an-
sigt med. 

Fodboldeventyret begyndte i Saxogade i 
1944, hvor Arvid var fem år.

„Når man boede på Vesterbro, var det 
naturligt, at man skulle spille fodbold i 
Frem, der dengang også rådede over 
nogle baner ude ved Baunehøj hallen og 
Vestre Fængsel. Men da mine forældre i 
1953 flyttede til Willemoesgade på Øster
bro, skiftede jeg som 14 årig til Østerbro 
klubben, hvor min første træner var den 
navnkundige slagter, Halvor Larsen.‟

Arvid gjorde ikke meget væsen af sig i de 
sidste ungdomsår. Han, der var kommet 
i bagerlære hos bageren i Arresøgade, 
havde på grund af arbejdet svært ved at 
møde op til kampene, når weekend brø-
dene skulle langes over disken.

„Men min uddannelse som bager kom 
mig til gode, da jeg i 1957 skulle aftjene 
16 måneders værnepligt i Værløse lejren. 
Her blev jeg hurtigt anbragt i messen, 
hvor jeg tjente sammen med min klub
kammerat Kurt Olsen. Esbjergs Carl Emil 
Christiansen og Ivan Hattens fra B 1903 
var vi sammen med på militærholdet. I 
Værløse havde vi aldrig problemer med 
at få fri til træning og kamp.‟ 

Efter endt militærtjeneste fik Arvid an-
sættelse som specialarbejder på Stan-
dard Electric i Rådmandsgade. Her ind-
ledte Arvid sin lange karriere som konge 
af indendørs fodbold. Det blev til man-
ge gode oplevelser i de år, hvor der om 
vinteren var fuldt hus i Idrætshuset til 
de mange spændende firmaturneringer, 
hvor holdet fra Standard Electric, senere 
NO Trading, Birk Sko og De Gamles By 
havde stor glæde af Arvids sans for in-
dendørs spillets mange finesser. 

Arvid Christensen
Foto Torben Klarskov
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„Min debut på B.93 første hold kom den 
24. april 1960 hvor vi i 2. Division mødte 
holdet fra Ikast, der vandt med 21 tak
ket være storspil af deres første lands
holdspiller Kristian Mosegaard.‟ 

Det blev i perioden 1960-1970 i alt til 203 
kampe på førsteholdet og 85 mål. Arvid 
opnåede at repræsentere fodboldsam-
menslutningen ‘Stævnet’ der i 1962 tab-
te 4-0 i Edinburgh til Hibernian og 3-2 på 
hjemmebane i Idrætsparken, hvor Arvid 
scorede danskernes andet mål. Jørgen 
Jacobsen og Leif Rønnow repræsentere-
de ligeledes B. 93 i denne kamp i Messe-
byturneringen, og alle tre var også med 
på det KBU hold der den 16. oktober på 
Aalborg Stadion blæste et jysk hold, der 
indeholdt mange landsholdsspillere, ud af 
banen med hele 6-0 til stor anerkendel-
se fra det aalborgensiske publikum. Arvid 
scorede KBU`s femte mål og lagde op til 
Leif Holten, Fremad Amager, der scorede 
kampens andet mål. Hvis ikke det lige 
var fordi HIK`s Ole Madsen dengang hav-
de monopol på centerforwardpladsen på 
udvalgte hold, var det nok blevet til flere 
repræsentative kampe.

„Da Erik Dennung så kom til som træner 
i 1969, efter at vi for første gang var 
dumpet helt ned i 3. Division Øst, blev 
det kun til få kampe de to sidste sæsoner. 
Dennung var i gang med et generations
skifte, der også kostede målmand Bent 
Jørgensen pladsen som målmand.‟ 

Men Arvid fortsatte med fodbolden på 
lavere hold i klubben. Han var med til 
at vinde Danmarksserien for B.93 andet 
hold i 1971 og siden blev det også til en 
hel del rækkegevinster med klubbens far-
verige 7. hold. 

„De kampe jeg husker allerbedst fra min 
førsteholdskarriere i B.93 var kampen 
mod OB Grundlovsdag i 1966, hvor vi 
vandt med 5-1 og jeg nettede tre gan
ge. To uger senere smadrede vi så Vi
borg med hele 8-0, hvor jeg kom på tav
len hele fire gange.  Men tydeligst i min 
erindring står nu vores belønningstur til 
Spanien i 1968, hvor vi spillede uafgjort 
11 mod et af de bedre hold i den span
ske liga, CD Malaga.‟

Ud over at score B.93`s mål i denne 
kamp, fik Arvid også mulighed på en nat-
klub efter kampen at demonstrere sit ta-
lent for Flamenco – se billedet. Et talent, 
der ville have kunnet række langt i nuti-
dens ‘Vild med Dans’ konkurrencer.

Men skæbnen var hård ved Arvid Chri-
stensen den 8. december 1990.  Familie 
og venner var på vej hjem fra det lokale 
bankospil. Man hyggede sig over en en-
kelt øl, og så kan Arvid ikke huske mere, 
før han næste dag vågnede op på Bispe-
bjerg Hospital ramt af en hjerneblødning.

Med Arvids sædvanlige gåpåmod, kom 
han sig ved hård genoptræning i Horn-
bæk og på Montebello i Spanien og er 

Arvid Christensen i en fejende Flamenco på en 
natklub i Malaga.
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i dag yderst velfungerende, bortset fra 
lammelsen i venstre side. 

Han er fast gæst ved stambordet i klubre-
stauranten hver tirsdag og ved førstehol-
dets turneringskampe på Stadion, hvis 
det da ikke regner. I marts 2012 blev 
han hædret ved at blive optaget i ‘Wall 
of Fame’ Han er fortsat aktiv i Firmaklub-
bernes Boldspil Union og ved indendørs-
stævnerne har han sin faste plads ved 
dommerbordet.

Han fortæller stolt om sit barnebarn Gu-
stav på 11 år, der for nylig ved en fod-
boldskole i Kolding blev hædret med et 
ugentligt træningsophold hos selveste 
Barcelona.

Så er catalanerne vist advaret. Om føje 
år kan de måske risikere endnu en cyklon 
på de kanter.

Tilbage på Østerbro
Af Ole Helding

Ole Ringheim er vendt hjem til B.93

Når man bevægede sig over på det gamle 
anlæg på P.H. Lings Alle i begyndelsen af 
70`erne kunne man altid være sikker på 
at støde ind i Ole Ringheim.

Han havde både fodboldstøvler og ten-
nisketcher med for dengang kunne man 
som ungdomsspiller for et beskedent be-
løb dyrke begge idrætsgrene. Og Ole var 
flittig på både græs og grus.

Syv år gammel blev han meldt ind i klub-
ben, og medlemsskabet af B.93 har altid 
betydet meget for Ole, selv om han har 
opholdt sig meget i udlandet i forbindelse 
med hans job som speditør.

En af de største oplevelser Ole har haft 
som medlem af B.93 fandt sted i 1975, 
da holdet med Leif Holm som leder rej-
ste til London.  Ynglingeholdet spillede 
tre kampe derovre mod blandt andet 

Arvid Christensen i kamp med KB`s Henning 
Helbrandt 24. oktober 1964 (1-5)

Billede af Ole Ringheim
(Privat foto)
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Chelsea, som holdet dog fik store klø af 
(6-0). Turens højdepunkt var så afgjort 
besøget på det gamle Wembley (se bille-
det) og Ole har stadig noget græs derfra, 
som han fragtede hele vejen til Danmark. 
Spillerne gik på indkøb og især LP plader-
ne var billige og populære, så der blev i 
alt indkøb over 200 af slagsen. 

Hans forretningsgen har fulgt ham siden 
han som 18 årig købte sin første andels-
bolig i Randersgade. 

Det bedste B.93 hold han har set var 
så afgjort holdet fra 1972, der spillede 
klubben fra 3. Division op i den davæ-
rende første division med profiler som 
Henrik Juul, Jan Høiland, Jens Kolding, 
Hans Paulander, Finn Ludo Jensen med 
flere. Det var dengang klubfølelse var i 
højsædet og man kunne følge spillernes 

udvikling fra ungdomsafdelingen op i se-
niorafdelingen.

Ole har aldrig selv spillet seniorfodbold i 
klubben. Arbejdet førte ham udenlands 
og han har boet mere end 20 år i USA 
sammen med familien.

Ånden fra 72 har Ole taget med sig nu, 
hvor han er tilbage i B.93 og aktivt er 
gået ind i det nye Anpartsselskab. I dag 
arbejder han sammen med den nye an-
partsbestyrelse ihærdigt på at få genfødt 
klubfølelsen hos de professionelle spillere 
i klubben. 

Målet er nu at få holdet til at kvalificere 
sig til oprykningsspillet forår 2017. Med-
lemsbladet ønsker Ole held og lykke med 
projektet.

1. junior var på besøg på Wembley, England 1975
Bagest fra venstre: Leif Holm, Tim Østerberg, Allan Green, Klavs Ib Nielsen, Hans Godske, 
Ole Ringheim, Jørgen Hansen og Jacob Wolfsohn
Forrest fra venstre: Johnny Andersen, Hans Drachmann, Ebbe Larsen, Steen Hansen, 
Flemming Bendtsen, Tommy Madsen, Michael Bo Jørgensen og Finn Helge Hansen.
Foto: Ole Heldning
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Tirsdag den 6. december fra kl. 17:30 - 21:30.

Pris pr kuvert 

Julefrokost i klubben 

150,00 kr. 

Bestil på kok@kokkensgourmet.dk eller tlf. 24 44  79 19

Buffeten kan også forudbestilles alle dage i resturanten, fra 
fredag den 18. november og til og med 16. december.

ved minimum 10 kuverter

Julebuffet:
Karrysild og æblesild
Æg og rejer
Fiskefilet med citron og remoulade
Gravad laks med rævesauce
Flæskesteg med rødkål og surt
Postej med becon og svampe
And med tranebær og æbler
Frikadeller og agurkesalat
Fransk brie med kiks
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Kan du huske?
August - december

100 år siden
1916 Fodbold: Trods nederlag til B 1903 
(2-4) i første turneringskamp i efteråret, 
blev denne sæsonstart alligevel godkendt 
med sejre over Frem (4-1) Uafgjort mod 
AB (1-1). Storsejr over Velo (7-0) og 
navnlig sejren over de evige rivaler fra 
KB (4-2). B.93 nåede frem til KBU`s Po-
kalfinale med sejre over KFUM (6-0), Uni-
on (10-0) og B 1903 (6-2). I finalen stod 
B.93 over for KB og tabte 0-3 på en re-
gulær off-day. En af holdets veteraner, 
Harald Hansen trak sig tilbage efter at 
have været en del af holdet i 16 år (1899- 
1915). En uvurderlig spiller, der i kraft af 
sit kontante spil vandt mange kampe for 
klubben. Han begyndte som hårdt sky-
dende centerforward, men blev rykket 
ned som back i 1901.  Harald Hansen var 
født den 14. marts 1884, gymnastiklæ-
rer, 117 kampe for B.93. 45 mål. Deltog 
ved OL i 1908 og 1912. Han døde i Aar-
hus i en alder af 44 år. 

Landsholdet: Det blev til to landskampe 
i mellemkrigsåret. Mod Sverige i Stock-
holm blev det til nederlag på 0-4, mens 
Norge blev besejret med 8-0 i København 
ugen efter. Poul ‘Tist’ Nielsen scorede fire 
gange i en kamp hvor han traf opstande-
ren hele ni gange, Michael Rohde scorede 
tre gange og Anton Olsen det sidste mål. 
Det stod i årsskriftet fra 1916: Afslø-
ringen af mindesmærket for I. C. Gan-
dil skete søndag den 8. oktober 1916 på 
klubbens bane.

Efter at dækket var fjernet, overleverede 
overretssagfører Thomsen mindesmær-
ket til klubben med følgende ord: 

„Idet jeg nu på komiteens vegne overle
verer mindesmærket til Boldklubben af 
1893 ved dens bestyrelse, vil jeg fremsi
ge stenens mindeord, som ingeniør P. N. 
Holst har skrevet over sin afdøde kam
merat og ven: Medlemmer af Boldklub
ben af 1893 rejste denne mindesten for 
J. C. Gandil  klubbens mangeårige og 
uovertræffelige formand - dens - opret
holder og fornyer  og ypperste kraft – al 
idræts forstående ven – og forkæmper 
– ubøjelig i sin viljekraft – bøjelig i sin 
form – elskelig i sin hele færd – skattet 
af gamle og unge – sådan bør han min
des – gennem tiderne‟.

75 år siden
1941 Fodbold: Tilnavnet ‘Champagne-
holdet’ stammer fra dette efterår, hvor 
klubben vandt KBU’s Pokalfinale med 
1-0 over KB (Poul O. Hansen) – og sene-
re også DM for 8. gang. Kaj Hansen var 
vendt tilbage fra Frem. K.B. Overgaard 
var ude med en alvorlig knæskade, mens Harald Hansen
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150,00 kr. 
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And med tranebær og æbler
Frikadeller og agurkesalat
Fransk brie med kiks
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Arne Sørensen – den senere landstræ-
ner− var kommet fra B 1903. B.93`s hold 
i KBU Pokalfinalen mod KB den 2. novem-
ber 1941: Hans Pedersen; Poul L. Han-
sen, Ernst Spiegelhauer; Arno Nielsen, 
Per Brandtmar, Arne Sørensen; Henning 
Brandtmar, Kaj Hansen, Poul O. Hansen, 
Jørgen Hammeken og Helmut Nielsen. 
Sejrsmålet var lidt specielt. Jørgen Ham-
meken skød på mål, men KB målmanden 
Eigil Nielsen fik reddet bolden på selve 
målstregen. Poul O. Hansen – lillebror 
til Kaj Hansen, kom til og skubbede Eigil 
Nielsen ind over målstregen!

Landsholdet: To landskampe mod ar-
vefjenden fra Sverige (2-2 i Stockholm 
og 2-1 i København) I november en en-
kelt kamp i Dresden mod Tyskland (1-!). 
I den uafgjorte kamp mod Sverige op-
nåede Per Brandtmar sin eneste lands-
kamp som venstre back 50 år siden: 
Bordtennis: Kaj Hansen, den berømte 
fodboldspiller med øgenavnet ‘Lille Kaj’, 
var blevet klubmester for senior i her-
resingle foran Finn Hunsbal. Klubmester 
for junior blev Christian Kjærside foran 

Helmuth Jespersen. Turneringsformen 
fremgår ikke, men ud fra ordvalget kun-
ne det tyde på, at det var en alle- mod-al-
le turnering. En unavngiven person skrev 
senere i klubbens første medlemsblad:

(juni 1942) „Vi vil selvfølgelig fortsætte 
bordtennisspillet til vinter, men var det 
ikke rigtigt at få det under lidt mere ord
nede former. Damernes omklædnings
rum, hvor juniores spillede, så ikke hyg
geligt ud efter benyttelsen‟.

1966 Fodbold: Efter nedrykningen i 
1965 fra første division blev det til en no-
get skuffende niendeplads i 1966 i den 
næstbedste række, men dog syv point 
fra en truende nedrykning. Det gik langt 
bedre i pokalturneringen, hvor klubben 
efter sejre over Ballerup (2-0), Slagelse 
(2-1), Lyngby (3-1) og Brønshøj (3-1) og 
derefter var klar til semifinalen mod Ran-
ders Freja i foråret 1967.  Jørgen Jacob-
sen indstillede karrieren med en klubre-
kord på 293 kampe som skulle komme til 
at bestå i 17 år.

Jørgen JacobsenPer Brandtmar
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Landsholdet: Sløjt efterår med kun en 
enkelt sejr over Israel (3-1). Nedelag 
til Finland (1-2) smæk af Ungarn i EM 
Kampen i Budapest (0-6) og nederlag 
til Sverige (1-2) og Holland (0-2). Tom 
Søndergaard var med i kampen mod 
Finland. Tennis: Den populære tennis-
træner Josef Kozeluh (se Tennisnostalgi 
nr. 3. juni 2016) fejrede sin 35 års an-
sættelse i klubben den 1. oktober. Det 
stod i medlemsbladet: Divisionsholdet 
holdt afslutningsfest, der som året før, 
blev holdt i klubbens egne lokaler i Sta-
dionbygningen, det gør sammenkomsten 
mere intim og hyggelig. Udover spillerne 
deltog bestyrelsen, spilleudvalget, træ-
nere m.fl. – alle med damer. Forman-
den overrakte ’Becker-Skålen’ til anfø-
reren Bernhard Deneke, som var kåret 
til årets spiller. En særlig fighterpokal til-
faldt John Christensen, bedre kendt som 
Chesmann.

1991 Fodbold: Turneringen 1991/92 
skulle nu afvikles som efterår /forårstur-
nering. B.93 befandt sig i 2. Division Øst. 
Træner i de første fem kampe var Arne 
Nielsen, der efter en elendig sæsonstart 
med fem kampe og en målscore på 1-6 
blev afløst af AB`eren og skolelæreren 
fra Ballerup, Johnny Petersen. Han lagde 
ud med to sejre over Kastrup (1-0 mål-
scorer Ivar Blegvad) og sin gamle klub 
AB (2-1 hvor Cliff Hansen og Flemming 
Jørgensen scorede målene). Med seks 
nederlag i træk derefter var der for al-
vor panderynker i ledelsen, men det før-
te dog ikke til en ny trænerfyring. I al-
lersidste turneringskampe i 1991 klarede 
 holdet frisag, da Leif Funcke Nielsen sco-
rede sejrsmålet mod Greve. Et nederlag 
havde betydet nedrykning til Danmarks-
serien. I pokalturneringen blev det til tre 
sejre over Ryvang (2-1), Vanløse (2-1) 
og Birkerød (2-1). Endestationen blev 

Helsingør, der vandt efter 120 minutters 
spil med 4-3. 2. holdet missede opryknin-
gen fra Københavnsserien i sidste runde 
med et nederlag til Sundby (0-1).

Landsholdet: Havde en gylden periode 
i dette efterår. En enkelt uafgjort test-
kamp mod Island (0-0) afløstes af tre 
flotte sejre i EM puljen – Færøerne (4-0 i 
Landskrona), Østrig (3-0 i Wien) og Nord-
irland (2-1 i Odense). Idrætsparken var 
som bekendt under ombygning. Tennis: 
Sidste flyvebåd hjem. Patrick Langvardt, 
der havde boet i Sverige hele sit liv (mo-
deren var svensker), var kommet til B.93 
i starten af året. En periode han spillede 
for Silkeborg, havde han lært Ernst Ecks 
og flere af B.93’s spillere at kende. Og da 
Silkeborg rykkede ned, rykkede Patrick 
Joachim Langvardt til B.93. Kvitterede 
med et indendørs mesterskab. Det stod i 
medlemsbladet: Danmarks-samfundet 
havde i anledning af B.93’s snarlige 100-
års jubilæum skænket klubben en fane, 
som selvfølgelig først skulle tages i brug 
til jubilæet i 1993. Men klubben savne-
de en sponsor der ville betale klubbens 
skjold på fanen (det lykkedes, ikke over-
raskende var løsningen John Andreasen, 

Børge Christensen
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fanen hænger på væggen ved konto-
ret på Slottet, red.). Miniprofil af Børge 
Christensen. Anledningen var, at ’Onkel 
Børge’ fyldte 70 år. Børge blev indmeldt 
som 16-årig i 1937. Han spillede lidt fod-
bold og cricket. Børge var ungdomstræ-
ner i klubben i 26 år (1947/73). Derud-
over var Onkel Børge med i KBU i 34 år 
(1957/91) og DBU i 23 år. Fødselsdagen 
blev markeret med en velbesøgt recepti-
on i restaurationen (Børge døde kort tid 
efter, 10. februar 1992, efter kortere tids 
sygdom, red).

10 år siden 
2006 Fodbold: Førsteholdet kom lov-
ende ud af starthullet med en solid sejr 
på 6-1 over Greve. I løbet af otte dage 
i september 2006 spillede B.93 tre kam-
pe. Målscore 15-0 (KB 5-0), Glostrup (6-
0) FC Roskilde (4-0). Ni af målene blev 
scoret af Henrik Lyngsø Olsen.  Ræk-
ken havde det problem at KB og Brønd-
by kunne deltage med deres reserve-
hold, hvilket gjorde, at man aldrig på 
forhånd vidste noget om deres styrke. I 
sidste kamp i efteråret i Greve (2-2) fik 
B.93 både udvist anfører Jimmy Müller 

og topscorer Henrik Lyngsø Olsen. Greve 
udlignede i overtiden.

Landsholdet: Danmark spillede tre 
kampe i kvalifikationen til EM i Østrig/
Schweiz 2008. Danmark var i gruppe 
med Spanien, Sverige, Letland, Island, 
Nord Irland og Liechtenstein. I efteråret 
2006 lagde vi ud med en 2-0 sejr over 
Island, 0-0 mod Nord Irland, og 4-0 over 
Liechten stein, men sværere modstan-
dere ventede. Niclas og Daniel Jensen, 
Per Krøldrup og Dennis Rommedahl var 
landsholdsaktuelle spillere med en fortid 
i B.93. Det stod i fodboldbladet: For-
sidebilledet af medlemsbladet november 
2006 viste ynglingeholdet efter sejr i po-
kalfinalen. I Valby Idrætspark vandt B.93 
med 4-2 over hjemmeholdet Frem. Trup-
pen var: Emil Jensen, Simon Glarding, 
Dennis Rasmussen, Mads Heisterberg, 
Jesper Kolding, Sebastian Clausen, Alex-
ander Vorobjov, Mohammad Ali, Mikkel 
London, Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Emil 
Farver, Denez Karaman og Simon Niel-
sen. Træner var Arne Holm og assisten-
ten Kim Trier Emanuelsen.

Henrik Lyngsø Olsen

Hårdt arbejde slår talent,
hvis talentet ikke arbejder hårdt!
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Tennisnostalgi 5:
Poul Daylesford Groes Petersen (2. juni 1883 – 20. november 1968)

Det første danske mesterskab i ten nis 
blev vundet i Herredouble i 1909, hvor 
Groes sejrede sammen med makkeren 
Axel Thayssen, som vi præsenterede i 
sidste medlemsblad.

Det blev til yderligere to mesterskaber 
med samme makker i 1911 og i 1912. 
Poul Groes deltog i Wimbledon i single 
i   1910, hvor han blev slået ud i anden 
runde af George Thomas fra England, og 
i herredouble blev han og KB`eren Leif 
Rovsing slået ud allerede i første runde 
af det indiske par Athar-Ali Fyzee og Ali 
Hassan Fysee.

Herefter helligede han sig sin karriere i 
erhvervslivet. Efter studentereksamen i 
1901 fra Østersøgades Latin-og Realsko-
le tog han i 1907 cand. jur. eksamen ved 
Københavns Universitet. I 1908 blev han 
ansat som ministersekretær og året efter 
som assistent i Finansministeriet, hvor 
han var ansat til 1916. I 1917 blev han 
overretssagfører med egen praksis i Kø-
benhavn.

Kærligheden til B.93 fornægtede sig ikke 
og fra 1915-1921 var han klubbens tredje 
formand. Han afløste afdøde I.C. Gandil 
og derved blev han den første tennisspil-
ler, der satte sig i formandsstolen. Selv 
om han var tennismand gjorde han også 
meget for fodbold. Han havde blandt 
 andet sæde i fodboldsammen slutning en 
‘Stævnet’.

B.93 var en klub i rivende fremgang, da 
han gik af som formand i 1921. Groes var 
dog stadig glødende B.93`er, og han blev 
næstformand i perioden 1927-1929. Han 

var juridisk rådgiver for klubben, og han 
var i mange år en fortrinlig dirigent ved 
generalforsamlingerne, som dengang ty-
pisk blev overværet af 300 medlemmer. 

Poul Groes blev æresmedlem i 1933 i for-
bindelse med klubbens 40 års jubilæum.

Han døde den 20. november 1968 i 
Hørs  holm og han ligger begravet sam-
men med sin hustru Ayoe på Hørsholm 
 Kirkegård.

Poul Groes
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Erfaring skal der til
Af Torben Klarskov

Samtale med Maria Dong Kruse – Cheftræner for klubbens 
Kvindeseniorhold.

Det var måske ikke det mest optimale 
tidspunkt, at sætte Maria Dong Kruse 
stævne på Slottet dagen efter, at holdet 
havde lidt sit første nederlag til GVI i Kø-
benhavnsserien (3-4)

„Men det var jo netop problemet, at vi 
mødte et gennemrutineret hold, der har 
stor erfaring fra mange år i gamet, og 
som ved, at man får gevinst ud af at spil
le hårdt og nogle gange meget tæt på 
stregen, hvis man skal have gevinst mod 
et ungt og lidt urutineret mandskab som 
vores.‟

Selv kommer Maria med en masse erfa-
ring i bagagen. Hun har spillet fodbold for 
Femina i landets bedste række. Hun har 
også divisionserfaring fra FB og Skjold 
og hun har sågar optrådt i Sverige for 
Malmøklubben, Husie IF.

„Målet er at rykke op igen i år, så vi i 
næste sæson kan optræde i Kvindeserie 
Øst. Sommerpausen var lidt for kort, og 
selv om vi havde mange følere ude for at 

tiltrække mere erfaring til holdet, så lyk
kedes det ikke i første omgang, at få den 
nødvendige forstærkning. Vi er i besid
delse af et meget talentfuldt U 18 hold, 
som vi meget gerne skulle holde fast i, og 
fortsat gøre det attraktivt at spille kvin
defodbold i B.93. Vi har betalt nogle dyre 
lærepenge i form af et unødigt pointtab til 
KFUM, hvor vi førte med 41 og alligevel 
kun fik 6-6, og så det her helt unødvendi
ge nederlag til GVI. Heldigt for os, så har 
de andre tophold også smidt point væk, 
så vi er stadig med.‟

Maria har været vidt omkring som træ-
ner. Hun begyndte som drenge træner 
i Skjold. Siden har hun stået i spidsen 
for Fremad Valby, Vordingborg, Roskilde 
og været 2. holdstræner i sammenslut-
ningen B.93/HIK/Skjold. Hun traf B.93 
Sportschef Bjarke Møller til ‘Pigestafet-
ten’, og efter en samtale med ham fandt 
hun ud af, at B.93 havde et set-up, som 
hun fandt interessant. Hun, der er uddan-
net pædagog lægger vægt på det menne-
skelige aspekt i sin træning.

„Der er grænser for, hvad vi kan stille af 
krav til pigerne, men man må gerne have 
hjertet med, når man går på banen, og 
det er kun naturligt, at man ærgrer sig 
gul og grøn ovenpå et nederlag. Hun ser 
gerne, at spillerene arbejder som et team 
med ansvar for hinanden, og disciplin er 
en nødvendig forudsætning for at opnå 
resultater. Vi kan selv afgøre det ved at 
vinde holdets sidste fire kampe og det er 
også lige, hvad vi gør, slutter Maria Dong 
Kruse samtalen fuld af tro og optimisme.‟ Maria Dong Kruse



24

Københavnsserieholdet 
Kvinder
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Navnene fra venstre er:
Stående: Isra Saadaoui, Sofie Vielsted Olsen, Thea Tamara Roque-Krag, Nathalie Granild-Sørensen,
Emma Holmskov, Mette Perthu-Hansen, Mathilde Reisner Holm-Westrup, Josefine Andersen Kold, Sif Christine 
Lykke Hougaard, Maria Dong-Kruse (træner)
Siddende: Sophie Stæhr, Julie Falkebo-Jensen, Samira Toutouh, Victoria Kold-Larsen, Silke Sofie Holme Bonnén, 
Anna Tørsløv, Kristine Lindgaard, Cecilie SchouNielsen.
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Kunsten at vente med klubskifte til det rigtige tidspunkt
Af Torben Klarskov

Kvindeholdets nye bomber, Mette Perthu-Hansen ønsker at  
videregive sine erfaringer til sine nye klubkammerater.

I skrivende stund har vores ny oprykke-
de kvindefodboldhold i Københavnsseri-
en i sæsonens første tre kampe fået en 
drømmestart med masser af mål og godt 
fodboldspil.

Med træner Maria Dong Kruse og hendes 
spillende assistent Mette Perthu Hansen 
er der virkelig kommet snit over holdet.

En målscore på 18-8 efter tre kampe – 
heraf ni scoringer fra Mette giver løfter 
om yderligere avancement – og så var 
Mette endda ikke på grund af en skade 
med i den tredje kamp mod Nørrebro IF, 
som alligevel blev sendt hjem med et 
 nederlag på 6-1.

Mette Perthu- Hansen er skiftet fra Gre-
ve til B.93 og medlemsbladet har mødt 
hende på anlægget til en samtale om, 
hvad hendes mål med skiftet til B.93 har 
været.

„Jeg begyndte at spille fodbold som 5-årig 
i Solrød FC. Min storebror Mark spillede 
fodbold i samme klub og jeg var altid med 
på sidelinjen og her fik jeg den store inte
resse for fodbold fordi jeg så rigtig meget 
op til min storebror. Min mor har også 
spillet fodbold, altid og min far er mit ri
tual til alle kampe. Både mor og far har 
fulgt mig altid, men især min far tropper 
op til alle kampe og sommetider også til 
træning,, og derved er han mit ritual – 
især til kampe. Som 10 årig ønskede jeg 
nye udfordringer og skiftede til Vallens
bæk. Her savnede jeg hurtigt nye udfor
dringer og derfor startede jeg i Brøndby 

IF, der tilbød mig at træne med hos de 
bedste piger på 12- 13 år. Jeg udviklede 
mig meget i Brøndby− blev indlemmet i 
deres KTU trup og opnåede at spille 10 
kampe på U 16 landsholdet.‟

Men lige pludselig kom fodbold til at fylde 
for meget i Mettes liv og hun kontaktede 
både Brøndby og landsholdet og meddel-
te, at hun havde brug for en pause. Fod-
bold var ikke længere en fritidsinteres-
se men nærmere hendes arbejde og ofte 
gjorde hun det bare af pligt. Så mange 
forventninger og knap så meget plads til 
at socialisere sig med jævnaldrende.

„Der var ikke megen plads til overs til an
dre gøremål, og med mine venner kun
ne jeg kun tale om fodbold. Jeg synes at 

Bjarke Møller, sportschef i B.93 byder
Mette Perthu Hansen velkommen i B.93
Foto Fra hjemmesiden ‘Fodbold for piger’. 
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hele min identitet var bygget op omkring 
fodbold og Mette Perthu, derfor savnede 
jeg bare at være Mette. Det blev for me
get for mig, der også ville have andet at 
beskæftige mig med. Den erfaring, jeg 
derved fik med at toppe for tidligt i karri
eren for at opleve, at jeg allerede tidligt 
brændte ud, vil jeg gerne give videre til 
andre ambitiøse unge pigefodboldspille
re. Det er helt i orden at have ambitioner 
om at blive en dygtig fodboldspiller, men 
det er vigtigt at vente med at tage sprin
get til en storklub, før man er helt parat 
til at ofre det, det i virkeligheden kræver 
af en. Jeg mener at man først er en rigtig 
dygtig fodboldspiller, når man har skabt 
sin helt egen identitet, personlighed og 
spillespil på en fodboldbane. Når man 
stikker i øjnene på folk fordi at lige net
op DU har noget som man sjældent ser.‟

Mette fik dog lysten tilbage til at spille 
fodbold og vendte tilbage til barndoms-
klubben Solrød FC, der nu havde indgået 
et samarbejde med Greve. Da samarbej-
det ophørte startede Mette et hold op i 
Greve da licensen hørte til der.

„Vi lagde ud i serie 2 og mange af mine 
holdkammerater var gamle veninder fra 
min ungdomstid i Solrød. Da vi nåede 
kvindeserien skaffede jeg flere erfar
ne spillere fra både tidligere 3F-hold og 
ungdomslandshold. Alle sammen spillere 
som var blevet træt af eliten, som var 
klar på at starte et projekt op. Vi havde 
det rigtig hyggeligt og tog efterhånden 
hele turen op igennem rækkerne. Sid
ste sæson var vi kun et enkelt point fra 
at rykke op i landets bedste række 3F 
ligaen.‟

Mette blev igen kontaktet af Brøndby og 
tilbudt en plads på et af Danmarks bedste 
kvindefodboldhold. Hun havde trods alt 

bombet 50 mål i kassen for Greve på en 
sæson. Men også B.93 nystartede kvin-
dehold med sportschef Bjarke Møller vi-
ste interesse for Mette.

„Jeg måtte lige gå en tur i tænkebok
sen. Afgørende for mit valg var nok mit 
kendskab til klubbens nyansatte træner 
Maria Dong Kruse, som jeg kendte som 
min veninde og en dygtig træner i Roskil
de. Efter et møde med Bjarke Møller, der 
fortalte om klubbens ambitioner, og om 
det talentfulde materiale, klubben rådede 
over på kvindesiden følte jeg mig overbe
vist om, at skiftet til B.93 ville være det 
helt rigtige for mig. Her får jeg mulighed 
for individuelt at træne med og udvikle 
klubbens talentfulde ungdomsspillere på 
det tekniske plan.‟

Mette har endnu ikke besluttet, hvordan 
hendes civile karriere skal forme sig, men 
hun har blik for, at der ligger mange mu-
ligheder i en fodboldverden for kvinder, 
der er i rivende udvikling i Danmark.

„Mette er en fantastisk fodboldspiller. Hun 
er en teknisk betonet angriber, der kan 
drive ethvert forsvar til vanvid, men hun 
er også en leder og vindertype på banen, 
som vores unge talenter kan lære meget 
af,‟ udtaler Bjarke Møller, pigesportschef 
i B.93 til hjemmesiden ‘Fodbold for piger’.

VIDSTE DU DET?

Det koster kun 1,51 kr. om dagen 
at blive passivt medlem af B.93.

Det koster kun 2,75 kr. om dagen 
at støtte ungdommen i B.93.
ved medlemskab af 
Back – Op foreningen

Det koster kun 41 øre om dagen 
at abonnere på klubbens medlemsblad 
og få det leveret til døren.
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Der kom et brev

I starten af året modtog klubben et brev 
fra Skifteretten. Indholdet var noget 
af en overraskelse. Per Erik Christian-
sen var død i en alder af 83 år, og han 
 havde testamenteret sin formue (netto 
kr. 150.000,-) til deling mellem B.93 og 
Skovshoved IF.

Da Per ikke var medlem af klubben, hav-
de vi et problem med at finde ud af hvem 
han var. Det lykkedes så på oldboys ge-
neralforsamling, hvor Hans Hesselberg 
mente afdøde var i familie med den gam-
le 1. holdsspiller Ole Andersen.

Ole Andersen, årgang 1939, der er bosat 
i Schweiz, kunne bekræfte dette:

 „Ja, Per var min fætter, han spillede som 
ung i B.93, så holdt han op og gik senere 
til Skovshoved, hvor sødt med testamen
tet, han var en lille smule tilbage i hove
det efter en svær fødsel.‟

Per Erik Christiansen var medlem af 100  
-mandsklubben (som nu hedder Back-
Op) i 1990 har vi efterfølgende konstate-
ret. Hans fætter Ole spillede på 1. holdet 
i B.93 i perioden 1958/60, så skiftede han 
til netop Skovshoved i 1961, senere sam-
me år rejste han til Schweiz sammen med 
en masse andre 93’ere (Leif ‘Sløjfe’ Poul-
sen, Ivan Løvenskjold, Tommy Andersen, 
Anders Yrfeldt og Ove Fogh). Det var den 
tidligere træner Frank Petersen, der lok-
kede spillerne med guld og grønne skove.

Ole vendte hjem til B.93 i 1965 for en 
kortere periode. Siden har han boet i 
udlandet, hvor han er brugt sit  enorme  
tegnetalent ved arbejde for UEFA og 
FIFA i Schweiz. En satirebog (2013) med 
 karikaturtegninger,, hvor personen Sepp 
Platter fremstilles som korrupt og mani-
pulerende med titler ’The Platter Carto-
ons’ blev stoppet af Sepp Blatter via et 
fogedforbud.

Per Erik Christiansen har åbenbart delt 
sin kærlighed mellem B.93 og Skovsho-
ved. Og det kommer nu begge klubber 
til gode.

Palle ‘Banks’ Jørgensen

Per Erik Christiansen
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Danmarks fodboldmuseum er i støbeskeen
Af Torben Klarskov

B.93 medlemsblad har talt med ophavsmanden Frits Ahlstrøm, Gilleleje

Folk, der blot har haft en lille smule be-
røring med dansk og international fod-
bold, kan ikke undgå at have hørt om 
Frits Ahlstrøm. Han er en personlighed, 
der har gjort meget for fodbolden både 
på og uden for banen.

Det begyndte i Strandens Boldklub af 
1950. Frits blev indmeldt allerede som 
femårig, og mødet med fodbolden var 
kærlighed ved første blik.

Som junior- og yngling spillede han i KB, 
hvor det også blev til flere kampe på 
KBU’s unionshold og en enkelt sæson på 
det danske skolelandshold sammen med 
andre kendte navne som Arne Dyrholm 
og Walter Richter.

Da Frits Ahlstrøm i april 1963 fik tilbudt 
et job som elev på Politiken, var man på 
redaktionen dengang ikke særligt begej-
stret for, at Frits som senior i KB skulle 

træne op til fire gange om ugen, og han 
var derfor tvunget til at drosle ned i barn-
domsklubben SB 50, der kun krævede to 
gange ugentlig træning.

Som danske mestre i 1966 havde Hvid-
ovre IF kvalificeret sig til Europa Cup’en. 
Modstanderen var ingen ringere end sel-
veste Real Madrid, og Politiken bad Frits 
om at dække returkampen i Madrid. 
Hvidovre havde overrasket ved at klare 
2-2 i den første kamp i Idrætsparken.

„De danske hold var jo rene amatører, så 
spillere og koner rejste med på en mindre 
ferietur. Jeg tog mine støvler med hjem
mefra og håbede, at jeg kunne få lov til 
at løbe rundt om banen på selveste San
tiago Bernabéu dagen før kampen, mens 
Hvidovre trænede. Men Ernst Netuka, 
den daværende træner i Hvidovre, invi
terede mig til at deltage i træningen, og 
han bad mig også om at møde til formid
dagstræningen på selve kampdagen. Den 
foregik på Real Madrids anlæg godt én 
km fra Santiago Bernabéu.‟

Netuka skulle efter årsskiftet begynde 
i AB, og han opfordrede Ahlstrøm til at 
komme. Det gjorde han – i januar 1968 i 
en halv meter sne.

„Jeg lover, at jeg kan bringe dig i top
form, således at du kan regne med debut 
på førsteholdet omkring den 1.juli.‟

Denne gang fik Ahlstrøm lov til at udleve 
sin drengedrøm. Han trænede individuelt 
med Netuka om formiddagen tre gange 
om ugen. En træning, der blandt andet 

Frits Ahlstrøm uden for huset i Gilleleje med Michael 
Laudrups spilletrøje fra hans sidste landskamp i 
kvartfinalen mod Brasilien ved VM i Frankrig i 1998.
Foto Torben Klarskov. 
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bød på ti løbeture rundt om AB-Hallen i 
Bagsværd. Kravet var en omgangstid på 
28 sekunder, og blev det mål ikke nået, 
talte runden ikke.

„Jeg var virkelig i topform, gik fra 86 
kg til 72 kg og fik min debut på første
holdet den 20. juni 1968 i en Toto Cup 
kamp mod tyske Eintracht Braunschweig 
i Gladsaxe Idrætspark.‟

Det blev til i alt 20 kampe på AB’s første-
hold, der i 1967 havde vundet det danske 
mesterskab. Frits fik desuden nogle inter-
nationale kampe mod FC Zürich og AEK 
Athen i mesterholdenes turnering i 1968 
og mod Sliema Wanderers og Anderlecht 
i Messebyturneringen i 1969

Frits Ahlstrøm var på Politiken i 24 år; 
størstedelen af tiden som sportsredaktør. 
Han har været chefredaktør på ’alt om 
Sport’, informationschef i DBU, sportsdi-
rektør i Brøndby IF og TV-medarbejder i 
Danmarks Radio. Han var mediedirektør 
i UEFA i 15 år (1995-2010). Siden 1990 
har han været pressechef for UEFA og 
FIFA i EM-og VM-slutrunder. Selv om han 
nu officielt er gået på pension, arbejder 
han fortsat på freelance basis for FIFA og 
UEFA udover sit virke på TV3 Sport.

Nyeste tiltag− Danmarks 
 fodboldmuseum

I 2006 luftede han for første gang ideen 
om at skabe et dansk fodboldmuseum. 
DBU’s daværende generalsekretær Jim 
Stjerne Hansen var positiv over for ide-
en, men gjorde det klart, at DBU ikke ville 
bruge penge på projektet. En henvendel-
se til overborgmester Frank Jensen om at 
stille lokaler til rådighed i København blev 
ligeledes positivt modtaget, men udmøn-
tede sig aldrig i et konkret tilbud. Op til 
DBU’s 125 års jubilæum i 2014 kom der 

lidt mere skub i planerne, eftersom DBU 
lavede en mobil udstilling i form af en 
container med klenodier og effekter fra 
dansk fodbolds historie. Det vakte stor 
opmærksomhed.

Ved Peter Graulunds testimonial i 2013 
kom Frits i snak med sin gode ven, den 
fodboldglade biskop og AGF-fan Kjeld 
Holm. Han introducerede Frits for den 
nye borgmester i Aarhus, Jacob Bunds-
gaard, der straks var med på ideen om, 
at Danmarks kommende fodboldmuseum 
naturligvis skulle ligge i Aarhus. To dage 
senere var løftet opfyldt med et 300 kva-
dratmeter stort lokale i Ceres Arena, der 
udgør en del af Aarhus Idrætspark. 

Det er dog kun anset som en midlertidig 
løsning. Planen er, at Danmarks Fodbold 
Museum skal indgå i det moderne fod-
boldstadion, der arbejdes på at få opført 
i 2020 – dér hvor det nuværende stadion 
ligger, men uden at berøre den eksiste-
rende fredede smukke rødlige bygning, 
der rummer de to indendørs haller. Aar-
hus Kommune vil betale huslejen, men 
museet skal selv finansiere driften. 

„Det havde været spændende at kunne 
slå dørene op den 26. juni 2017 på 25 års 
dagen for Danmarks Europamesterskab i 
fodbold. Men det er umuligt at nå. I ste
det håber vi at kunne give et indtryk af 
det kommende museum i form af en ud
stilling om dansk landsholdsfodbolds hi
storie på rådhuset i Aarhus, der i 2017 er 
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europæisk kulturhovedstad, fortæller Frits 
Ahlstrøm til B.93 medlemsblad.‟

Der vil snarest blive nedsat en bestyrel-
se. Arbejdsgruppen består i øjeblikket 
af AGF’s administrerende direktør Jacob 
Nielsen, AGF’s fodboldformand Steffen 
Olesen, AGF’s sportslige administrator Ole 
Hall og Frits Ahlstrøm.

Så snart bestyrelsen er sammensat, kan 
det store arbejde med fundraising indle-
des. Allerede nu er der, blandt andet med 
støtte fra DBU, indsamlet hundredvis af 
klenodier og effekter, deriblandt bøger og 
tidsskrifter til det Fodbold Bibliotek, der 
er en del af projektet.

Bolden fra den olympiske finale i 1912, 
en landsholdstrøje fra 1910erne, Kim 
Vilforts støvler fra EM-finalen i 1992, 
AB’eren Steen Blichers dragt fra indmar-
chen ved De olympiske Lege i Helsingfors 

i 1952, Michael Laudrups trøje fra hans 
sidste landskamp for Danmark – kvart-
finalen mod Brasilien i VM-slutrunden i 
1998 – og den guldmedalje, Danmark fik 
for triumfen i 1992, er nogle af dem.

„Vi har mange ideer og planer. En af dem 
er at fortælle historierne om op imod 
3.000 fodboldklubber, der har eksiste
ret, siden DBU blev stiftet i 1889. Vi vil 
samle alt relevant materiale ind og op
rette et bibliotek, hvor man kan læse om 
alt om fodboldens historie. Vi har planer 
om en søgedatabase, hvor vi lægger link 
til klubberne i alfabetisk rækkefølge. Vi 
ser derfor frem til, at mange klubber og 
privat personer henvender sig til os med 
tekster, effekter og billeder.‟

En sjov historie fortæller Frits Ahlstrøm 
om med en vis stolthed i stemmen. 

„En af Danmarks allerbedste fodboldspil
lere, Harald Nielsen, blev af sin far trænet 
i at skyde til måls op ad carporten hjem
me på Buhlsvej i Frederikshavn. Kesse, 
som hans far blev kaldt, tegnede en cir
kel på carporten, og den skulle Harald så 
ramme igen og igen. Da Frits kontakte
de Haralds enke Rudi, fik han oplyst, at 
carporten stadig findes. Han satte sig i 
forbindelse med de nye ejere og fik lov
ning på, at carporten kunne pilles ned og 
fragtes til museet mod at fodboldmuseet 
erstattede carporten med en ny.‟

Hvis nogen ligger inde med særlige fod-
boldeffekter, der rummer en sjov historie, 
kan de kontakte Frits Ahlstrøm på hans 
mail adresse: frits@ahlstromfootball.com

Bolden fra OL i 1912
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Når U-landsbistand bliver effektiv
Af Torben Klarskov

Medlemsbladet har denne gang besøgt Social Foodies, 
og talt med ildsjælen Thor Thorøe.

Social Foodies er en social økonomisk virk-
somhed, der arbejder på at  iværksætte 
Afrika, for derigennem at kunne købe rå-
varer direkte hos farmeren.

Manden bag projektet hedder Thor Thorøe 
og medlemsbladet satte ham stævne på 
en bænk uden for forretningen på Øster-
brogade 128. Herfra kunne man kig-
ge  direkte over til B.93`s hjemmebane 
Østerbro Stadion.

„Jeg har altid haft en forkærlighed for 
dette stadion, fortæller Thor Thorøe. Det 
minder mig lidt om Aarhus Stadion i den 
by, hvor jeg er vokset op. Her er atmos
fære. Begge stadions emmer af kultur og 
historie, og det var for at blive en del af 
denne lokale kultur, at vi i Social Foodies 
besluttede os for at gå ind i et samarbej
de med B.93.‟

Thor har selv spillet fodbold på et højt 
plan. Han spillede i ungdomstiden for 
Horsens og Vejle og opnåede at blive ud-
taget til JBU`s bedste ungdomshold, hvor 
han optrådte som anfører. Her blev han 
spottet af AGF`s John Stampe og invite-
ret til prøve træning i den århusianske 
storklub.

„Men det gik ikke så godt. Jeg brækkede 
anklen under træning og valgte at stop
pe, da jeg på samme tid var blevet færdig 
som student og havde besluttet mig for 
som en anden Pelle Erobreren, at rejse 
ud og se mig omkring i verden.‟

Det blev til en rygsæktur, der varede i 
flere år, og som bragte Thor i kontakt 
med folk i mere end hundrede forskel-
lige lande.

Tilbage i Danmark færdiggjorde Thor sin 
uddannelse fra Eksport Akademiet i Aar-
hus med speciale i salg og marketing. I 
2000 fik han ideen til at starte forretnin-
gen Paradis, der solgte is fremstillet af 
de bedste råvarer. Det blev en så stor 
succes, at man også åbnede en butik på 
Sankt Hans Torv. Da ejerne ikke længere 
kunne blive enige om konceptet, valgte 
Thor at sælge sin andel fra og rykke til 
Zimbabwe og Syd Afrika, hvor han tog 
ophold i fem år.

Her fik han kontakt til den lokale befolk-
ning, og her udkrystalliserede ideen sig 
om at skabe en forretning med et socialt 
formål. Det handlede om at forbedre vil-
kårene for småbønderne i Afrika, at yde 

Den tidligere fødevareminister Dan Jørgensen, der i 
2014 aflagde virksomheden Cocoa Fair et besøg. På 
billedet ses han sammen med Thor Thorøe.
Foto Social Foodies hjemmeside



34

hjælp til selvhjælp så deres råvarepro-
duktion kunne udvikles til velsmagende 
produkter til kunderne i Danmark.

Social Foodies skulle være det ægte, bæ-
redygtige og sociale koncept, der altid er 
i medarbejdernes og lokalsamfundets in-
teresse og forbedre deres liv.

„Da jeg mødte de fattige bønder i Afrika, 
havde de måske et lille stykke jord. De 
ejede måske en enkelt ko og de havde 
ikke råd til at sende deres børn i  skole. 
Vi har skabt arbejdspladser, der gør at 
bønderne nu har forbedret deres leve
standard med op til det 7 dobbelte. Nu 
har de fået råd til at bygge en brønd. 
Deres børn kan komme i skole og der en 
plads til en enkelt eller to køer mere. Vi 
yder derved verdens bedste udviklings
bistand, idet vi sætter gang i en proces, 
hvor vi skaber arbejdspladser, uddannel
se og  forbedret lokal økonomi, samtidig 
med, at vi springer fordyrende mellemled 
over. Vi har oprettet fabrikker i Sydafri
ka− Cocoa Fair fra bean til bar, og meje
rier i  Mozambique. Alle vore produkter er 
skabt på de bedste råvarer. Vi fremstil
ler vore egne flødeboller og müslibarer, 

som vi blandt andet leverer til B.93 
 førstehold. Vi forhandler mange forskel
lige produkter som nødder, kaffe og lige 
for tiden arbejder vi på at fremstille de 
bedste sundhedsboller. Vi er madnørder 
her i Danmark og i Afrika. Vi er en fami
lie af ildsjæle, som alle går på arbejde, 
fordi vi har et fælles mål om at udvikle 
 originale, velsmagende og altid frisklave
de  produkter.‟

Thor lever privat sammen med Lisa og 
de har to børn Marcus på 14 og Asbjørn 
på 11. I sin fritid træner han årgang 02 
i Skovshoved − en klub han også føler 
sig tiltrukket af, fordi den har en tilsva-
rende kultur og historie som B.93. Han 
er i kompagniskab med Casper Scheibye, 
som triller bold i B 1903. 

Social Foodies har i dag fem butikker på 
henholdsvis Gammel Kongevej 115, Or-
drupvej 42, Østerbrogade 128, Strand-
vejen 187 og M.P. Bruuns Gade i Aarhus.
Tilskuerne til kampen B.93− Frem har 
haft mulighed for at smage forretningens 
hjemmelavede isprodukter og redaktøren 
og hans hustru kan varmt anbefalede de 
hjemmelavede flødeboller.

Forretningen på Østerbrogade 128
Foto Social Foodies hjemmeside 
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B.93 har fået endnu en landsholdsspiller
Af Torben Klarskov

18. årige Andreas Heimer debuterede på U 20 landsholdet 
i en kamp mod Sverige

Andreas er netop blevet færdig med for-
middagstræningen, da jeg møder ham  i 
klubben. 83 minutters spilletid opnåede 
han den 10. oktober i en U 20 landskamp 
mod Sverige, som Danmark vandt med 
1-0.

Efter at have lykønsket ham med debuten 
i den rød/hvide landskampsdragt, fortæl-
ler han mig, at han snørede sine første 
fodboldstøvler i en alder af 4 år i den lo-
kale klub FB.

„Jeg skiftede siden til KB, hvor jeg spil
lede på deres bedste U 13 hold. Her op
levede jeg, at FCK fandt mig for let, og 
derfor opfordrede mig til at udvikle mig 
yderligere ved at skifte til B.93. Et skifte 
som jeg har været utrolig glad for. Her 
kom jeg straks på U 15 holdet, hvor jeg 
blev forenet med min gode ven Mads 
Walter, der netop i år også er indlemmet 
i førsteholdstruppen.‟

Andreas sætter stor pris på B.93, der al-
lerede har budt ham på en række gode 
oplevelser. Han har bl.a. været med di-
verse ungdomshold i Østrig, Sverige, på 
træningslejr med U 19 i Tyrkiet og tre 
gange har han deltaget i den internati-
onale ungdomsturnering, Karol Stegel-
mann Cup i Holland, som han har været 
med til at vinde en enkelt gang. 

„Atmosfæren og sammenholdet blandt 
spillerne i klubben er virkelig noget jeg 
har bemærket. Det er noget, der virkelig 
har haft betydning for, at jeg har kun
net udfolde mig som spiller. Der hersker 

en dejlig stemning, når man møder op til 
træning og kamp. B.93 er virkelig et sted, 
hvor man føler sig hjemme.‟

Andreas fik debut på førsteholdet den 6. 
juni 2015 i en alder af 17 år 5 måne-
der og 27 dage, hvilket gør ham til en 
af klubbens yngste debutanter. Andreas 
blev sendt på banen i en kamp mod Frem 
efter 55 minutters spil ved stillingen 5-0 
til Frem, der også blev kampens resul-
tat. I midten af november måned 2015 
var han på et kort træningsophold i den 
hollandske klub PEC Zwolle.

„Det var meget lærerigt, men det gav 
mig også et indtryk af, hvad det vil sige at 
arbejde fuld tid som fodboldspiller. Mine 
forældre gør meget ud af at fortælle mig, 
hvor vigtigt det er at have en uddannel
se, og jeg blev da også student fra Gefion 
Gymnasium i sommer.‟

Andreas Heimer
Foto Torben Klarskov
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Andreas er stadig parat til at gå all-in i 
forhold til fodbold. Allerhelst skulle det 
gerne blive til en kontrakt med favorithol-
det Arsenal.

„De spiller virkelig en vidunderlig form for 
offensiv fodbold. Men jeg skal nok byg
ge lidt mere fysik på kroppen, hvis jeg 
skal have en chance i engelsk fodbold, 
erkend er han med et smil‟.

I skrivende stund ser han frem til, at B.93 
forhåbentlig har kvalificeret sig til opryk-
ningsspillet i foråret 2017. Med klubben 
har han fortsat kontrakt til vinteren 2017. 
Han har optrådt 7 gange på U 17 og U 
19 landsholdet, før debuten i år på U 20 
landsholdet.

„Det er en helt speciel følelse at spille 
landskampe. Man er virkelig stolt over 
at kunne repræsentere sit land. Samti
dig er det også fantastisk at nå de mål
sætninger man har sat. Jeg havde fornø
jelsen af at spille sammen med virkelig 

dygtige fodboldspillere, som jeg kunne 
suge  lærdom fra.‟

Selv fremhæver han som sine stærke 
 sider, hans evne til at læse spillet, hans 
overblik, hans uforudsigelige indspil til af-
gørende scoringschancer, og hans krea-
tivitet.

„Jeg kan godt bruge lidt mere sul på 
kroppen bare for at nævne en ting. Der 
er selvfølgelig mange flere ting at arbejde 
på, for at ende der hvor jeg vil, og de ting 
arbejder jeg også dagligt på at forbedre, 
men det er ting der tager tid. Det er ikke 
noget, som man kan forvente bliver bed
re fra den ene dag til den anden.‟

Et stort tillykke til Andreas Heimer med 
debuten på U20 landsholdet. Vi er mange 
i klubben, der glæder os over at kunne 
nyde hans sublime fodboldspil et stykke 
tid endnu, inden hans fodboldrejse sik-
kert går videre.

Andreas Heimer fra kampen mod Brønshøj
Foto Christian Midtgaard
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Stor tilslutning til Copenhagen Football Camp i efterårsferie
Af Torben Klarskov

130 børn trodsede det noget fugtige efterårsvejr tre dage 
i ferien og havde det skønt sammen

„Det har været mægtig sjovt at være på 
camp her i efterårsferien. Vores trænere 
er mægtig søde og jeg har lært en mas
se på de tre dage, jeg har været her. Jeg 
kunne godt have ønsket mig, at camp`en 
havde varet hele ugen for jeg har mas
ser af energi, når jeg kommer hjem og 
jeg vil i hvert fald gerne være med igen 
til næste år.‟ 

Sådan fortæller 8 årige Dexter Moe om 
sin oplevelse på Copenhagen Football 
Camp fra den 17. – 19. oktober. Og hans 
far Espen Moe supplerer.

„Vi får en superglad dreng hjem hver 
dag, og han er godt nok træt på den rig
tige måde, men han har masser af energi 
og glæder sig til at komme af sted  næste 
dag.‟

Espen har aldrig selv spillet fodbold, og 
det kom lidt bag på ham, at sønnen en 
dag proklamerede, at han ville gå til fod-
bold i B.93. En del af hans kammerater 
fra Østerbro Lille Skole havde fortalt ham 
om, hvor godt det var at spille fodbold i 
B.93, og Esben, der har fulgt med i søn-
nens fodboldinteressere overvejer nu, 
om han også skal starte med at spille 
fodbold i B.93, hvor han har mærket et 
rigtig dejligt miljø 

„Fodbolden betyder alt for Dexter, og selv 
om vejret måske ikke har været det aller
bedste, så har det ingen betydning haft 
for Dexters lyst til at træne.‟

Copenhagen Football Camp er et helt 
nyt efterårs tiltag i B.93. Allan Bisgaard, 
der i B.93 er ansvarlig for salg og forret-
ningsudvikling, har sammen med næst-
formand i fodboldafdelingen, Max Riis 
Christensen stået for udarbejdelsen af 
konceptet. 

„Vi har valgt at afvikle campen over tre 
dage af ferien. Derved har vi imødekom
met forældrenes ønske om også at have 
tid til at være sammen med deres børn i 
den resterende del af ferien. Vi havde set 
frem til at 50-100 børn ville deltage, så 
det var positivt, at hele 130 børn meldte 
deres ankomst 110 drenge og 20 piger. 
Hovedparten af deltagerne er pt. ikke 
medlem af fodboldklubben. Det koster 
895 kr. at deltage. For det beløb får del
tagerne en Nike træningstrøje, fuld kost 
og drikkevarer hver dag, samt masser af 
træning med nogle af klubbens bedste 

Allan Bisgaard 
Foto Mark Bernqvist
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trænere. Vi har 25 instruktører til delta
gerne alle rekrutteret fra vores bedste U 
19 og U 17 mandskab for drenge og U 18 
og Pige senior, og på hvert hold er der en 
elitetræner til at lede holdet.‟

Men Allan Bisgaard har flere projekter på 
tapetet.

• Skills (Privat træning) Deltagere væl-
ger selv, hvad de gerne vil blive bedre 
til. Spillerne kan vælge mellem Afslut-
ninger i feltet, langskud, hovedstød, 
driblinger og finter, chanceskabende 
afleveringer og forsvarsspil.

• Playmaker − Teknisk træning i grup-
per på 4-6 spillere. Med et klippekort 
til Playmaker kan du vælge frit mel-
lem mange forskellige tekniske træ-
ningspas. Vælg selv hvad du gerne vil 
blive bedre til, uanset hvad du spiller 
på dit eget hold.

• Privat træning − Træning skrædder-
skyet til dine behov. Privat træning 
er den ultimative måde at udvikle dit 
 talent. Træningen er skræddersyet 
100 % efter dine ønsker og træne-
ren har kun fokus på dig gennem hele 
forløbet.

Læs mere herom på:
www.copenhagenfootballcamp.dk 

Allan er fuldtidsansat i B.93. Han er ud-
dannet cand. merc. i strategisk kom-
munikation og ledelse. Han har tidligere 
fungeret som U 17 Øst træner i B 1903, 
Teknisk træner i Boldklubben Skjold og i 
B.93 som assistenttræner for U 15. Allan 
har DBU B-licens.

Deltagerne ved efterårets football camp
Foto fra hjemmesiden

Dexter Moe
Foto Torben Klarskov
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TEGN ABONNEMENT I 2017
Det bliver også i 2017 muligt, at få tilsendt medlemsbladet, som 

fortsat udkommer fire gange årligt.

Prisen er minimum kr. 150,-. 

Hvis du ønsker bladet tilsendt kan din indbetaling foretages på bladets 
konto i Danske Bank: Reg.nr. 0252 – Konto 3001359703.

På redaktionens vegne 

Palle ‘Banks’ Jørgensen  

Torben Henriksen
ADVOKAT

Møderet for højesteret

JURIDISKE RÅDGIVNING VEDRØRENDE:

Køb/salg af ejendomme, ejerlejligheder, grunde, sommerhuse.
Køb/salg af forretninger/restaurationer.
Testamenter, ægtepagter, dødsboer.
Separation/skilsmisser/bodeling.
Kontrakter.
Aktie og anpartsselskaber  .
Retsager/tvangsauktioner.

39 29 65 66
ØSTERBROGADE 103, 2100 KØBENHAVN

Gennem tiden er der en del af abon-
nementer, der har valgt, at indbetale 

mere end minimumsbeløbet.
Disse overfrankeringer er med til at 

medlems bladet kan overleve.
Så tak for det.

Portoen har været stigende de sen-
ere år. Det er medvirkende årsag 
til, at det er meget få klubber, der 
efterhånd en udgiver et medlemsblad. 
Redaktionen mener, at et fysisk blad 

er at foretrække. 



40

Efteråret 2016 ─ En kort status so far
Uhhh, efteråret 2016 har været kende-
tegnet af masser af solskin, en over-
vægt af 4-3 sejre og helt overvejende 
søde og dygtige børn, unge og voksne 
på og udenfor banerne. Det er næsten, 
så ”man” må knibe sig i armen og/eller 
fælde en glædeståre. Nogle nedslag.

B.93 vil gerne være en talentudvik-
lingsklub på højt niveau.

Boyz
Vi knokler på, gør os umage og ved, at 
superligaklubberne har de allerbedste 
forhold, spillere, økonomi og organisati-
on, så dem taber vi glad til (bare det ikke 
er aaaalt for meget). Men alle andre gode 
klubber i Danmark− dem matcher vi fint.

Vi har flere unge, hjemmelavede talen-
ter i og omkring 1. seniortruppen og top-
pen af poppen, Andreas Heimer på U20 
landsholdet.

U19 og U17 Division, der spiller i næst-
bedste landsdækkende række, 1. Divisi-
on, præsterer godt i to meget tætte ræk-
ker og er begge med i DBU pokalen. U15 
har løftet niveauet markant i efteråret og 
ender i top tre sammen med HB Køge og 
Roskilde. Holdet møder ikke superliga-
klubber. Det gør U13 og U14 til overflod, 
så de har fra tid til anden været vold-
somt sportsligt udfordret. Men det gør 
dem ikke til mindre talentfulde årgange. 

Girlz
Hvor drengene kæmper med storkøben-
havnske superligaklubber og andre dygti-
ge hovedstadsklubber, så er B.93 eneste 
københavnerklub med licens. Det giver 
store muligheder for vækst og sports-
lig udvikling. Og efteråret har været et 

stærkt skridt i den rigtige retning. Nye 
dygtige og godt samarbejdende træne-
re, en fornuftig stigning i antallet af pi-
ger, der kan og vil bruge den fornødne 
tid at blive dygtigere, og ikke mindst en 
styrkelse af den sportslige og organisato-
riske ledelse har bidraget til et meget so-
lidt efterår.

U18 klarer sig OK i den landsdækkende 
Liga, og U13-14-16 pigerne, der spiller i 
den bedste Østdanske Liga har alle været 
fint matchet og klarer sig godt. 1. Senior 
ligger i skrivende stund til oprykning til 
Østligaen, der er rækken under 1. Divi-
sion. Lykkes det. begynder der også at 
tegne sig et seriøst seniormiljø, så piger-
ne i mindre omfang behøver skifte til 3F 
Liga klubberne for at videreudvikle deres 
talent. Der er et kæmpe potentiale i pige/
kvindefodbold og efteråret 2016 har givet 
realistiske forhåbninger om, at vi kan nå 
rigtig langt indenfor en kortere årrække.

Jesper Nielsen
Foto Fra hjemmesiden
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B.93 vil gerne være talentudviklings-
miljø for mange

Boyz
Bestyrelsen har formuleret en vision, der 
sikrer, at der er et ambitiøst og velfunge-
rende træningsmiljø til mange drenge i 
alle årgange. Vi forsøger med andre ord 
at skabe et træningsmiljø for de aktuelt 
næstbedste, der sikrer, at de kan forløse 
deres potentiale bedst muligt og for en 
del af drengene blive en del af elitetrup-
perne på et senere tidspunkt. 

Efteråret 2016 har på alle måder leveret i 
forhold til den målsætning. B.93 har me-
get dygtige hold fra U13 til U19 i Øst- og 
Mesterrækkerne og dermed minimum 30 
drenge pr. årgang, der træner 4 gange 
om ugen.

Girlz
Den målsætning er identisk på pigesiden, 
men ikke realistisk virkelighed før om et 
par år. I første omgang er der plads til 
alle piger, der kan og vil træne meget på 
eliteholdene.

Og en god klub for alle, der elsker 
fodbold 1-2 gange om ugen

Ja og sæ‘fø‘li‘. Der skal være hold til alle, 
der gerne vil spille fodbold, men ikke vil 
træne mere end et par gange om ugen. 
Glædeligt at følge den gode udvikling på 
U19-16-15-14-13 Boyz og U13 og U16 
Girlz, hvor der findes sådanne hold/grup-
per.

B.93 vil gerne være et spændende og 
rart sted for bøøøørn.

Der er kæmpe interesse for at starte som 
fodboldspiller i B.93. Tak for det/Dejligt.

I efteråret har vi fået styrket organisati-
onen af børnearbejdet, så klubben bed-
re kan støtte de mange aktive børn og 

forældre, der driver med holdene. Vi har 
afholdt to vellykkede børnestævner, af-
viklet velbesøgte camps i sommer og ef-
terårsferie. Samt startet nye hold fra år-
gang 2009-10-11-12 og 13. Også piger 
fra de yngste årgange er startet op og/
men igen, der er så mange udviklingsmu-
ligheder i pigesektoren.

Børnearbejdet skal have endnu flere res-
sourcer for at udvikle sig yderligere, men 
vi er på vej. 

Og for voksne

Og stadig maaange voksne 18-81 år, der 
værdsætter fodboldspil og socialt fælles-
skab i klubben. 2. Senior har været rigtig 
godt matchet i Københavnsserien og øv-
rige seniorhold har ligeledes været godt 
drevet vundet mere, end de har tabt. 
Som altid er B.93 en mastodont i alders-
gruppen 40 år og ældre. Toneangivende 
hold i alle rækker sommer og vinter. På 
og udenfor banen Imponerende.

På kvindesiden skal vi ha´ tilført et par 
hold eller fire mere for at være fornuf-
tigt i mål. Det kommer indenfor de næ-
ste par år.

Taaak er kun …

En klub som B.93 er helt afhængig af at 
mange vil hjælpe til og heldigvis er der 
stadig flere, der byder sig til som træ-
nere, holdledere, støttende fans eller i 
bestyrelsesarbejdet. Tak til alle, der har 
gjort efteråret 2016 til et overvejende 
meget positivt halvår.

Jesper Nielsen
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Svend Petersen, 75 år, den 6. januar
Svend Harry Petersen, bedre kendt som 
‘Stive Svend’ eller bare ‘Den Stive’, var en 
af klubbens store angribere i 60’erne. I 
perioden 1961/72 spillede Den Stive 110 
kampe og scorede 56 mål. Stive Svend 
var en særdeles målfarlig angriber, der 
kunne sno sig igennem ethvert forsvar. 
Han scorede nogle spektakulære mål. Til 
gengæld brændte han som regel, hvis 
chancen var for stor. Stive Svend var 
stærk i hovedspillet, og så havde han en 
evne til at æde sig selv. Den Stive kun-
ne have spillet mange flere kampe, hvis 
han ikke havde holdt fodboldpauser ind 
i mellem, f.eks. i 1971 hvor han i sted-
et vandt Fælledløbet. Når Stive Svend, 
der var ejendomshandler, var i byen – og 
det skete – så var det ikke for at danse; 
han foretrak et spil billard eller en gang 
klørtjavs (kortspil, red.). Og der blev ikke 
spillet om pinocchiokugler. Man kan un-
dre sig over, at Stive Svend aldrig kom på 
Københavns byhold! Den Stives lillebror, 
Jørgen Petersen, fik en enkelt 1. holds-
kamp for B.93. Jørgen var 12-mand mod 
Nakskov (1-0) i 3. division. Som regel 

blev 12-manden kun benyttet ved ska-
der. Midt i 2. halvleg kunne Svend − der 
havde scoret i 1. halvleg− meddele træ-
neren Erik Dennung, at han var blevet 
skadet og umuligt kunne fortsætte. Og så 
fik Jørgen sin debut. Jørgen var en mere 
end fremragende håndboldspiller (HG 
og Helsingør), og betegnes stadig som 
den bedste i dansk håndbolds historie, 
i lighed med Anja Andersen hos damer-
ne. Jørgen døde i 2011 som 67-årig. Sti-
ve Svend fortsatte med at score mange 
mål som gammelmandsspiller i B.93. Han 
brugte de første fem minutter på at stu-
dere, om modstanderen havde medbragt 
en firmaback. Desværre måtte Den Stive 
lægge støvlerne på hylden for 15 år si-
den, hans krop var slidt op (brækket ryg, 
dårlige knæ og ankler).

Leif Lykke Nielsen, 70 år, 
den 14. marts

Leif Lykke er samme årgang som med-
lemsbladets energiske chefredaktør Tor-
ben Klarskov. Allerede som ungdomsspil-
ler startede deres venskab. Da der ikke 
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stod divisionsspiller på ryggen af dem 
blev Torben træner og Leif blev hold-
leder. Leif Lykke læste til biolog, det tog 
godt nok sin tid. Så da Leif debuterede på 
veteranholdet i en eller anden venskabs-
kamp i provinsen, stod han i program-
met som studerende (til stor morskab 
for bagmanden Torben). Leif fuldendte 
sit studie, inden han skulle på pension. 
Efter at have været kontorleder i Ribe 
Amts spildevandskontor blev Leif Lykke 
ansat i Miljøministeriet. Da han boede i 
Jylland, nærmere betegnet Børkop, måt-
te han flere gange om ugen tage turen til 
København. Så efter 25 års pause gjorde 
han comeback for B.93, det var i 2008 
på Grand Old Masterholdet (+60 år). 
Problemet var, at han gik i stykker efter 
hver kamp. Hjemme i Børkop har fru Lyk-
ke sin egen lægepraksis. Så efter at Leif 
er gået på pension fra Miljøministeriet, 
er han konverteret til lægesekretær. Leif 
var som nævnt holdleder i B.93 i mange 
år, både for ungdomshold og for diver-
se seniorhold. Han var en populær pibe-
rygende holdleder, der aldrig hidsede sig 

op. Sammen med Torben Klarskov dyr-
ker han stadig deres fælles interesse for 
rødvin, indbyrdes tenniskampe og gamle 
engelske fodboldklubber.

Poul Christensen, 85 år, den 20. marts

Poul Christensen er en tennislegende i 
B.93. Han startede som medlem tilbage 
i 1955, hvor han kom fra Amager Lawn 
Tennisklub. Poul var en udpræget double-
spiller. Sammen med hhv. Arne Lund, Jan 
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Raffel, Niels Knudsen og Asbjørn Poulsen 
blev han klubmester hele 30 gange. Det 
blev ikke til nogle DM-titler, idet hans 
konkurrenter var spillere som Kurt Niel-
sen, Jørgen Ulrich og Torben Ulrich. Til 
gengæld vandt sønnen Morten Christen-
sen hele 16 DM-titler (5 single, 9 her-
redouble og 2 mixdouble). Alle titler for 
B.93, lige bortset fra en enkelt gang hvor 
Morten var et smut i Lyngby. Poul sad 
i klubbens bestyrelse i 1966/70 og igen 
1976/79. Det var dengang bestyrelsen 
bestod af 11 personer (fodbold og ten-
nis). I seks år var Poul redaktør af Tennis-
forbundets blad Tennis, der på det tids-
punkt var et månedsblad. I Dansk Tennis 
Forbund er han blev hædret med for-
tjenstnålen (1973) og æresnålen (1976).  
Poul er et kendt ansigt i klubben. Han 
spiller stadig tennis, og stadigvæk doub-
le. Desværre er en del af hans makkere, 
så som Kaj Sode-Pedersen, Thomas Wiin-
stedt og Jørgen Norsker døde indenfor de 
sidste par år.

Jens Kampmann, 80 år, den 30. marts

Jens Kampmann var klubbens formand i 
1983/86. Da John Andreasen op til ge-
neralforsamlingen i 1983 trak sig som 
formand efter 10 år i stolen, var man i 

bekneb for et nyt formandsemne. Der-
for henvendte man sig til Jens Kamp-
mann, som spillede motionstennis i 
klubben. Jens var søn af Viggo Kamp-
mann (1910/76), der var statsminister 
i 1960/62. Også Jens havde været mi-
nister, først for miljøet senere for skat-
ter og afgifter. Aktuelt var han direktør 
for Miljøstyrelsen og sad derudover i et 
utal af erhvervsbestyrelser. Så det var lidt 
overraskende, at han sagde ja til at hjæl-
pe klubben. 

Det var så ikke sidste gang, at man ikke 
gik forgæves til Jens. Han trådte også til, 
da klubben skulle bygge tennishallerne 
på Svanemølleanlægget, efter man hav-
de solgt den gamle tennishal på Øster-
bro Stadion. Da klubben for nogle få år 
siden skulle være med til at etablere en 
skole trådte Jens også til. Tiden som 
klubformand blev ikke så lang, allere-
de i efteråret 1986 trak han sig af tids-
mæssige årsager. Da Jens blev formand 
i 1986 bestod bestyrelsen af 11 perso-
ner: En formand (JK), en næstformand 
(Jens Helstad), en kasserer (Henrik Lind-
holm), fire tennisfolk (Torben Henriksen, 
Jørgen Norsker, Erik Johansen og Jørgen 
Nordbæk) og fire fodboldfolk (Per Jür-
gensen, Bjarne Kolding, Claus Vandborg 
og Leif Kronholm). Strukturen blev æn-
dret i 1989, hvor der blev indført separat 
bestyrelser for fodbold og tennis. Og til 
sidst en pudsighed: Jens (Kampmann) af-
løste John (Andreasen), han blev selv af-
løst af Jon (Bremerskov), som blev afløst 
af Jørgen (Norsker), som blev afløst af 
Axel Bech, som blev afløst af Jens Peter 
(Hahnemann), som blev afløst af Johnny 
(Wetterstein Hansen), som blev konstitu-
eret af Jørgen (Ritnagel).

Palle ‘Banks’ Jørgensen
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FODBOLD + PASSIVE DATO FYLDER

Svend Petersen 06.01. 75 år

Leif Lykke Nielsen 14.03. 70 år

Claes Hansted 01.05. 50 år

Jørgen Finkelstein 05.05. 75 år

Kim Larsen 14.05. 60 år

Jon Bremerskov 01.06. 70 år

Ole Gade Lorentzen 08.06. 75 år

Leif Rønnow 05.07. 85 år

William Splidsboel 11.07. 70 år

Børge Madsen 28.07. 75 år

Finn Jacobsen 30.07. 75 år

Henrik Buch 02.08. 60 år

Jakob Jensen 09.09. 50 år

Michael Bech 01.11. 60 år

Sven-Erik Jensen 05.11. 70 år

Torben Klarskov Andersen 12.11. 70 år

Ole Rintza 12.12. 60 år

Jørgen Marthin 14.12. 80 år

Runde fødselsdage 2017

TENNIS DATO FYLDER

Gordon Wildschiødtz 14.01. 70 år

Preben Kjeldsen 23.02. 60 år

Niels Bo Kristensen 25.02. 50 år

Rikke Viltoft Kamper 26.02. 50 år

Marie Louise Petersen 01.03. 50 år

Poul Christensen 20.03. 85 år

Kim Yde 20.03. 60 år

Dorte Wedell-Wedellsborg 27.03. 50 år

Jens Kampmann 30.03. 80 år

Jan Borelli-Møller 05.04. 60 år

Steffen Pedersen 30.04. 60 år

Anett Weis Lund 02.05. 50 år

45

TENNIS DATO FYLDER

Birgit Juul-Kristensen 05.05. 60 år

Per Morten Abrahamsen 11.05. 60 år

Christian Alsøe 11.05. 50 år

Christian Lindgren 13.05. 50 år

Mette Hübertz 23.05. 50 år

Nioline Olsen 23.05. 50 år

Kirsten Borum 30.05. 70 år

Henrik Johansen 04.06. 50 år

Ulrik Trolle 04.06. 50 år

Christina Alfthan 05.06. 50 år

Bende Bjarnette  
Wildschiødtz

13.06. 70 år

Kristian Budtz-Olsen 25.06. 60 år

Rune Kaas 16.07. 50 år

Ulrich Ramm 22.07. 50 år

Marianne Ritschel 01.08. 60 år

Arne Rosenlund 11.08. 75 år

Anita Christine Vogelius 25.08. 50 år

Morten Schaldemose 27.08. 50 år

Niels Rune 27.08. 70 år

Ditte Holse 30.08. 60 år

Asger Bundgaard-Jensen 19.09. 75 år

Louise Ræbild 25.09. 50 år

Martin Keiding 07.10. 60 år

Thomas With 18.10. 60 år

Søren Bork 22.10. 75 år

Henrik Menck-Thygesen 01.11. 75 år

Lars Staune 02.11. 50 år

Britt Schnohr 18.12. 75 år
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Længst medlemskab
MEDLEMSSKABET SKAL VÆRE I EN UAFBRUDT PERIODE. 

FREMSKREVET TIL NÆSTE GEN.FORSAMLING, CA. 19-04-2017

NR. Navn Medlemsgruppe Født
Alder 

31.12.2016
Indmeldt

Medlem år 
4/19/2017

1 Erik Brenting Passive 6/9/1918 98 1/1/1928 89

2 Leif Rønnow Passive 7/5/1932 84 5/12/1944 72

3 Ralf Bo Petersen Passive 8/13/1946 70 8/13/1946 70

4 Henrik Lindholm Æresmedlem 8/11/1938 78 1/1/1947 70

5 Bjarne Eklund Passive 3/16/1940 76 4/1/1947 70

6 Leif Clemens Pedersen Passive 3/19/1938 78 2/1/1948 69

7 John Runov Passive 9/1/1935 81 10/1/1948 68

8 Ole Flemming Hansen Passive 3/2/1936 80 9/16/1949 67

9 Bent Jørgensen Passive 11/28/1941 75 4/1/1951 66

10 Robert Fugger Passive 9/26/1940 76 4/4/1951 66

11 Erik Andersen Passive 5/8/1938 78 4/12/1951 66

12 Stig Kargaard Passive 4/25/1940 76 1/1/1953 64

13 Eugen Uglebjerg Pedersen Passive 9/1/1941 75 4/1/1953 64

14 Paul Rømert Tennis 5/12/1938 78 4/9/1953 64

15 Flemming Mathiesen Passive 6/28/1941 75 6/15/1953 63

16 Nels Conrad Sigaard Passive 6/10/1944 72 6/1/1954 62

17 Arvid Hugo Christensen Passive 7/7/1939 77 8/20/1954 62

18 Poul Christensen Tennis 3/20/1932 84 1/20/1955 62

19 Jesper Kirscheiner Tennis 8/19/1949 67 8/19/1956 60

20 Palle ’Banks’ Jørgensen Æresmedlem 10/19/1945 71 8/23/1956 60

21 Per Jürgensen Fodbold, sen. 4/28/1943 73 1/20/1957 60

22 Sven-Erik Jensen Passive 11/5/1947 69 5/4/1957 59

23 Peter Thorsen Tennis 4/9/1957 59 5/10/1957 59

24 Tom Andersen Passive 2/1/1946 70 8/14/1957 59

25 Bent Olsen Passive 2/4/1945 71 1/1/1958 59
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Aps-bestyrelsen
Lars Lütjohan Jensen
llj@b93.dk
William Kvist
williamkvist@b93.dk
Ole Ringheim
ole@b93.dk
Jeppe Hedaa
jeppe@b93.dk
Max Riis Christensen
mrc@b93.dk

Fodbold bestyrelsen
Morten Hemmingsen (formand)
mhe@ejendomskontoret.com
Max Riis Christensen
max@makesyoulocal.dk
Tommy Møller (seniorafd.)
tommy@kongelunden.nu
Lene Holmskov
l.holmskov@hotmail.com
David Kendal
davken@um.dk
Casper Wulff
cw@ramboll.dk
Bjarke Møller (pigefodbold)
bjarkemoller@hotmail.com

Bestyrelsen Østerbro Idrætspark (ØI)
Torben Henriksen
adv@t-henriksen
Jens Agerbak
Emillie.casey@privat.dk
NielsKjærulff
niels-kathleen@mail.dk

Tennisbestyrelsen.
Christian Lunøe (formand)
lunoe_c@yahoo.dk
Patrick Ørngreen (næstformand)
patrick.oerngreen@hotmail.com
Marie Jakobsen
mariejakobsen@yahoo.dk
Torben Ernst
willy@willyernst.dk
Cathrine Ørbeck
cathrine.riis@hotmail.com 
Nils-Henrik Jørgensen
nihej@stagehoej.dk

Hans Drachmann (formand)
dra@b93.dk
Christian Lunøe (Tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk
Jørgen Ritnagel (fodbold)
ritnagel@mail.tele.dk
David Kendal (suppleant fodbold)
davken@um.dk

Morten Hemmingsen (Fodboldformand)
mhe@ejendomskontoret.com
Adam Mollerup (kasserer)
ammollerup@gmail.com
Preben Keldsen (Tennis – 
Næstformand))
pk@bodyfeedback.dk
Klaas Muizelaar (suppleant tennis)
kmuizelaar@hotmail.com

Hovedbestyrelsen:
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Brug for sparring 
om andelsbolig?
Få indblik i, om du er i – eller skal ind i – en sund andelsboligforening, 

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

økonomi. Hos os får du en meget konkurrencedygtig finansiering 

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

rente, og løbetiden kan justeres helt efter dine ønsker.

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

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

i alt, der vedrører finansiering af andelsboligen.

Hør os, hvordan du kigger bag andelsboligfacaden.

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

Jesper Christensen
Direktør
Ring 4456 3812

Morten S. Pontoppidan
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3815

Bent Kristensen
Stedfortrædende direktør
Ring 4456 3809

Camilla Skytte Højegaard
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3811

Tine Bosarp Hansen
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3820

Dita Dalmose
Privat-/pensionsrådgiver
Ring 4456 3816

Katrine N. Andreasen
Erhvervskunderådgiver
Ring 4456 3814

Rune A. E. Ravn
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3813


