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PIONERÅND
Danmarksmestre 1900-1901  
Klubbens første mesterskab.

Samme år tog klubben med fuld kraft 
fat på at fremskaffe den nødvendige 
kapital, det krævedes til at opføre et 
klubhus på den lejede grund mellem 
Isbanen og Sankt Jacobs Kirke. Klubben 
havde netop vedtaget at optage tennis 
på programmet. Kassebeholdningen var 
på det tidspunkt 89 kr. og 63 øre. An-
lægget var anslået til at koste 50.000 
kr. Lejekontrakten med kommunen blev 
underskrevet den 1. januar 1901, og 
anlægget kunne indvies allerede den 
15. september samme år. Et par år 
senere kastede klubbens pionerer sig ud 
i et endnu vildere og dristigere projekt. 
Opførelsen af Nordens første indendørs 
tennishal, der stod færdig i 1912.

Hvis ikke en idrætsforening har visioner 
og ser sig i stand til at udvikle sig i sam-
klang med de tendenser, der rører på sig i 
samfundet, vil foreningen gå en langsom 
død i møde. 

I 1994 flyttede klubben så til sit nuvær- 
ende anlæg ved Svanemøllen. Her blev der 
etableret kunstgræsbaner og tennisbaner. 
En moderne tennishal med fire baner blev 
indviet i 2009. 

Klubben påtænker at etablere et stort 
familievenligt idrætsområde foran 
tennishallen. Yderligere en kunstgræs-
bane er på vej, og tennisafdelingen 
arbejder med planer om at overdække to 
baner på anlægget, så der gives plads til 
mere tennis om vinteren.

Vore mange fodboldhold og tennishold er 
på vej frem mod toppen. Næste år fylder 
klubben 125 år og visioner fra energiske, 
frivillige ledere er der heldigvis stadig nok 
af.
 
Pionerånden lever i bedste velgående i 
B.93. 

Redaktøren

Bagerst fra venstre : Oscar Sørensen Windinge, Olaf 
Sørensen Windinge, Knud Høyer, Johannes Gandil, 
Lauritz Olsen, Esben Broe og Henry Rambusch. 
Forrest fra venstre: Harald Hansen, Christian Knauer, 
John Nielsen og Harald Øemig.
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FODBOLDENS ÅRSMØDE
Af Torben Klarskov 

De få der mødte frem fik et uhyre grundigt indblik 
i fodboldbestyrelsens arbejde i 2016.

Blot 40 medlemmer af fodboldklubbens 
lige knap 1.700 medlemmer var mødt op 
til denne årlige orientering om fodboldens 
tilstand i klubben.

En konkurrence fra en ligegyldig ven-
skabslandskamp i TV mellem to ampute-
rede mandskaber fra Tjekkiet og Danmark 
kunne ikke bruges som undskyldning til 
ikke at møde op. Mere troværdigt var 
det, at ungdomsafdelingen havde valgt 
at afholde egen fodbold afslutning med 
tilhørende præmieuddelinger den 17. 
december, men også den omstændighed 
at fodboldafdelingen kører rigtig godt 
med den nye bestyrelse, var en trovær-
dig grund til det pauvre fremmøde. Her 
var der ikke rigtig noget at komme efter. 

Der var for at bruge et fortærsket udtryk 
„intet fejet ind under gulvtæppet‟. Og den- 
ne gang passede det. Med bestyrelsens 
omfattende og meget præcise beretning, 
der kom ud i alle krogene, var der kun 
taktfaste klapsalver fra de fremødte og 
en enkelt opklarende kommentar.

Fodboldformand Morten Hemmingsen 
stod for fremlæggelsen og da den er gen-
givet i sin fulde ordlyd på hjemmesiden, 
skal der kun her i bladet knyttes et par 
enkelte kommentarer:

• Fodboldafdelingen kunne mønstre 
104 hold

• Den økonomiske øretæve fra det  
tidligere ApS var blevet udlignet

• Flotte resultater over hele linjen

• Nyt samarbejde med den nærlig-
gende Strandvejsskolen

• Økonomien på ret kurs.

Af kommende udfordringer i 2017 
nævnte formanden følgende :

• Ny kunstgræsbane i 2017

• Udvikling af familieområdet foran  
tennishallen

• Gasværksgrunden.

Torben Henriksen havde som den  
eneste en kommentar til beretningen. 
Han kunne redegøre for at det lån, som 
fodboldafdelingen havde anmodet tennis- 
afdelingen om at yde i den betrængte  
situation, der kunne have medført kon-
kurs for Divisionsholdet var tilbagebetalt. 

Bestyrelsen indstillede uændret indskud 
og kontingent til vedtagelse og således 
skete det.

Morten Hemmingsen, Max Riis  
Christensen og Tommy Møller var på valg 
og opnåede genvalg for en toårig periode. 
Bjarke Møller, Lene Holmskov og Casper 
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Wulff fortsætter i bestyrelsen. Nanna  
Nyholm og Niels Møller blev genvalgt som 
suppleanter for en ny etårig periode.

Under eventuelt spurgte Erling Bøje, 
om der ville blive arbejdet på en bedre 
belysning på banerne og fik af formanden  
bekræftelse herpå. Kim Milwertz opfor-
drede folk til at melde sig til klubbens 
årlige Five A Side. Og hovedformand 
Hans Drachmann opfordrede medlem-
merne til at afgive høringssvar på 
Københavns Kommunes høringsportal 
vedrørende det fremtidige byggeri på 
Gasværksgrunden.

Mødet blev ledet myndigt af Ole Petersen 
og redaktøren tog referat. Mødet sluttede 
kl. 20.40, knap en time efter, at det var 
begyndt.

Uddeling af priser

Børge Strøyer Christensen ungdoms- 
legat blev af Ole Petersen overrakt til 
Victor og Henrik Surel. Sportschef i Pige-
afdelingen Bjarke Møller redegjorde for 
den fornemme indsats som far og søn har 
gjort for pigefodbolden i B.93.

Sportschef i den professionelle afdeling 
Erling Bøje begrundede valget af den 
unge Adam Emme Jørgensen til Årets 
spiller og fremhævede hans mange 
Kvaliteter både som spiller og menneske. 

Fra venstre mod højre: Victor Surel, Ole Petersen og  
Henrik Surel med Ole Petersen. 
Foto : Torben Klarskov. 

Fra venstre mod højre: Erling Bøje overrækker 
pokalen til Årets spiller 2016, Adam Emme 
Jørgensen. Foto: Torben Klarskov.
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JULEAFSLUTNING FOR U10-U16
Af Allan Bisgaard og Klaus B. Johansen

19. december 2016

Stemningen var i top, da årets spillere og 
trænere i børne- og ungdomsafdelingen 
skulle kåres. Klubhuset var fyldt til briste-
punktet med 250 forventningsfulde

Årets spillere og trænere 2016 

spillere, forældre og trænere. Se de 
stolte og velfortjente vindere på billedet  
nedenfor.

Bagerst fra venstre mod højre : Iben Hybel (spiller på U16 Elite Øst Piger), Alexander Geertsen (træner for U14 
Mester), Rasmus Larsen Zachariassen (træner for U14 Mester), Henrik Surel (cheftræner for U13 Elite Øst Piger) 
og Divin Wadimanya (assistent-træner på U12 A og stand-in for årets træner Pelle Stampe fra U12 A).
Forrest fra venstre mod højre : Rosa Agersnap Bone (spiller på U14 Elite Øst Piger), Lucas Flachs Søndermark 
(spiller på U14 Mester), Oscar Nils Cotton (spiller på U11 Elite), Jens Rex Østerberg (spiller på U12 Elite), 
Barboucarr Jahbou (spiller på U13 Elite), Malte Moltzen (spiller på U13 A), Sebastian Rueholm Hansen (spiller på 
U12 A) og Elias Roger (spiller på U10 Talent). 

Ikke med på fotoet, men også kåret som årets spiller : Aya Norrild Pedersen (spiller på U13 Elite Øst) og 
Ellen Marie Pade (spiller på U13 2 Piger).



7

TIL HOLDKAMP I TENNISHALLEN
Af Torben Klarskov

Der spilles atter seværdig  
tennis i B.93.

Det er tidlig lørdag formiddag den 19. 
november og dagens aktører er så småt 
ved at indfinde sig i hallen.

Jeg har sat mig for, at jeg vil se lidt 
nærmere på vore mandlige tennis- 
spillere, der denne formiddag er oppe  
imod Skovshoved.

B.93 stiller med to interessante sveske 
U18 spillere, der er placeret blandt 
de ti bedste U18 spillere 'hinsidan'.  
Henrik Atlevi skal spille første single, 
hvor modstanderen på den anden side 
af nettet er en gammel kending fra B.93 
– Christopher Raben. Raben der er place-
ret som nr. 114 på årets rangliste er en 
høj fyr på lige godt 2 meter, mens Henrik 
på den anden er et pænt stykke mindre. 
Skovseren lægger bedst ud og vinder 
temmelig ubesværet første sæt med 6-1. 

– Jeg havde svært ved at vænne mig til 
hans knaldhårde server, og måtte lige for-
søge at angribe boldene noget hurtigere, 
så han fik svar på tiltale. Jeg satsede også 
på at køre lange dueller i det håb at jeg 
kunne trætte ham. 

Atlevi fik styr på spillet og trak sig sejrrigt 
ud af andet sæt med cifrene 6-3. I det 
tilfælde at hver spiller har vundet et sæt, 
afgøres tredje sæt i en super tiebreak. 
Her var svenskeren atter stærkest, og 
Raben, der efterhånden var kørt godt og 
grundigt træt måtte bøje sig med 10-3 i 
tiebreaken.

På banen ved siden af var B.93's anden 
nytilkomne svensker Valdemar Holm 
oppe mod Anton Davidsen, der på det 
tidspunkt var ranglistet som nr. 54. 
Valdemar gjorde kort proces i en kamp, 
hvor skovseren måtte strække våben 
over for den stærkt spillende svensker. 
Sætcifre 6-2, 6-1.

– Jeg havde undervejs en tendens til at 
spille for smart og tage unødige chancer, 
men jeg fik kontrol over mig selv og vandt 
derfor relativt ubesværet. Jeg havde lidt 
besvær med den ene fod, men det gik 
heldigvis over.

Malthe Engelsted spillede 3. single for 
B.93. Han var før kampen placeret 
på plads nr. 188 på ranglisten, mens 
skovseren på den anden side af nettet  
Alexander Schou var nr. 58. Kampen var 
ret jævnbyrdig. Malthe tog første sæt 
med 6-4, for at gå lidt i stå i andet sæt 
som han tabte med 1-6. 

– Men så tog jeg mig grundigt sammen. 
Fokuserede et hundrede procent på  
opgaven og endte med at vinde den tætte 
super tiebreak med 11-9, til trods for, at 
jeg undervejs var nede med en match-
bold

Fjerde single stod mellem Mathias Møller  
fra B.93 og August Møller fra Skovs 
hoved. De to duellanter var placeret 
nogenlunde tæt på rangliste. Mathias som 
nr. 270 og August som nr. 292. Mathias var 
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plaget en del af smerter i venstre lår og 
han tabte første sæt med 6-7. Han vandt  
andet sæt med 7-5 og så måtte også 
denne match ud i super tiebreak, hvor 
B.93'eren igen var den stærkeste. Sejren 
lød på 10-6. 

De to svenskere vandt deres doublekamp 
mod Raben og August Møller 6-4 / 7-5, 
mens Malthe og Matthias tabte til Schou 
og Davidsen 4-6, 7-5 og 7-10 i super 
tiebreak.

Damerne skulle efterfølgende have mødt 
Farum Tennisklub, men da de ikke kunne 
stille hold vandt damerne matchen uden 
kamp. Trist at en tidligere så stor klub 
som Farum Tennisklub ikke er i stand til 
at mønstre et førstehold. Det var trods 
alt i denne klub, at Caroline Wozniacki 
engang svingede ketscher. 

Vort Herrehold 

1. Single : Henrik Atlevi 
18 år og spillet tennis siden han var fire 
år gammel. Han synes selv at hans force 
er at læse spillet godt. Han har en relativ  
stærk baghånd og kan lide at komme 
frem til nettet. Han har set frem til at 
spille i B.93, hvor han er glad for at være, 
og for at møde ny modstand, som kan 
udvikle ham som tennisspiller. Han går 
i gymnasiet, hvor han bliver færdig til 
sommer. Herefter er det planen at tage 
på college i USA (North Carolina), hvor 
studier og tennisspil går op i en højere 
enhed. Forholdene i B.93 er perfekte 
og kammeratskabet og staben omkring  
spillerne er helt i top.

2. Single: Valdemar Holm
Han fyldte 18 år dagen efter. Er blandt 
de ti bedste af sin årgang i Sverige.  
Kommer ligeledes fra Malmø FF, hvor han 

har spillet siden han var 5 år gammel. B.93 
er et rart sted at være. Der er fine forhold 
og træningen er helt i top. Efter gymnasie- 
tiden går turen også til USA, hvor har han 
endnu ikke afgjort.

3. Single : Malthe Engelsted
21 år. Har spillet i B.93 siden han var 8 
år gammel. Hans styrke er forhånden, 
som han nyder at sætte fart i spillet med. 
Mentalt skal han arbejde noget mere med 
sig selv. Har lidt svært ved at fastholde 
fokus. Han nyder træningen i klubben 
som er optimal. Klubben gør meget for 
at få bredden til at hænge sammen med 
toppen. Malthe går på 2. semester på 
DTU, hvor han læser til ingeniør med 
fokus på management. 

4. Single : Mathias Møller 
Holdets alderspræsident med sine 26 år. 
Han er snart færdiguddannet som læge, 
men mangler endnu at vælge speciale. 
Han har optrådt to år på førsteholdet 
og er kæreste med Desiree, der også 
spiller tennis i klubben. Han er meget 
tilfreds med de nuværende forhold i 
klubben. Han har som ungdomsspiller 
optrådt i Holte og Lyngby. Forhånden og 
den topspundne slice er favoritslagene.

B.93's 1. Herresenior. Tennis indendørs 2016-17.
Fra venstre mod højre: Jan Nygaard Jensen 
(Holdkaptajn) Steen Højlo (Sportschef), Malthe 
Engelsted, Valdemar Holm, Henrik Atlevi, Mathias 
Møller, Hooman Samimi (Senioransvarlig) og Bo 
Thayssen (Elitetræner).
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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
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ET SPÆNDENDE FORÅR VENTER OS
Af Torben Klarskov

Et kort overblik over tilgang og afgang i divisionstruppen.

Forår er ikke bare fremvoksende erantis 
og vintergækker. For rigtige boldnørder 
er det først rigtigt forår, når duften af 
nyslået græs kildrer i næsen, og man  
begiver sig på vej til stadion for at følge 
sin favoritklub.

Foråret 2017 bliver spændende at følge. 
førsteholdet opnåede at klemme sig 
op i oprykningsspillet, hvor en række nye 
modstandere venter os. Morten Rutkjær 
og hans tropper fik kabalen til at gå 
op med en smal sejr i det dyngvåde 
Fredensborg.

ApS bestyrelsen har valgt at ansætte en 
træner på fuldtid og det betød en noget 
vemodig afsked med en meget afholdt 
træner. Ind kom Sune fra egne rækker og 
han skal nu i samarbejde med den nytil-
komne assistent Thomas Skov forsøge at 
skabe grobund for nye mål. 

B.93 lægger ud med en spændende 
kamp i 4. runde af DBU Pokalen mod 
Danmarks suverænt bedste hold FCK 
– en mere krævende generalprøve på  
sæsonen kunne man ikke ønske sig.

Førsteholdstruppen er blevet noget  
finjusteret, men glædeligt er det at kon-
statere at ingen afgang har betydet, 
at der er blevet smækket med dørene.  
Hensynet til job og uddannelse har gjort 
at de fleste har valgt at nedprioritere  
træningsindsatsen.

Det gælder Simon Carstensen, der 
i perioden fra 2012-2016 opnåede  

at repræsentere B.93 23 gange, men 
endnu har sin første scoring til gode. En 
del skader har også været afgørende for 
Simons beslutning om at trappe lidt ned. 

Kristoffer Bødker, der i efteråret kom til 
klubben fra Skovbakken (nu VSK Aarhus) 
og fik 10 kampe på førsteholdet. Også 
han vil nu satse mere på uddannelsen.

Simon Carstensen. Foto: Christian Midtgaard.

Bjørn Zabell. Foto: Christian Midtgaard.



11

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

GLARMESTER

Anders Hakala kan ikke få job og videre-
gåede uddannelse til at hænge sammen 
med større træningsmængde, så han 
lægger støvlerne på hylden for en stund. 
Det blev kun til to kampe på førsteholdet 
i 2016. Men med mange scoringer på 
2. holdet var han en væsentlig årsag til 
dette holds oprykning.

Bjørn Zabell, en af fanklubbens  
yndlinge. Han opnåede 59 kampe og  
scorede to gange i perioden 2014-2016 
efter at han skiftede til B.93 fra Birkerød. 

Har uddannelsen også fået første  
prioritet. Eneste spiller, der har ønsket at 
skifte græsgange er Emir Cilas, der ikke 
opnåede en plads på førsteholdet i den 
korte periode han var i klubben. Hvor han 
agter at fortsætte sin karriere er endnu 
uvist.
 
Foreløbig tak til jer alle, der har givet os 
gode oplevelser på banen, og forhåbentlig 
på snarligt gensyn.

B.93 har kun fået 
tilført en ny spiller 
til deres nuværende 
trup. Klubben har 
lavet en 1½ årig kon- 
trakt med Marcus 
Salandy-Defour , 
som kommer fra 
University of Virginia 
og er 23 år. Han 
er en dygtig tek-
nisk spiller som har 
hurtige fødder og 
en god speed. Han 
foretrækker at spille 
kant eller angriber. 

Sportschef Frank Nielsen udtaler : 
- Vi har haft Marcus til prøvetræning i 14 
dage og der overbeviste han os om, at 
han var værd at satse på. Han har nogle 
af de kvaliteter som passer til vores tek-
niske og fremadrettede spil. Her kan han 
med sit store løbearbejde, teknik og hur-
tighed, bidrage til vores nuværende trup.

Marcus Salandy-Defour.
Foto: Frank Nielsen.
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FRA SYGESENG TIL POKALFINALE
Af Torben Klarskov

Medlemsbladet har besøgt Finn Ilsø

Det var ikke 
just skrevet i  
kortene, at den 
unge Finn Ilsø 
senere i sit fod- 
boldliv skulle blive 
divisionsspiller og 
vinde den danske 
pokalfinale. 

I en alder af 9 
år blev han ramt 
af den frygtede 
Calvé-Perthes sygdom. En sygdom, der 
typisk rammer drenge i 4-10 års alderen, 
og som menes at være resultat af en 
nedsat blodgennemstrømning til en del 
af lårbenshovedet. Herved dør en del af 
knoglen og ledhovedet vil blive forandret. 

– Jeg blev indlagt på Hornbæk Sanato-
rium, lagt væk fra familien. Her lå jeg i 
sengen det meste af tiden det første år. 
Senere sad jeg i rullestol, og endte med 
at kunne stavre omkring på krykker, da 
jeg var blevet 12 år.

Faderen Kaj Ilsø var fanatisk tilhænger 
af B.93, og selv om hans to knægte 
Jan og Finn dengang boede i Sydhavns- 
kvarteret, var det faderens beslutning, at 
de skulle spille i hans elskede B.93. Jan 
var den første, der blev indmeldt, mens 
Finn først måtte se til fra sidelinjen.

– Jeg blev dog grebet af stemningen i 
klubben, selvom det var min bror Jan der 
skulle meldes ind. Og mit første møde 

med den navnkundige Poul Zølck har jeg 
stadig frisk i erindringen. Da han så, at 
Jan stod med hænderne dybt begravede 
i lommerne, spurgte han om han frøs om 
fingrene (det var sommer). Jan forstod 
med det samme, at det var ikke passende,  
og skyndte sig at tage hænderne op af 
lommerne.

Finn kom sig så meget, at han kunne 
begynde at spille fodbold som junior, men 
han gjorde ikke meget væsen af sig og 
spillede mest på klubbens fjerdebedste 
juniorhold.

– Men det gik noget fremad, da jeg som 
ynglingespiller nåede at spille på klubbens 
næstbedste hold, og da jeg rykkede op 
som senior startede jeg på klubbens 
københavnsserie hold under Preben  
Hansens ledelse. Han var en hård 
negl, men uden det store indblik i  
pædagogik. Jeg bed tænderne sammen, 
fordi jeg havde en målsætning om 
at spille på 2. holdet i Danmarks 
serien. Stor var min overraskelse en 
dag – ugen op til lørdag den 18. april 
1971 – da jeg i en alder af 19 år fik  
besked fra 1. seniors træner Erik Dennung 
om, at jeg var udtaget til førsteholdet, 
der skulle møde FB på Frederiksberg  
Stadion. Jeg sad på bænken (faktisk oppe 
på tribunen sammen med min far), men 
kom ind, da der manglede et kvarter af 
kampen. En kamp vi for øvrigt vandt 
med 4-0. Jeg var naturligvis pavestolt,  
ligesom min far, over at have overgået min  
målsætning.

Finn Ilsø.  
Foto : Torben Klarskov.
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De kommende fire år var Finn fast mand 
og indestarter, og han var med til at spille 
B.93 op i 2. division (1972) og videre op 
i 1. division (1974).

– Det var fantastisk at være med på 
denne dejlige fodboldrejse. Holdet er 
vel nok et af de bedste hold klubben 
har kunnet mønstre i de sidste 40 år. Vi 
gik fra succes til succes – selv om det 
var noget af en bet, at vi i 1972 tabte  
pokalsemifinalen til vores divisions- 
kolleger fra Fremad Amager i Sundby 
Idrætspark. Især efter vi havde slået 
både Brønshøj og B1903 fra 1. division. 

I 1975 ønskede Finn at få en pause fra 
den krævende divisonsfodbold, og han 
skiftede derfor til serieklubben Syd-
vest, hvor han i en sæson optrådte som  
spillende træner.

– Men jeg fik lysten tilbage og meldte 
mig igen under fanerne i B.93. Jeg 
var således med til at vinde den første  
divisionskamp med betalt fodbold.  

I Idrætsparken vandt vi efter en flot kamp 
med 3-1 over AGF den 1. april 1978. Det 
år opnåede vi en fornem 7. plads i 1.  
division. 
Erik Dennung var skiftevis træner for 
B 1903 og B.93, og da han i sæsonen 
1979/80 drog ud på Lyngbyvejen, over-
talte han Finn Ilsø til at følge med.

– Jeg havde en drøm om at spille med 
i toppen af dansk fodbold og vi opnåede 
da også en flot tredjeplads og dermed 
bronzemedaljer i min første sæson. I  
foråret 1979 var jeg med i pokalfinalen 

2

Jan Ilsø og Finn Ilsø efter kampen den 13. november 
1977 mod Frederikshavn. Nordisk Pressefoto.
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mod Køge, som vi vandt med 1-0. Den 
første pokalsejr i klubbens historie.  
Jeg var med klubben på belønningsrejse 
til Irak som optakt til 1980-sæsonen, 
hvor vi spillede mod det Irakiske lands-
hold. Finn opnåede i alt at repræsentere 
B.93 i 178 kampe, hvor han scorede 45 
gange.

– Navnlig husker jeg den spændende 
kamp om nedrykningen fra første  
division. Inde i Idrætsparken skulle vi 
møde Frederikshavn og vi skulle vinde for 
at forblive i 1. division. Min lillebror Jan 
var blevet omskolet fra venstre wing til 
venstre back og han og jeg var sammen 
på holdet. Vi vandt kampen med 3-1. 
Ole Jensen scorede vores første mål, Jan 
fulgte efter med vores anden scoring, og 
da jeg jo ikke ville stå tilbage uden æren i 
behold, sørgede jeg for at score klubbens  
tredje mål. 

Finn fik et kedeligt ophold fra fod- 
bolden efter en voldsom trafikulykke i  
Vasbygade, hvor han overså en chikane 
og torpederede en holdende lastbil. Han 
fik nedsat syn på det ene øje og bræk-
kede kæben. Men han vendte tilbage til 
B 1903 uden den store succes, hvorfor 
han skiftede til Fremad Valby i 3. division, 
hvor hans bror Jan spillede. Senere blev 
det til lidt veteranfodbold i B.93, hvor han 
en overgang fungerede som holdleder. 

Finn befinder sig nu så godt på det  
danske arbejdsmarked, at han håber,  
han kan blive ved til han bliver 70. Han 
har de sidste seks år arbejdet i som vagt 
i Ejendoms-aktieselskabet Paraplyen, 
der er beliggende på Rådhuspladsen i  
København. 

Han har tre sønner. Ken på 30 år, der 
har en professionel fodboldkarriere i  
Malaysia. Nick på 27, der nu spiller på 2. 
holdet i Avedøre og samtidig er bordten-
nistræner for ungdomsspillerne i DBTU. 
Marco spiller også fodbold, men er primært 
gået skuespillervejen, blandt andet i  
julekalenderen „Mikkel og Guldkortet‟, 
„Fasandræberne‟ og i skrivende stund i 
gang med indspilningen af „Vikings‟.

Finn Ilsø i en pokalkamp mod AGF 
i Vanløse Idrætspark 30. juli 1978 
(1-2). Nordisk Pressefoto. 

14
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FØRSTE ÅR MED DET NYE APS
Af Torben Klarskov

Bestyrelsesformand Lars Lüthjohan Jensen gør status og fortæller 
til medlemsbladet om nye tiltag i 2017.

Daniel Barir var blevet optaget på FCK's 
School of Exellence og fra sidelinjen fulgte 
farmand Lars Lüthjohan Jensen  
omhyggeligt med i sin søns udvikling som  
fodboldspiller. Lars var meget imponeret 
over det set-up, der var i klubben, men 
konstaterede også, at der var mange 
dygtige fodboldspillere, som ikke kom 
igennem det meget smalle nåleøje og ind 
i Superligatruppen.

Netop kampen om at komme til tops på 
forsvarlig og effektiv vis drøftede Lars 
med en kreds af venner og bekendte. De 
besluttede sig for at se om deres ideer 
og erfaringer fra henholdsvis forretnings-
verdenen og fodboldverdenen ikke kunne 
kombineres til at sikre en forsvarlig 
og mere effektiv udvikling af fodbold- 
spillere. De vendte sig mod B.93 – den 
traditionsrige fodboldklub, der var 
kendt for at udvikle mange talentfulde  
spillere og som blandt andet var dygtig 
til at samle unge spillere op fra de noget 
større fodboldklubber og give dem  
selvtillid tilbage. 

I 2016 valgte denne kreds at gå ind som 
anpartshavere i B.93. Men ikke med 
økonomisk vinding for øje. Et helt nyt 
værdisæt skulle afprøves. Kærlighed var 
det vigtige nøgleord og spillerne skulle 
være i centrum. Kærlighed til spillet, 
sammenholdet og respekten for hinanden 
og de udfordringer, hver især står overfor. 
Succes for ejere, ledere og trænere 
skulle skabes ved at sikre og fokusere på 
succes for den enkelte spiller inden for en 
såkaldt omvendt ledelsespyramide.

– Resultatmæssigt kan vi ikke klage 
over den første sæson, fortæller Lars 
Lüthjohan Jensen. I foråret sikrede  
trænerteam og spillertrup sig første- 
pladsen i nedrykningsspillet og i efteråret 
blev det til en plads i oprykningsspillet. 
Superligaholdet fra Esbjerg blev sendt ud 
af pokalturneringen, der sikrede en videre 
plads i pokalturneringen, hvor FCK venter. 
Dette til trods for, at vi har halveret 
spillerbudgettet, siden vi overtog.  
Spillerne har virkelig taget det nye  
værdisæt til sig, og der er skabt tiltro 
mellem ledelse og spillere. 

Fra begyndelsen af har det været  
bestyrelsens ambition at sikre et bedre 
og integreret samarbejde med ung-
domsafdelingen. Derfor er der nu i gang i  
forhandlinger om at udarbejde et koncept 
omkring sportslig ledelse og fremtidig 
trænerstruktur i B.93.

– I denne forbindelse har vi haft brug 
for at tilknytte en fuldtidsansat træner. I 
første omgang var det vores intention at  
afsøge markedet og se om vores koncept 
havde vundet genklang i trænerkredse. 
Vi blev meget positivt overraskede 
over, at så mange kvalificerede emner 
meldte sig, men vi var aldrig i tvivl om 
at Sune Lærkedahl Jensen fra vore egne 
rækker var den helt rigtige til jobbet. Den  
udvikling han har været med til at skabe 
og de mange talentfulde spillere, han har  
formået at løfte over i førsteholdstruppen 
faldt godt i tråd med det, vi gerne har 
villet opnå med talentudvikling. Vi står 
ikke i vejen for at sende spillere videre 
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i systemet, men vi skal være dygtige til 
at rådgive spilleren og forældrene om,  
hvornår tidspunktet til et skifte er det 
rette. 

Kontinuitet er et andet nøgleord for  
vores nye anpartsselskab. Arbejdet med 
1. senior og eliteungdomsafdelingen skal 
tilrettelægges sådan, at der er en rød 
tråd som er synlig og som kan følges 
hele vejen op gennem systemet. Dette  
arbejde skal ikke kun komme 1. senior 
og eliteungdomsafdelingen til gode, men 
også amatørafdelingen. 

– Der har naturligvis også været udfor-
dringer undervejs i opbygningsfasen. Det 
har overrasket os meget, hvor svært det 
har været at skaffe sponsorer til klubben. 
Et sponsorat skal være en win-win aftale. 
Hvad der gavner klubben, skal også 
være til gavn for vore sponsorer. Takket 
være en ihærdig indsats af Jonas Klausen 
er vi ved at komme godt igennem, og 
vi har netop fået Danske Bank ind som  
hovedsponsor i klubben. 

Personligt vil det ikke være afgørende for 
Lars Lüthjohan Jensen om klubben spiller 
i Superligaen, i første eller i anden  
division. Det er selve processen med at 
ændre holdninger i klubben, der er det 
væsentlige. 

– At få 3.000 medlemmer i klubben til at 
arbejde sammen om fælles mål er helt 
afgørende for klubbens trivsel og fortsatte 
fremgang. Vi skal vise respekt for frivillig- 
heden, men det betyder ikke, at vi 
ikke skal stille krav til, at alle yder det 
bedste, de kan. Vi kan og vil ikke købe 
os til succes, og der skal være sammen-
hæng mellem indtægter og udgifter. 

Lars Lüthjohan Jensen er partner og 
advokat i Danmarks ældste advokat- 
virksomhed Mazanti-Andersen Korsø 
Jensen (grundlagt 1853). Lars bor 
sammen med sin kone Sharon, der er 
født og opvokset i Israel, kun et stenkast 
fra B.93. Sønnen Daniel spiller i dag 
fodbold på University of Virginia. 

Lars Lüthjohan Jensen . Foto: Torben Klarskov.
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VÆLG EN AF NEDENSTÅENDE FEM 
BUFFETER TIL DIT HOLD

1) Pizza buffet med pepperoni eller kylling  
 dertil blandet salat og dressing

2) 1 stk. hjemmelavet burger fra buffet med  
 ovnbagte kartofler og tilbehør

3) Lasagne med cremet bechamelsauce, dertil  
 blandet salat og hjemmebagt brød

4) Thai-ret med kylling, rodfrugter og rød  
 karry samt ris og hjemmebagt brød

5) 1 stk. tortilla med fyld af kylling, kebab 
 og blandet salat, revet ost og dressinger 
 fra buffet.

Fællesspisninger for alle årgange/hold 
forår 2017
Henvendelse til kok@kokkensgourmet.dk 
mindst to dage før. 

Pris pr. deltager kr. 50,00

Vi viser alle Champions League kampe i hele 
foråret, så bestil bord og buffet i god tid i 
forbindelse med disse kampe.

Vel mødt i restaurationen.
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KAN DU HUSKE …  ?
JANUAR – JULI

100 år siden

Fodbold i 1917 
Sæsonen 1916/17 kom ikke til at gå 
over i historien. To nederlag til KB (2-3) 
og B 1903 (2-5) gjorde at førsteholdet 
måtte tage til takke med en beskeden 
placering som nr. 3 i KBU turneringen. 
B.93 kunne dog notere sig, at klubben 
sammen med mestrene fra KB var det 

mest scorende hold med 33 mål, heraf  
tegnede Michael Rohde sig for de 10 
mål og Anton Olsen 9 mål. Det var værd 
at bemærke, at Fritz Tarp i sin første  
sæson som førsteholdsspiller scorede to 
mål mod både Frem og KB som angrebs 
spiller. Et par år senere blev han rykket 
ned som højre back. Måske den bedste 
højre back Danmark nogensinde har haft. 
Han er stadig indehaver af klubrekorden 
i flest landskampe 44 kampe og 0 mål.

Landsholdet i 1917 
1. Verdenskrig rasede stadig, og det  
betød få landskampe med de samme  
modstandere. Den 3. juni spillede  
Danmark uafgjort 1-1 mod Sverige i 

Københavns Idrætspark. Målscorer var 
Sophus 'Krølben' Nielsen. 14 dage senere 
blev Norge besejret med 2-1 i Oslo. De 
danske målscorere var KB'erne Alf Olsen 
og Wilhelm Wolfhagen. Christian Grøthan 
og Michael Rohde var med i begge kampe. 
Anton Olsen var med mod Sverige.
 
Tennis i 1917 
I lighed med sidste år kunne man konsta-
tere en glædelig fremgang. Tennishallen 
havde været nødt til at indskrænke spille- 
tiden, idet man måtte lukke et par timer 
tidligere pga. manglende kul. Klubbens 
udmærkede træner, Hr. Rheinknecht, var 
blevet indkaldt til tysk soldatertjeneste.

Det stod i årsskriftet fra 1917 
At sæsonen 1916/17 blev en skuffelse 
skyldtes ikke mindst de mange uheld, 
der regnede ned over holdet. I kampen 
mod AB (2-2) udgik Victor Klein efter få 
minutters spil og B.93 måtte spille med ti 
mand resten af kampen (først i 1968 blev 
det tilladt med 12 mand på holdkortet).  
I den afgørende kamp mod KB 5. juni 
var stillingen 2-2 indtil kort før tid, da 
KB's Steen Steensen Blicher scorede på 
en „meningsløs‟ lang bold fra midten. 

75 år siden

Fodbold i 1942 
Klubben vandt 
Danmarksmes- 
terskabet for 8. 
gang. Ved slut-
runden om DM 
blev ØB først 
besejret med 5-0, 
I semifinalen 

Fritz Tarp med Landsholdet mod 
Sverige 3. Juni 1917.

Olaf Baltzarsen.
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vandt klubben over B 1909 med 4-0 og 
i finalen blev AB slået med 3-2. Mål- 
scorere i finalen var efter og før finalen 
Olaf Baltzarsen (2) og Kaj Hansen. DM 
guldholdet var : Hans Pedersen – Poul 
L. Hansen, Ernst Spiegelhauer – Arno 
Nielsen, Per Brandtmar, Arne Sørensen 
– Olaf Baltzarsen, Kaj Hansen, Helmut 
Nielsen, Jørgen Hammeken og Harald 
Lyngsaa. Træner var Carl 'Skomager' 
Hansen. 

Landsholdet i 1942 
Forårets eneste landskamp fandt sted 
den 28. juni i København. Sverige vandt 
med 3-0. På holdet repræsenterede 
Paul L. Hansen, Arne Sørensen og Kaj 
Hansen B.93. 

Det stod i medlemsbladet i 1942  
Det var klubbens første medlemsblad i 
historien. Fra bestyrelsens side havde 
man længe næret interesse for tanken 
om et medlemsblad, idet den i lange tider 
havde savnet et sådant meddelelses- 
middel til medlemmerne. Forslaget 
var fremsat under forudsætning af, at 
medlemmerne abonnerede på bladet, 
så det ikke belastede den hårdt 
prøvede økonomi. Da det var vigtigt, 
at alle voksne medlemmer fik bladet i 
hånden, besluttede  estyrelsen at 

udsende det uden ekstra gebyr. Redak- 
tionen blev ledet af klubbens inspektør, Hr. 
Bendix Christensen. Redaktionen bestod 
derudover af klubbens formand Hr. Helge 
Hassel, Hr. Johannes Gandil, Hr. Aage 
Viit Nielsen, Hr. Svend Harder Sørensen, 
Hr. Lauritz Larsen og Hr. Viggo Hansen.

50 år siden

Fodbold i 1967  
Forårets højdepunkt var ubestridt semi-
finalen i pokalturneringen i Københavns 
Idrætspark mod Randers Freja. En af 
de mest underholdende pokalkampe i  
nyere tid. Efter 15 minutters spil var 
B.93 bagud med hele 0-3. Stillingen ved 
halvleg var 2-4. I anden halvleg kom 
B.93på 3-4, inden Randers igen bragte 
sig foran med to mål. Trods en ihærdig 
slutspurt endte kampen med et ærger-
ligt nederlag på 4-5. 5.300 tilskuere 
så Tom Søndergaard, Bernhard Deneke,  
Arvid Christensen og Finn 'Ludo'  
Jensen score B.93 målene. Hans Paulan-
der Jørgensen debuterede som venstre 
back. Holdet : Bent Jørgensen – Hans  
Paulander Jørgensen, Tom Andersen 
– Bernhard Deneke, John Christensen,  
Flemming Mathiesen – Erik Andersen (Glip), 

Medlemsblad fra 1942.

Hans Paulander Jørgensen.
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Leif Kronholm, Arvid Christensen, Tom  
Søndergaard og Finn 'Ludo' Jensen.  
Træner : Bengt Annemann. Randers Freja 
vandt senere pokalfinalen med 1-0 over 
AaB. B.93 oversomrede på en 8. plads i 
2. division, blandt andet med et uafgjort 
resultat mod Randers (1-1) i forårets  
sidste kamp.

Landsholdet i 1967 
3 kampe i foråret. Ungarn (EM 0-2) 
DDR (EM 1-1) og Sverige (NM 1-1) Tom 
Søndergaard var med i alle tre kampe. 
Nyligt afdøde Kresten Bjerre scorede 
begge Danmarks mål.

Tennis i 1967  
Indendørs DM i tennis blev afholdt i B.93's 
tennishal. Lone Vandborg tabte single- 
finalen til Pia Balling efter en tæt kamp. 
Lise Kaae Evers (Sørensen) gik formentlig 
glip af to mesterskaber i DD og MD, da 
hun måtte trække sig med en knæskade. 
Turneringslederen Ivan Fogt fik en 
udfordring, da Jørgen Ulrich i finalen mod 
Jan Leschly ved stillingen 10-8, 8-10 
trak sig, fordi han ikke mente han havde  
fysik til at spille tre sæt, når han også var i  
finalen i HD og MD. 

Det stod i medlemsbladet i 1967
Der udkom kun dette ene medlemsblad 
i 1967. Der skulle gå 11 måneder før  
næste medlemsblad udkom. Klubbens 
økonomi var under hårdt pres. 

25 år siden

Fodbold i 1992 
Erling Bøje var tilbage i B.93 som chef-
træner efter ophold i Greve (1 år), B.93 
(i 1979), Roskilde (5 år), Glostrup IC  
(3 år) og Ølstykke (3 år). Nye spillere var 
målmanden René Heitmann fra Tårnby, 

Henrik Fricke fra Frem, Mads Øland fra 
Vanløse, Peter Bo Hansen fra Frem, og 
angriberen Kim Hansen fra Ølstykke/
Vanløse. Fire af de nævnte fik debut  
i årets første kamp mod Roskilde (4-0). 
Forårsturneringen blev vundet af B.93, 
der fik 8 bonuspoint med over til efterårets 
kampe. Grundet sygdom blev Bøje afløst 
af Johnny Petersen i forårets sidste seks 
kampe, mens Finn 'Ludo' Jensen vikarie- 
rede for den sygdomsramte Bøje i kamp 
nr. 8 mod Ølstykke (0-1). 

Landsholdet i 1992 
Den 26. juni indtraf den største  
begivenhed i landsholdets historie. På Nya 
Ullevi i Göteborg vandt Danmark EM 
med en sejr på 2-0 over de tyske  
favoritter. John 'Faxe' Jensen ramte  
bolden lige i bagdelen og Kim Vilfort øgede 
til 2-0 – med eller uden en hjælpende hånd. 
Europamestrene var : Peter Schmeichel, 
Torben Piechnik, Lars Olsen (anfører), 
Kent Nielsen, John Sivebæk, Kim Vilfort, 
John 'Faxe' Jensen, Henrik Larsen, Kim 
Christofte, Flemming Povlsen og Brian 
Laudrup. Claus Christiansen afløste en 
småskadet John Sivebæk i det 66. minut.

Medlemsblad fra 1990.
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Tennis i 1992  
Morten Christensen vinder sammen 
med Michael Tauson fra KB det danske 
mesterskab i herredouble indendørs. 
Medlemsbladets forsidebillede fra 
april 1992 viser tennisholdet der vandt 
DM i indendørs holdtennis. Fra venstre 
Morten Christensen, Jens Skjødt,  
Thomas Petersen, Kenneth Schmidt, 
Anja Kostecki og forrest Lone Vandborg. 
Ukendt af hvilken årsag har man 
skåret billedet, så Gerald Dehn-Jensen 
og Susanne Gotil ikke er kommet med. 
Finalekampen var på udebane mod HIK, 
der blev besejret med 4-2. Det var de 
fire herresingler der vandt deres kampe. 

10 år siden

Fodbold i 2007 
Nedrykkerne fra LFA (Lolland Falster  
Alliancen) var B.93's første modstander 
31. marts 2007. Det blev til et nederlag på 
3-6 til de senere vindere af rækken. B.93 
og træner Michael Schäfer havde mange 
nye navne at arbejde med : Målmand 
Goran Alikafic (Esbjerg), Mark Strøm 
(Glostrup), Quang Pham (B 1909),  
Thomas Høegh (Værløse), Claus Nielsen 
(KB/FCK), Kristian Nielsen (Herlev) og 
Venhar Shabani (Skjold). Men også 
klubbens eget kuld af unge spillere fik 
debut på førsteholdet. blandt andre 
Alexander Vorobjov, Emil Farver og 
Mathias 'Zanka' Jørgensen. Sæsonen 
sluttede med en placering som nr. 6. Der 
var ingen nedrykkere fra 2. division øst på 
grund af en udvidelse af rækken fra 14 til 
16 hold i den efterfølgende sæson. 10.970 
tilskuere overværede dengang holdets 
26 kampe – svarende til et gennem- 
snit på 421 tilskuere, hvilket vi nok ville 
være glade for i dag.

Landsholdet i 2007 
Foråret bød på tre kampe. En venskabs-
kamp mod Australien, der blev afviklet 
på Queens Park Rangers' bane Loftus 
Road i London. Danmark vandt 3-1 og 
Daniel Jensen scorede et af målene. 
Hans storebror Niclas Jensen måtte lide 
den tort at blive udvist i Danmarks EM 
kamp på Bernabeu mod Spanien (1-2) 
efter blot tyve minutters spil, og Dennis 
Rommedahl var dobbelt målscorer da 
Danmark i Riga besejrede Letland med 
2-0 i samme EM turnering.

Det stod i fodboldbladet i 2007  
Klubbens største talent de sidste mange 
år, Mathias 'Zanka' Jørgensen, der lige 
var fyldt 17 år, havde været på en uges 
træningsophold i engelske Arsenal. Ny 
ungdomskonsulent. Jesper Nielsen, 
netop fyldt 51 år, var tiltrådt den 1. juni. 
Hans egen karriere foregik i AB, hvor det 
blev til en enkelt landskamp på junior-
holdet. Jesper var uddannet i idræts og 
samfundsfag fra Københavns Universitet. 
Fra 1987/92 var han lærer og forstander 
på Idrætsefterskolen i Oure på Fyn. De 
sidste 10 år havde han været skoleleder 
på Albertslund Lilleskole i Herstedøster.

Mathias 'Zanka' Jørgensen. 
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TENNISNOSTALGI
Af Torben Klarskov

Klubbens første danske mestre i dametennis 1911-1935.

Det har været en noget vanskeligere  
opgave at finde oplysninger om de  
første kvindelige tennisspillere, der 
erobrede mesterskaber til B.93. Således 
har det kun været muligt at finde frem til et 
portræt af en enkelt af pionererne. Inger 
Marie Hammer/Barfod. Skulle nogen af 
vore læsere ligge inde med yderligere 
fotos og oplysninger, hører vi meget 
gerne fra jer.

Men lad os begynde med at præsen-
tere klubbens allerførste kvindelige  
danmarks-mester i tennis. 

Mary Agnes Herskind
(født den 29. maj 1879 – død 15. maj 1964) 

I 1911 vandt hun det første DM i single. 
Modstander ikke oplyst. Af profession var 
hun tandlæge. Hun blev senere gift med 
Aage Sigfred Madsen.

Inger Marie Hammer/Barfod
(født den 28. juli 1884 – død 22. juli 1967) 

Hun vandt tre singletitler udendørs i 
1912, 1913 og 1914. Modstander ikke 
oplyst. I 1915 blev hun gift med den 
senere departementschef Aage Barfod 
med hvem hun fik to sønner, Jørgen og 
Bent.

Ebba Alexandrine Heidensleben, født 
Meyer (født 25. februar 1899 – død 31. 
maj 1980)

I 1921 blev der afholdt VM i tennis i 
KB's nyopførte tennishal på Pile Allé. 

Her nåede hun frem til finalen i single, 
hvor hun dog tabte til Elsebeth Brehm 
fra den arrangerende klub (2/6 – 4/6). 
Sammen med Elsebeth Brehm vandt 
hun dog damedouble over Vera Forum 
og Jutta Steenberg begge KB (6/2 
– 4/6 – 6/2). Mellem 1921 og 1926 
vandt hun seks danske mesterskaber. 
Et i damesingle (1926), to i damedouble 
(1921 med klubkammeraten Agnete 
Goldsmith og 1925 sammen med 
Germaine Golding fra Frankrig) og tre 
i mixed double (1921 ude med Axel  
Petersen B.93, 1923 inde med Bjørn 
Thalbitzer fra KB og i 1926 ude med 
Einer Ulrich fra KB). Hun blev gift med 
Paul Friedrich Heidensleben (1899-1973), 
der som tysk korrespondent kom til 
Danmark fra Rostock i 1920. De boede 
sammen i Rungsted i 40 år.

Inger Marie Hammer.
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Agnete Goldschmidt (født den 4. 
august 1899 – død 17. september 1965) 

Sammen med Harald Waagepetersen 
tabte hun VM finalen i Mixed double 
i 1921 til Elsebeth Brehm KB og Erik 
Tegner fra B.93 (2/6 – 2/6). I 1921 
blev hun double mester inde med Ch. 
Wennergren fra Sverige og samme 
år vandt hun dame double ude med  
klubkammeraten Ebba Meyer. Hun arbejd- 
ede som ekspeditionssekretær, cand. jur. 
og blev i 1932 gift med Carl Johan Rasch. 
Hun ligger begravet på Mosaisk Vestre 
Kirkegaard i København.
 
Margrethe Kähler 
(født den 21. august 1901 – død  : ?)

1921 dansk mester i damesingle  
udendørs, 1922 Dansk mester inden-
dørs i single og i dame double med Tove 
Morville fra KB. Udendørs samme år 
dansk mester i single og i dame double 
med Elsebeth Brehm fra KB. Hun var  
uddannet læge. 

Jonna Betty Simonia Gandil/Bjerge 
(født 12. maj 1908 – død 9. september 
2004)

Danmarksmester I Mixed double udendørs 
1927 med Povl Henriksen B.93. Gift i 1931 
gift med fysikeren, professor Thorkild 
Bjerge. Datter af Johannes Gandil (1873-
1956).

Martha Pio (født den 15. december 
2007 – død  : ?)

Dansk mester i single udendørs 1927. 
Datter af nationaløkonom og kommunal-
politiker Frantz Pio (1870-1950).

Else Dam
(født den 2. december 1901 – død  : ?)

6 danske mesterskaber 1925-1935. 1925 
mixed double ude med Povl Henriksen fra 
B.93. 1926 single ude. 1932 dame double 
ude med Else Stöeckel/Schmith HIK. 
1933 dame double udendørs igen med 
makkeren Else Stöeckel/Schmith, HIK. 
I 1934 mixed double udendørs sammen 
med Bent Parker fra KB og i 1935 mixed 
double ude med Helge Plougmann fra 
B.93. 

Elsebeth Frederiksen 
Desværre ingen oplysninger at finde på 
hende ud over, at hun i 1927 vandt DM 
i dame double indendørs sammen med 
Miss Hamilton fra England. 
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NYT BØRNE-OG FAMILIEIDRÆTSOMRÅDE I B.93

B.93 ønsker at skabe et børne- og familie-
idrætsområde med mini-fodboldbaner, 
minitennisbaner, tennis-slåmur, lege- 
arealer og udendørs styrketræning, der 
kan tjene som samlingspunkt for alle  
klubbens medlemmer. Samtidig vil vi  
sikre, at klubhusets terrasse integreres i 
børne- og familieidrætsområdet, så vi kan 
styrke rammerne for, at fællesskabet kan 
trives endnu bedre i B.93. Det gælder både  
samværet mellem vore tennis- og fodbold- 
medlemmer, og det gælder for de to 
afdelingers medlemmer på tværs af køn, 
alder og baggrund.

Vi ønsker med dette initiativ også at 
give et attraktivt tilbud til de hundredvis 
af borgere, der ikke nødvendigvis er 
medlemmer af B.93, men som hver dag 
cykler forbi klubben på kommunens 
nyanlagte, grønne supercykelsti og 
måske kan fristes til at tage ophold i en 
ny oase i byen.

B.93's målsætning for børne- og  
familieidrætsområdet er derfor, 
at det skal være :

– En introduktion til idrætslivet i B.93 for 
specielt mindre børn og deres forældre 
og et forum for at invitere nye grupper 
til at deltage i fællesskabet på klubbens 
område.

– En ramme om idræt og samvær for 
hele familien over flere generationer : 
Fodbold, tennis, leg, og fitness.

– Et nyt, grønt og levende byrum i tilknyt-
ning til Københavns Kommune grønne 
cykelsti, som er anlagt i efteråret 2013. 

Samlet skal det nye aktivitetsområde 
fremstå som et grønt parklignende  
område med mini-fodboldbaner og  
mini-tennisbaner til de mindste, tennis- 
slåmur, bakket terræn til leg og ophold 
samt udendørs styrketræningsfaciliteter. 
Området vil samtidig være et socialt 
aktivitetsområde, idet borde og bænke 
bliver stillet op rundt om på arealet. 
Området skal ligge i direkte tilknytning 
til den nye motionspavillon, nyindrettede 
lokaler til ungdommen, terrassen foran 
klubhuset og cafeen. Området vil med 
andre ord fungere som et bindeled 
mellem alle B.93's medlemmer, der med 
deres vidt forskellige baggrund vil have 
forskellige ting at tilbyde området og 
fællesskabet der. 

Målgruppen for det sociale aktivitets- 
område er alle generationer fra alle 
sociale lag.

B.93 oplever, at både forældre og bedste- 
forældre kommer til klubben for at 
aflevere deres børn og børnebørn, men 
kun en mindre del bliver 'hængende'. 
Det nye aktivitetsområde vil gøre det 
attraktivt for forældre og bedsteforældre 
at blive enten for selv at være aktive 
eller for at følge de unges idrætsak- 
tiviteter.

Samtidig vil de små og de unge få 
nye aktiviteter, de kan være sammen 
om. Mange af B.93's unge medlem-
mer har venner med, der kommer og  
kigger. Disse unge vil blive mødt af nye  
muligheder og måske på sigt også få 
lyst til at dyrke mere organiseret idræt. 
Vi tror også på, at et sådant område vil 
dæmpe 'lysten' til de tilfælde af hærværk  
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og småkriminalitet, vi desværre ser i 
området i dag. Et pænt og robust 
konstrueret område, som det foreslåede, 
vil forhåbentlig skabe så meget ejerskabs- 
følelse hos medlemmerne og ansvarlighed 
hos brugerne, at området omkring B.93 
kan føles endnu tryggere og mere imøde- 
kommende end tilfældet er i dag. På 
den baggrund er det B.93's forventning, 
at det ikke kun vil tiltrække brugere fra 
Østerbro, men fra andre dele af byen og 
særlig Nørrebro og NV. 

B.93 vil også formidle budskabet, så nye 
børn og voksne nås, og det vil ske ved 
blandt andet at sørge for at få omtale af 
de nye aktivitetsmuligheder i lokalblade, 
på hjemmesiden og ved at udsende  
informationsfoldere til diverse samarbejds- 
partnere, for eksempel skoler og institu-
tioner. 

Projektimplementeringen er underlagt 
en arbejdsgruppe under B.93 Hoved- 
bestyrelse bestående af Hovedformand 
Hans Drachmann, formand for B.93 
Tennis, Christian Lunøe og medlem 
af hovedbestyrelsen for B.93 fodbold, 
David Kendal. 

Hovedbestyrelsen arbejder for tiden 
med at skaffe den fornødne kapital, 
der er en forudsætning for projektets 
gennemførelse.

Kilde : Fra B.93's Projektbeskrivelse juni 
2015.

Keingart space activators

Keingart blev grundlagt i 2007 af 
arkitekterne Maria Keinicke Davidsen og 
Flemming Overgaard, under det daværende 
navn Keinicke og OvergaardArkitekter.

Fra deres hjemmeside har vi plukket :
Keingart flytter folk og forandre verden 
gennem arkitektur, der lokker til leg, læring 
og fysisk udfoldelse. Vi er et arkitektfirma, 
der bevæger dig. Med internationalt udsyn 
og base i København udvikler vi idræts- 
byggeri og aktiverende byrum for fremtiden 

Vores kunder får mere end klassiske 
arkitekter, vi er forandringsagenter, 
der fornyer det traditionelle. Vi tror 
på design, som redskab til forandring.  
Med hybrid-projekter sammensætter vi 
funktioner på nye måder og iscenesætter 
sanselige miljøer med særlige stemninger. 
Vi kobler eksisterende bygningskroppe til 
fremtidens bevægelses behov.

Vi transformerer bedagede idrætshaller 
til sprællevende aktivitetscentre med 
inviterende idrætsfaciliteter. Byens 
pladser ændrer karakter, når vi kiler 
os ind i mellemrummet og etablerer 
overraskende rum, der appellerer til 
aktivitet. Vi skaber rum i bevægelse.

Keingart har vundet adskillige priser for 
deres arbejde :
– IOC/AKS guldmedalje for verdens 
bedste udendørs idrætsfacilitet i 2015. 
Atletik-eksperimentariet ved Syddansk 
Universitet i Odense.
– IOC/AKS bronzemedalje for mindre 
indendørs idrætsfaciliteter. Motorik- 
landskabet Tornhøjskolens hal – Aalborg 
Øst. 

27
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MERE END 50 ÅR I FORENINGENS TJENESTE
Af Torben Klarskov

Næsegrus beundring for Jørgen Ritnagels indsats for B.93.

I 1966 blev han headhuntet af  
navnkundige Poul Zølck, der altid var på 
jagt efter egnede emner til træner- og  
ledergerningen i B.93.

Han var en lynhurtig og stærkt venstre- 
benet wing af den gamle type, men  
udsigterne til bold på højere plan end 
motionsfodbold var ikke særlig sandsynlig. 

Men han kom til at gøre mere gavn som 
træner og leder i klubben igennem et 
forløb, som ikke mange andre kan prale 
af – og han er ikke mæt endnu. 

På sit CV kan han skrive ungdoms- 
træner på lilleput, drenge, junior og 
ynglinge niveau. Formand for ungdoms- 
afdelingen i fodbold i to omgange  
(1976-78 og 1985-87). Sammen med 
John Rintza og Finn Pedersen skabte han 
den populære B.93 Cup fra 1972-1993, 
der samlede de bedste ungdomshold til 
turnering på klubbens anlæg med 
præmieoverrækkelse udført af så  
prominente navne som Dirch Passer, Sepp 
Piontek og Richard Møller Nielsen. 

19 år som medlem af Fodboldbestyrelsen 
heraf 7 som formand. Ungdomsformand 
fra 1991-1997. Formand for Old Boys 
afdelingen 1997-2009. Fra 2004-2017 
medlem af klubbens hovedbestyrelse og 
det skal såmænd nok blive til genvalg i 
2018. På 10. år er han medlem af DBU's 
repræsentantskab. 

B.93 har hædret 
Ritter med klubbens 
guldnål i 2006 og 
gjort ham til Æres-
medlem fra 2016. 
DBU tildelte ham 
Leo Dannins rejse- 
legat i 2005. Han 
modtog KBU's sølv-
nål i 2006 og DBU's 
ditto i 2007. 

Da han i 1972 blev gift med sin Kirsten 
fulgte en glødende B.93 tilhænger med 
som svigerfar. Kirsten har støttet hans 
passion for B.93 på enestående vis. 

Han har været ansat hos Chr. Olsen 
fra 1974-2001, og da det lukkede blev 
han hentet over til Povl Klitgaard og Co. 
Hvor han stadig er ansat – nu på nedsat 
tid. 

Endnu mere enestående er dog hans 
altid smittende humør og hans evne 
til ikke at lade sig slå ud af modgang. 
Man kan være uenig med ham, men han 
bærer aldrig nag til nogen.

Som medlem af klubbens jubilæums- 
udvalg kommer han også til at sætte et 
væsentligt aftryk på denne begivenhed.

En foreløbig tak skal lyde til denne store 
personlighed i klubben, som vi er mange, 
der er stolte af at kende. 

Jørgen Ritnagel.
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DANBOLIG SPONSORERER ATTER B.93
Af Torben Klarskov

Efter en pause på et år er danbolig tilbage i sponsorkredsen.

– B.93 er naturligvis med sine næsten 
3.000 medlemmer en interessant 
samarbejdspartner for os. Vi har to 
butikker på Østerbro. Den ene placeret 
lige over for indgangen til klubbens 
anlæg ved Svanemøllen og den anden på 
Dag Hammarskjölds Allé 37. 

Medlemsbladet møder indehaveren Lars 
Ringsted i butikken, der er smukt placeret 
i nærheden af Sortedams Søen, hvor en 
række kæmpe kraner netop er i gang 
med at grave ud til den kommende 
metro station. Danbolig er en dansk 
ejendomsmæglerkæde, der består af 144 
selvstændige mæglere. Danboligs centrale 
virksomhed har hjemme i Sejrøgade 7 
– ligeledes på Østerbro.

Kæden blev grundlagt i 1989 og  
samarbejder med Nordea i Danmark og 
Sverige, Nordea Kredit og den svenske 
ejendomsmæglerkæde Mäklarhuset.

Hovedaktionæren Niels Hald begyndte sin 
mæglervirksomhed med to forretninger 
på Amager i 1973. Han var med fra 
starten i 1989, da boligkæden blev 
etableret. I dag har kæden 13 butikker 
placeret på Sjælland. Foruden de to 
på Østerbro og tre butikker på Amager 
finder man også danbolig i Roskilde, 
tre på Frederiksberg, Københavns City, 
Islands Brygge, i Sorø og Ringsted. Niels 
Halds projektsalg og Dan Bolig Erhverv 
holder til på Øster Fælled Torv. 

Indehaver Lars Ringsted. Foto : Torben Klarskov.
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Lars Ringsted har været i firmaet i 10 
år. De sidste 6 år som medindehaver og 
butikschef. 

– 2016 var et godt år for danbolig på 
Østerbro. Vi solgte 169 ejerboliger, 
andelsboliger, byggeforeningsboliger og 
villaer, og havde en omsætning på godt 
ti millioner. 

Lars, der i dag er 44 år, har selv spillet 
fodbold i HIK og Lyngby, men var sidste 
år ude for en korsbåndsskade, som han 
er ved at genoptræne sig ud af. Til daglig 
bor han i Gentofte med sin hustru Sidsel. 
Sammen har de to piger, Laura på otte år 
og Alberte på fem. 

– Vi kan også se muligheder i at 
rekruttere vore kommende medarbejdere 
blandt B.93 medlemmer. Vi har en del 
tidligere fodboldspillere ansat allerede 
i boligkæden. Idrætsfolk er særlig 

attraktive medarbejdere, fordi de er 
trænede i at arbejde sammen som team, 
og de er gode til at skabe kontakt med 
andre mennesker. Vi lægger dog vægt 
på at ansætte folk med nogen erhvervs- 
erfaring. Vi ansætter typisk folk plus 25 
år. Vi har 11 medarbejdere på Østerbro 
fordelt med fire sælgere og syv mæglere. 
Sælgerne er dem der arbejder i marken 
og dem du først møder som ny kunde. 
Vores erfarne mæglere tager sig derefter 
af salgsopstilling, långivning, forsikring 
og eventuelle juridiske spørgsmål.

Medlemmer af B.93 kan se frem til at 
modtage særlige gunstige tilbud, således 
som det vil fremgå af boligkædens 
annoncering her i Medlemsbladet. 

Medlemsbladet byder danbolig velkom-
men i klubben, og håber på et fremtidigt 
frugtbart samarbejde til fordel for begge 
parter. 

Danboligs facade på Dag Hammarskjölds Allé 37. Foto : Torben Klarskov.
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FRA SERBIEN TIL B.93
Af Torben Klarskov

Medlemsbladet tegner et portræt af 
Dragan Sabov, klubhusinspektør i B.93.

Dragan Sabov er født og vokset op i 
Serbiens hovedstad Beograd. Her rendte 
han rundt i gaderne og spillede fodbold 
med de andre drenge, og det gjorde 
han så godt, at han kom i de store  
fodboldklubbers søgelys.

16 år gammel debuterede han for FK 
Obilic, der på det tidspunkt var placeret i 
den tredjebedste række. Senere fik han 
kontrakt med Fudbalski Klub Zeleznik, 
der spillede en række højere oppe. Her 
var han anfører på holdet frem til 1998, 
som på det tidspunkt havde tilkæmpet 
sig en plads i den serbiske superliga. 

– Men mit hjerte har altid banket for 
Partizan Beograd, som hele min familie 
var store fans af. Partizan var tæt på at 
møde Sønderjyske i dette års Europa 
League, men desværre blev de slået 
ud af Zaglebie Lubin, der så blev  
Sønderjyskes modstander. Ellers havde 
jeg nok været en af de første, der satte 
kurs mod Haderslev, hvor Sønderjyske 
spiller deres hjemmekampe. 

I Beograd havde han mødt Dragica, der 
var vokset op i Danmark og boede der 
sammen med hendes forældre. De blev 
gift i 1998 og Dragan fulgte med hende 
til Danmark. Her fik han i første omgang 
tilbud om prøvetræning i Lyngby, hvor den 
daværende træner Benny Lennartsson 
havde spottet ham. Men uheldigvis for 
Dragan rejste svenskeren videre til 
Bristol City i England, og Lyngbys 
nye træner Poul Hansen havde andre 
planer.

– Jeg fik siden kontrakt med Køge  
Boldklub og senere skiftede jeg til Skjold 
Birkerød. Jeg afsluttede min fodbold- 
karriere i Hillerød GI som 30-årig i år 
2000. Samme år som vores søn Luka 
blev født. 

I 2008 flyttede familien tilbage til  
Serbien, men tre år senere vendte de til-
bage til Danmark, hvor de fik en lejlighed 
på Østerbro. Luka blev meldt ind i B.93, 
hvor han fik dygtige trænere som Nicolai 
Bo Hjeds, Dion Madsen og Jesper Bjarnø.

– Jeg fulgte med ham over i klubben og fik 
lyst til at hjælpe til med trænergerningen. 
Jeg blev fint modtaget, og har fra første 
færd følt mig godt tilpas i klubben.

Dragan, der har B-træner licens, arbejdede 
i sidste sæson som assistenttræner 
for Sune Jensen med U 19 holdet, og 
det var en stor skuffelse for ham, såvel 
som for mange andre, at holdet tabte 
pokalfinalen i år til AB efter de uheldige 
omstændigheder, hvor lyset gik ud på 
Frederiksberg Stadion og en ny kamp blev 
fastsat. Sønnen Luka, der er en meget 
lovende spiller, har i en enkelt sæson spillet 
for FC Nordsjælland, men er nu tilbage 
i B.93 hvor han spiller på klubbens U17 
hold. 

Dragan Sabov blev den 1. maj ansat som 
klubhusinspektør. Fodboldafdelingen har 
længe haft et ønske om at have en mand 
på anlægget til at tage sig af de mange 
forskelligartede opgaver, som kræver en 
mand på stedet. 
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– Jeg har meget at se til. Det myldrer ind 
på anlægget med mange mennesker fra 
tidlig morgen til sen aften. Men jeg kan 
godt lide atmosfæren i klubben, og jeg 
møder mange flinke mennesker hver dag.

Dragan er et meget fint menneske og 
en stor personlighed med en stor og 
lidenskabelig passion for fodbold, som 
vi skal forstå at sætte stor pris på. 
Medlemsbladet ønsker ham fortsat held 
og lykke med arbejdet i klubben. 

Torben Henriksen
ADVOKAT

Møderet for højesteret

JURIDISK RÅDGIVNING VEDRØRENDE :

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

39 29 65 66
ØSTERBROGADE 103, 2100 KØBENHAVN

Dragan Sabov. Foto : Torben Klarskov.
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FORMANDEN FOR DE GYLDNE ER 
B.93'S NYE PRESSE- OG KOMMUNIKATIONSCHEF
Af Mogens Hansen

Han kastede både langt og præcist – 
men aldrig samtidigt !

En typisk bemærkning fremsat af inter-
viewofferet om en af klubbens tidligere 
målmænd. Og i samme forum omtalt min 
hurtighed som „marginalt hurtigere end 
en kapgænger‟. Her vil kendere af mit 
offer sikkert give mig ret i at „hans eget 
højreben kun tåler sammenligning med 
Jens Koldings hovedstød !‟

Nå, men nu har mange lidt ældre 
medlemmer sikkert allerede gættet hvem 
mit interviewoffer er. For alle andre, så 
handler det om Claus Vandborg, og som 
ovenstående antyder, en person med 
talegaverne i orden og ikke bange for at 
aflevere en „sviner‟, med et glimt i øjet. 
I virkeligheden blot en kompliment til 
offeret.

Jeg mødtes med Claus en kold november-
dag i klubbens restaurant til en snak om 
fodbold, venskaber, musik og klubånd. 
Claus har tidligere bestridt et væld af 
poster i klubben  ; spiller, træner, bestyr- 
elsesarbejde i 'Vennerne', bestyrelsen i 
klubben, såmænd også stadionspeaker og 
for øvrigt selv ageret interviewer til dette 
blad. I øjeblikket er han selvbestaltet 
formand for nostalgigruppen „93'ere fra 
de gyldne dage‟, hvis navn hentyder til 
medlemmer som har haft sin gang eller 
berøring med klubbens tidligere anlæg på 
P. H. Lings Allé (bag Østerbro Stadion) og 
det nuværende anlæg.

– Min far tog mig med i klubben i  
lilleputalderen. Ikke en udpræget succes ; 

jeg endte med at løbe grædende hjem ! 
Året efter gjorde min far forsøget igen, 
hvilket nu har medført et livslangt  
tilhørsforhold til en fantastisk klub. Som 
årgang '58 mødte jeg her fantastiske 
fyre, mange af dem har jeg fået som  
venner. Vel at mærke, venner for livet ! 

Dette med venskaber og sociale relationer  
gennemsyrer dette interview og Claus om-
tale af B.93 som en katalysator for hans 
egen identitetsopfattelse ; Vennernes 
ven. I parentes skal bemærkes, at 
årgangen sidenhen ofte er blevet omtalt 
som 'rebelårgangen' ; ofte svære at styre 
og som ikke altid fulgte de traditionelle  
normer i nogle situationer. Men det  
sociale dyrkede de i udpræget grad og 
det er vel også, ifølge Claus grunden til at 
årgangen stadig holder sammen.

Claus Vandborg.



36

– På det fodboldmæssige plan var jeg 
nok en langsom starter, på flere planer 
griner han. Slog nok først rigtig igennem 
som 2. års junior, hvor jeg blev  
1. holdsspiller. I de kommende år  
udviklede jeg min fysik og teknik, som jeg 
ser som kendetegn for mine kvaliteter. 

Claus spillede flere 1. og 2. holdskampe 
i seniorregi og sideløbende fik han som 
tidligere nævnt „rodet‟ sig ind i både 
træner- og ledergerninger i klubben. 
Claus fremhæver her en anekdote fra 
denne tid :

– Jeg fik debut på 1. senior i en kamp 
mod Brøndby (Finlux Cup). Og stod 
her over for Michael Laudrup. Efter to 

minutter scorede Laudrup og gennem 
kampen brugte jeg alle mulige ufine 
tricks for at stoppe ham. Laudrup gjorde 
aldrig mine til at brokke sig. På et 
tidspunkt har vi en 1-1 situation og 
Laudrup skubber lidt til mig og siger 
undskyld ! I næste angreb lader jeg ham 
løbe igennem og han scorer til 2-0 ! En 
fantastisk spiller og personlighed. Jeg 
erindrer herefter nogle gode kampe, 
men også ligeså mange dårlige, udtaler 
han med et glimt i øjet. Efter flere skader 
måtte han indstille karrieren. 

Trænergerningen strakte sig over 30 år, 
bl.a. som 2. seniortræner tre år i træk fra 
1989, men også ungdomshold. Stoppede 
som 50-årig. På mit spørgsmål om der er 

1. ynglinge  (1976)
Øverst fra v enstre: Allan Green, Torben Jensen, Steen Clemmensen, Kim Svensson, Lars Kiilerich, Finn Helge, 
Flemming Bendtsen, John Iversen og træner Gert Theill.
Nederst fra v enstre: Tommy Madsen, Claus Vandborg, Hans Drachmann, Carsten Jørgensen, Michael Nonfjall,  
Steen Krogh Hansen, Jørgen Christensen og Leif Holm.
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én eller flere spillere han godt kunne have 
tænkt sig at have trænet, vender han 
spørgsmålet om og nævner, med ægte 
ærefrygt og stolthed, en periode hvor han 
trænede Jens Kolding og Ole P., som blev 
gravet frem til DS-holdet ! Større kunne 
det ikke blive. Til gengæld lægger han 
ikke skjul på sin skuffelse og vrede over 
den daværende bestyrelse og bruddet 
med klubben på trænerfronten. Forløbet 
omtaler han som skandaløst. Og han 
ser tilbage på flere dårlige beslutninger 
fra klubbens side i årenes løb. Dog udtaler 
han med fast stemme, at „B.93 altid har 
været og vil være min klub‟.

Herefter trænede han flere DS- og KS- 
klubber, hvor han fik mange gode 
oplevelser. Havde ambitioner i en 
periode, men gjorde ikke alvor til at 
føre det videre, udtalt uden skuffelse i 
stemmen.

Hvilken årgang fra „det gamle anlæg‟ 
mener du var det mest talentfulde ?

– Havde vi været mere 'skolede' kunne 
det have været min egen årgang, men 
der kom årgange efter som blev langt 
bedre, for eksempel årgange fra 62 og 
op. Holdet fra 70'erne med Finn 'Ludo' 
Jensen, Jens Kolding, Jan Højland og 
Ole Petersen var mit favorithold. De var 
nærmest guder for en ung fyr. Jeg kan 
umuligt vælge en kamp. Selvfølgelig var 
det også stort at være med i truppen i 
pokalfinalen i 1982, dog knapt så stort at 
blive siet fra i sidste øjeblik.

På mit spørgsmål om der er forskel på 
klubånden nu og tidligere, beskriver han 
de legendariske tirsdage på det gamle 
anlæg. Efter træning var restaurationen 
jo propfyldt. Det ser man ikke på samme 
måde i dag. Og heri mener han bl.a. 

et af problemerne med rekruttering af 
ledere og trænere kan ligge. Men har, 
som mange andre, ikke et svar på denne 
udfordring. Der er jo bare en helt ny  
kultur i medlemskabet af en klub og de 
timer man ønsker lægge her. 

Hvad lavede du når du ikke var i klubben ?

– Jeg er uddannet folkeskolelærer, men 
har arbejdsmæssigt mest beskæftiget 
mig med journalistikken og kommentator- 
jobbet (18 år hos Eurosport). Søster Lone 
(en af klubbens tidligere tennisstjerner) 
banede vejen for mig til denne del af 
arbejdslivet. Musik har gennem hele mit 
liv været en vigtig del af min tilværelse, 
og jeg vil – måske nok lidt ubeskedent – 
også betegne mig som musikekspert. Jeg 
arbejdede i en periode på et pladeselskab 
som headhuntede mig. Og jeg har bl.a. 
udgivet en CD for en del år siden sammen 
med min gode ven Ole Rojas (ja, så kom 
B.93 alligevel ind over fritidslivet også !). 
Vi skrev og producerede selv alt og det 
er noget, jeg faktisk er meget stolt af den 
dag i dag.

Og her kommer vi så tilbage til det med 
venskaber igen. Uden at ville såre andre 
af hans gode venner nævner han sin 
barndomsven Skoller som sin bedste ven. 
Skoller har Parkinsons sygdom og får be-
søg af Claus et par gange om ugen. En 
sygdom som Claus også lider af, men er 
medicineret. Sygdommen kan udvikle sig 
meget forskelligt, men han er ved godt 
mod. Med venskaber er vi igen tilbage 
til klubben. Claus fortæller, at næsten 
alle hans venskaber stammer fra tiden 
i B.93, hvilket han er meget taknem-
melig for. Derudover mødes han et par 
gange om året med en fast gruppe 
af disse venner, som han har kendt 
gennem 50 år ! 
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Hvad beskæftiger du dig med i dag ?

Du kan skrive „Formand for de gyldne !‟, 
som er en forening stiftet for 4 år siden 
med følgende bestyrelse : Kim Svensson, 
Jørgen Christensen, Jørgen Andreasen, 
Benny Madsen Bo Kilde og Kim 
Rasmussen. Foreningen har i skrivende 
stund ca. 275 'medlemmer' på Facebook 
og ca. 100 ved siden af, som holdes  
opdateret via mobil, sms og mail. Funda-
ment er spillere fra det gamle anlæg og der 
er en venteliste på ca. 10. Omtrent 1.000 
fødselsdagshilsener der nu er ændret 
til ugentlige interviews. Foreningen  
mødes et par gange årligt.

– Jeg opnåede mine to mål fra min tidlige 
ungdom : Træner for 1. holdet og spillet 
for samme. Godt nok ikke mange kampe, 
men jeg fik oplevet det. B.93 har givet 
mig det vigtigste man kan opnå – gode 
venskaber for livet.

Opdatering 19. februar 2017
Claus er pr. 1. marts ansat som ny 
presse- og kommunikationschef i B.93. 
Læs mere om Claus' opgaver på b93.dk 
og b93prof.dk.

Claus' udvalgte hold

En blanding af gode spillere og gode 
venner.

 – Jeg er ikke god nok til at være på 
selv…

Målmand 
Claus Petersen – en af de bedste fra 
min årgang

Forsvar 
Jørgen Christensen – løb tør for  
hurtighed efter juniortiden
Kim Rasmussen – den største fighter 
jeg har kendt
Ivar Blegvad – meget undervurderet,
dog ikke af ham selv 
Benny Madsen – sloges altid for sit 
hold, og er en super positiv fyr

Midtbane 
Hans Drachmann – var forrygende  
engang
Peter Svale Andersen – manden med 
de lange afleveringer og
korte meninger
Jørgen Andreasen – god boldspiller
– en smule sløv 
Per Holm – en af de bedste bold- 
spillere jeg har kendt

Angreb 
Ole Rojas – en af de bedre i min tid
Jens Kolding – en legende i sin tid

På bænken er en smule tyndere, 
men kan bruges 
Ole Ringheim, Ole Petersen, Steen  
Clemmensen, Tim Østerberg og 
Carsten Jørgensen.

Træner  John Verner. 
Massør  Jørgen Finkelstein.
Holdleder  Kim Svensson.
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NYDANSKERE MØDES TIL FODBOLDTRÆNING 
Af Torben Klarskov

B.93's medlemsblad var til stede på førstedagen med indendørs 
træning på Svanemøllens Kaserne.

At fodbold skaber nye netværk har vi 
vidst i B.93 i mange år. Anders Levinsen 
har med sine fodboldskoler i det tidligere 
Jugoslavien bygget bro mellem de mange 
forskellige folkeslag der, og via fodbold-
samværet været med til at løse op for 
mange konflikter.

Mikkel London er ansat hos Foreningen 
Nydanskere som projektkonsulent. 
Christina Tengstedt Rasmussen er  
ansat som projektassistent samme sted, 
samtidig med at hun er meget aktiv for 
foreningen Unge Venligboere i København. 
De to blev med Christinas kæreste Peter 
Melgaard Mortensen som mellemmand 
enige om at forsøge at tilbyde fodbold-
træning for nydanskere i København og 
Mikkel London(82 kampe og 9 mål for 
B.93 i perioden 2008-2011) tog kontakt 
til Hans Drachmann og Gitte Arnskov 
for at høre om B.93 ville medvirke til 
projektet.

Tilsagnet kom prompte og nu gjaldt 
det blot om at finde plads på klubbens 
betrængte anlæg. Det blev til en opstart 
på anlægget i august måned sidste år. 
Med træning to gange om måneden hver 
anden søndag. Indendørs lykkedes det 
at finde plads på Svanemøllens Kaserne, 
hvor træningen startede op lørdag den 
4. februar. 

Medlemsbladet var til stede da 12 
fodboldspillere – 11 mænd og en enkelt 
pige mødte op. Mikkel London indledte 
med at sætte nogle opvarmningsøvelser 
i gang med bold, inden der blev valgt tre 

hold, der spillede indbyrdes kampe med 
hinanden.

Humøret var højt og stemningen i top, da 
vi talte med et par af spillerne.

Hammadeh Alhash er 27 år. Han 
kommer fra Syrien og har fået asyl og 
fast arbejde som computerprogrammør. 
Han synes det er meget sjovt at spille 
fodbold, som han kun har dyrket i  
Syrien på gadeplan. Han er glad for at møde 
forskellige kulturer og få skabt sig et 
netværk her i landet.

Mohammed Muhi Aldein er kurder fra 
Syrien. Han har været i Danmark i 3 år 
sammen med sin bror og to søskende. 
Han har fået asyl og er i gang med at 
gennemføre 9. klasse. Gennem mødet 
med venligboerne i København fik 
han interessen for at møde op til  
fodboldtræning.

Ahmad Reza Khavashi er holdets  
alderspræsident med sine 54 år. Han 
kommer fra Iran og har været i Danmark 
i 33 år. Han underviser i Datalogi på CBS. 
Som dreng blev han ramt af polio, som 
har betydet, at han har et kunstigt ven-
stre ben. Men han er stolt, hver gang det 
lykkes ham at score mål. 

Ayman Ziada er 23 år og kommet 
til Danmark for halvandet år siden 
fra Syrien. Han har afsluttet 9. klasse 
og fortsætter med 10.klasse. Han 
bor i Danmark med 2 brødre og en 
søster. 
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Tescha Rachel Alexandrovitsch er 24 
år. Hun er med som repræsentant for Ven-
ligboerne i København og omegn. Hun har 
spillet fodbold for Studenter Settlements 
Boldklub. Hun arbejder i venligboernes 
sprogcafe, alt imens hun studerer 
antropologi på Københavns Universitet.

Peter Melgaard er kæreste med 
Christina Tengstedt Rasmussen. Han 
fik overtalt kæresten til at gå i gang 
med fodboldprojektet. Han organiserer 
forskellige fodboldevents for venlig- 
boerne. Han er ivrig fan af Brøndby IF 
og han administrerer hjemmesiden: 
„Fodbold med unge venligboere‟.

Mikkel London fortæller, at B.93 har 
taget godt imod projektet. B.93's anfører 
Martin Heisterberg og klubbens første 
hold har støttet op om projektet med 
røde trøjer og en stor sæk med fodbold-
støvler fra Ikea. Mikkel fortæller, at man 
hverver nye spillere gennem facebook- 
siden Unge Venligboere i København, der 
har 1256 medlemmer. 

Den 5. august er der planlagt Asyl 
Cup i Ryparken, der også blev afholdt 
sidste år med stor succes. De nydanske 
fodboldspillere har i efteråret haft 
fællestræning med klubbens fodboldhold 
fra Thailand.

Holdet fra træningen den 4. februar.
Bagerst fra venstre: Tescha Rachel Alexandrovitsch, Ahmed Reza Khavashi, Mohammed Muhi Aldein, 
Rasmus Juncker Nielsen, Hammadeh Alhash og Peter Melgaard.
Forrest fra venstre: Aehab Aehab, Ayhab MB, Nour Alhamwi, Mikkel London, Rasmus Harald Jensen 
og Ayman Ziada.
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RUNDE FØDSELSDAGE

Jørgen Finkelstein, 75 år, den 5. maj
Finkelstein, bedre kendt som Finkel, var 
ungdomsspiller i klubben, senere var han 
med på det legendariske lukkede 7. hold, 
som vandt rækken næsten hvert år. Finkel 
var ikke nogen træningsnarkoman, og 
hans job som typograf på Politiken gjorde 
det også svært at passe træningen. Da 
der blev indført betalt fodbold i 1978, 
skulle der bruges flere folk omkring  
divisionsholdet. Erik Dennung var træner, 
Leif Kronholm var holdleder og Finkel 
blev holdets manager med ansvar for 
pressen. Den største triumf kom da 
B.93 i 1982 blev pokalmestre ved at  
besejre B1903 (3-3, ny kamp 1-0), 
som betød efterfølgende deltagelse i 
Europa Cup'en for pokalvindere mod  
Dynamo Dresden (2-3, 2-1) og Waterschei  
(0-2, 1-4). Sammen med Kurt Olsen  
sørgede Finkel for, at de årlige  
five-a-sider fik forhøjet underholdnings- 
værdien med mange decibel. Succesen  
toppede det år, de havde hyret en kvinde-
lig servitrice, som havde glemt sin bluse.  

Finkel blev senere på ny tilknyttet 
divisionsholdet, denne gang var det som 
massør, hvor han dannede makkerpar 
med træneren Johnny Petersen. Han 
fulgtes med Johnny til AB og senere Frem. 
Han var også makker med Tonni 'Numme'  
Nielsen i AB. Når spillerne blev skadet, 
kom Finkel spurtende ind på banen med 
sin medicintaske. Så vidt vides har Finkel 
ikke slået nogen stadionrekorder. Tonni 
'Numme', som spillede over 200 kampe 
for Fremad Amager, er i dag indehaver 
af det fremragende værtshus Stærkodder 
på Christianshavn. Sammen med Robert 
Fugger er Finkel en flittig gæst til første-
holdets kampe på Østerbro Stadion. 

Jon Bremerskov, 70 år, den 1. juni
Jon kom i hovedbestyrelsen i 1984 som 
tennisrepræsentant. Da Jens Kampmann 
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Jørgen Finkelstein.

Jon Bremerskov.



i 1986 trak sig før tid som formand, blev 
Jon konstitueret som formand. Positionen 
fastholdt han på generalforsamlingen i 
1987. Da Jon så var på valg i 1989 skete 
der noget historisk, idet der for første 
gang i klubhistorien skulle være kampvalg 
om formandsposten. Modkandidaten var 
Jørgen Norsker. Interessen for valget 
var så stor, at generalforsamlingen 
måtte flyttes over i klubbens daværende 
tennishal. Efter en lang, meget lang, 
debat nåede man ved midnatstid frem 
til den skriftlige afstemning. Dem som 
stadig var tilbage stemte 102-78 i 
Jørgen Norskers favør. Jon tog nederlaget 
med oprejst pande, og har efterfølgende 
været involveret i forskellige lederjobs 
i tennisafdelingen og siddet i hoved- 
bestyrelsen i flere omgange (1995/03 
og 2006/08) og i selskabet bag betalt 
fodbold (2010/13). Jon har en fortid 
som en alsidig sportsmand  ; han spillede 
fodbold i Skjold, han spillede badminton 
i RBK, han var cykelrytter i C-klassen og 
så var han på landsholdet i dans. Jon er 
selvstændig inden for brilleindustrien. 

Ole Gade Lorentzen, 75 år, 
den 8. juni
Ole Gade Lorentzen var med som  
målmand ved landsjuniorstævnet i 1958, 
som foregik i Helsingør. B.93 var derudover 
repræsenteret af Finn Jacobsen og 
Knud Christensen. Det var ikke så over- 
raskende, at Ole Gade spillede i B.93. Hans 
far var nemlig ingen ringere end Georg 
A. Lorentzen (1887/1968), klubbens 
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Ole Gade Lorentzen.



første statistiker, som er skyld i at B.93 
har statistik på 1. holdet helt tilbage til 
starten i 1896 (de første tre år var B.93 
kun en cricketklub). Efter Georg blev 
enkemand i 1927 blev han gift med Olga 
(årgang 1908). De fik først tre piger før 
det endelig lykkedes at få en dreng. Han 
kom til at hedde Ole Gade. Så det var 
ikke så underligt, at Ole skulle spille 
fodbold i B.93. En lovende målmands- 
karriere sluttede tidligt for Ole Gade pga. 
en knæskade. Ole Gade har realeksamen 
fra Øster Farimagsgade Skole, der hvor 
Axel Bech (klubbens tidligere formand, 
red.) er skoleinspektør. Efter en kort 
karriere i Privatbanken skiftede han spor 
og blev optaget på Hjørring Seminarium 
i 1962, hvor han på første dag mødte 
Kirsten. De holdt guldbryllup 53 år 
senere. Ole fik en lang lærerkarriere, 
han underviste bl.a. på Roholmskolen og 
Zahles og Blaagård Seminarer. Han gik på 

pension i 2003, men er stadig engageret 
i foreningen Unge Pædagoger. Siden 
1987 har han boet i sit barndomshjem 
i Skovgaardsgade i Kartoffelrækkerne 
(tæt på Per Jürgensen). Da bogen om 
B.93's historie udkom i 1999 var det 
med Ole Gade som sponsor. Da en 
ny udgave udkom i 2008 var Ole igen 
sponsor, denne gang dobbeltsponsor. 
Ole var initiativtager til at årgang 1942 
samledes på B.93 i 2010, jf. medlems- 
bladet fra september samme år (findes 
på historiesiderne på b93.dk/historie, 
medlemsblade, punkt 15). Og som 
bonusinformation kan nævnes, at Oles 
yngste storesøster Anne Marie, er far 
til Søren Laursen, som har fej-
ret store triumfer i Jeopardy og ikke 
mindst i Hvem vil være millionær, 
hvor han som den første gik helt til tops. 

Palle 'Banks' Jørgensen
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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 

Gennem tiden er der en del abonne-
menter, 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. 



ERLING THRANE ER DØD
Erling Thrane, der var født 8. februar 
1946, døde den 12. december 2016. 
Han blev således 70 år. 

Erling Thrane var medlem af B1903 på 
Lyngbyvejen. Han blev medlem af B.93 
omkring år 2002. Det skyldtes, at de 
to klubbers ældste hold slog pjalterne 
sammen. Thrane, der havde spillet i 
B1903 siden ungdomsårene, blev en klar 
forstærkning af fællesholdet B.93/B1903 
i Grand Old Masters og Super Grand Old 
Masters-rækken. Han var en dynamisk 
midtbanespiller, der spillede med stor 
energi – og temperament. Thrane brød 
sig ikke om at blive tacklet.

Erling Thrane bidrog også til fællesskabet. 
Han passede sin træning, bortset fra de 
tre vintermåneder (november/januar), 
hvor han og Mona besøgte deres søn og 
svigerdatter i Thailand. Om sommeren 
havde Erling altid en pose æbler med til 
omklædningsrummet, så hans holdkam-
merater kunne få lidt vitaminer.

Erling var udlært elektriker på B&W. Da 
det var overstået uddannede han sig til 
skolelærer. Han gik på pension fra Øster 
Farimagsgade Skole, hvor klubbens 
tidligere formand Axel Bech var – og stadig 
er – skoleinspektør.

Erling var en rigtig handyman, der kunne 
lave alt lige fra el-arbejde til VVS til 
træbeskæring. Da han havde svært ved 
at sidde stille, tog han ofte ud sammen 
med sin gode ven Erik Larsen (B1903) og 
hjalp venner og bekendte.

Da Erling i januar 2016 vendte hjem fra 
Thailand, var han klar til at spille kampe, 
som han plejede. Men alt var ikke som 
det plejede, han måtte oftere og oftere 
skiftes ud for at holde pause. I kampen 
ude mod Tårnby i maj måned, måtte han 
udgå efter få minutter. Han kunne ikke få 
vejret. Det blev hans sidste kamp.

Erlings sidste halve år blev op ad bakke 
med adskillige hospitalsbesøg. Han fik 
konstateret cancer i lungerne. Og til sidst 
tabte fighteren kampen. Derved har vi 
mistet en god ven og kammerat.

Palle 'Banks' Jørgensen 

45

Erling Thrane.
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OLE MORTENSEN ER DØD, 
HAN BLEV 83 ÅR
Ole Ariel Mortensen, bedre kendt 
som Grønthandleren, der var født  
14. februar 1933, døde den  
29. november 2016.  
Han blev således 83 år. 

Grønthandleren var et kendt ansigt i 
klubben. Indtil for nylig var han fast 
deltager til formiddagstræningen om 
mandagen, og om tirsdagen var han 
med på saunaholdet sammen med  
vennerne Bent Olsen og Hans Hesselberg. 
Grønthandleren var også fast gæst til 
divisionsholdets kampe på Østerbro 
Stadion. 

Ole boede sin første 15 år i Næstved. 
Da han flyttede til København spillede 
han lidt fodbold i først Frem og senere 
Glostrup. Han stoppede hurtig med 
fodbolden, da han skulle uddanne sig som 
gartner. Ole købte en frugtforretning på 
Østerbro. Oles to drenge, Claus og Lars, 
begyndte som mikroputter i klubben og 
det var med nogle engagerede forældre 
(Ole og Jytte) på sidelinjen. Lars spillede 
otte førsteholdskampe i 1988, det blev til 
et enkelt mål, hjemme mod B1913 (2-8) 
i en ikke mindeværdig kamp.

Ole blev hurtigt involveret i B.93. Han 
var leder i ungdomsafdelingen, og senere 
blev han holdleder for 2. holdet. I 1986 
kom han i bestyrelsen, året efter blev 
han fodboldformand, og derved den ene 
af klubbens to næstformænd. Det varede 
dog kun to år, så måtte han trække sig. 
Ole havde solgt sin forretning og i stedet 
blev han ansat som klubbens inspektør.

Oles velkendte temperament kom for 
alvor på prøve som inspektør og der-
ved chef for 'hullet' (materialerummet). 
Grønthandleren udleverede ikke bare 
bolde og veste til hvem som helst. Han 
var meget uenig med fodboldbestyrelsen 
i mange ting, og efter et par år stoppede 
Ole. Han vendte tilbage til sin branche 
'frugt og grønt', hvor han arbejdede som 
rådgiver, indkøber og regnskabsmand.

Ole, der altid har været meget aktiv og 
arbejdsom, var også en periode formand 
for støtteforeningen 'B.93's venner'. Og 
så brugte han en del tid på travbanen. 
Da klubben i 1994 flyttede over på 
Svanemølleanlægget, var det Grønt- 
handleren der sørgede for terrassens 
årlige forskønnelse med blomster.

Det var et hårdt slag for Ole, da han 
blev enkemand for små 10 år siden. 
Tabet af Jytte kom han sig aldrig rigtig 
over. Det var måske derfor han valgte 
at blive boende i kæmpelejligheden på 
Østerbrogade. 

Palle 'Banks' Jørgensen

Ole Mortensen.
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Hovedbestyrelsen

Hans Drachmann (formand)
dra@b93.dk 
Adam Mollerup (kasserer)
adam@b93.dk
Morten Hemmingsen (fodboldformand)
mhe@b93.dk
Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk
Jørgen Ritnagel  
(Fodboldafdelingens repræsentant)
ritnagel@mail.tele.dk
Preben Keldsen  
(Tennisafdelingens repræsentant)
pk@bodyfeedback.dk
David Kendal  
(suppleant fra Fodboldafdelingen)
david@b93.dk

B.93 Kontraktfodbold ApS
Lars Lüthjohan Jensen 
(bestyrelsesformand)
llj@b93.dk
Ole Ringheim
ole@b93.dk
Jeppe Hedaa
jeppe@b93.dk
William Kvist
williamkvist@b93.dk
Max Riis Christensen
mrc@b93.dk

Østerbro Idrætspark A/S (ØI)
Klaas Muizelaar (direktør) 
kmuizelaar@hotmail.com
Torben Henriksen (bestyrelsesformand)
adv@t-henriksen.dk
Jens Agerbak
emillie.casey@privat.dk
Niels Kjærulff
niels-kathleen@mail.dk 

Fodboldbestyrelsen

Morten Hemmingsen (formand)
mhe@b93.dk
Max Riis Christensen  
(ungdoms- og næstformand)
mrc@b93.dk
Niels Møller  
(ansvarlig for U10-U16 drenge)
niels@b93.dk
Bjarke Møller  
(pigeudviklingsansvarlig/sportschef)
bjarke@b93.dk 
Casper Wulff (Børneformand U4-U9)
casper@b93.dk
Tommy Møller (seniorafdelingen)
tommy@b93.dk
Lene Holmskov
ene@b93.dk
Nanna Nyholm
nanna@nyholm.net

Tennisbestyrelsen
Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk
Patrick Ørngreen (næstformand)
patrick.oerngreen@hotmail.com
Marie Jakobsen
mariejakobsen@yahoo.dk
Torben Ernst 
willy@willyernst.dk
Cathrine Ørbeck-Riis 
cathrine.riis@hotmail.com
Nils-Henrik Jørgensen
nihej@stagehoej.dk
Marja Jäättelä
mj@cancer.dk
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Gør som Bjarne
skift til Sparekassen

sparkron.dk

Du finder mig nu i Sparekassen Kronjylland. Kontakt mig på 
telefon 88 72 97 83 eller bal@sparkron.dk.
 

Bjarne Albrechtsen 
kunderådgiver


