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NÆSTEN SOM AT OPTRÆDE I DEN GAMLE 1. DIVISION

Sæsonen 15/16 er skudt i gang, og hvor-
dan den så er kommet i gang, kan i skri-
vende stund denne fugtigtunge 26. juli 
kun gisnes om.

Men en ting kan man glæde sig over. B.93 
er havnet i pulje A med mange spæn-
dende modstandere fra lokalområdet. Ja 
man fristes til at føle sig hensat til de 
gode gamle dage, hvor holdene dystede 
i mod hinanden i højere rækker.

B.93 havde selv sin sidste optræden i for-
nemste række, hvor det dog kun i 1998 
blev til en enkelt sæson i Superligaen. 
Men seks af vore kommende modstan-
dere har vi også tidligere haft gode dyster 
i mod på et højere plan.

Boldklubben Frem er den mest promi-
nente modstander med DM guld seks 
gange i klubbens historie og to pokalfi-
naler, som begge blev vundet. Holdet var 
sidste gang i superligaen 2003/4. 

Brønshøj Boldklub havde sin storhedstid i 
70`erne og 80`erne, men allerede i sæ-
sonen 1955/56 var holdet for første gang 
i en pokalsemifinale med den frygtede 
centerforward Ove Andersen som største 
profil. Yderligere tre gange har holdet 

været i en pokalsemifinale, der dog alle 
er blevet tabt. 

Holdbæk Bold & Idrætsforening var i 1. 
Division i perioden 1974-1978. To gange 
på den tid var holdet i pokalfinalen. 
Begge gange dog med nederlag til følge. 
I 1975 0-1 mod Vejle og i 1976 1-2 mod 
Esbjerg fB. 
Boldklubben Avarta husker vi nok mest 
for vores semifinalekamp i pokalturne-
ringen, hvor vi vandt med 3-0 og strøg 
helt til tops i den efterfølgende pokalfi-
nale mod B 1903. Avarta har i en kortere 
periode optrådt i den nye 1. Division.

Det bliver også til et møde med en de-
butant. Fredensborg har aldrig tidligere 
i klubbens 108 årige historie haft status 
af divisionshold. Det bliver også første 
gang, vi skal møde klubben – end ikke 
i en pokalturnering har vi endnu haft 
fornøjelsen.

Bortset fra Fredensborg og Holbæk er 
vore modstandere placeret inden for en 
overskuelig rækkevidde. Så mon ikke 
også vi kan se frem til lidt flere tilskuere 
på lægterne til vores opgør her i efter-
årssæsonen.
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ET NYT FODBOLDANLÆG TEGNER SIG
Københavns Kommune har udarbejdet lokalplan for Østre Gasværk  
Kvarteret. Nu går den offentlige debat i gang, og så gælder det om at 
kæmpe for at få ekstra plads til fodbolden, inden chancen forsvinder.
 

 Der vil blive flyttet rundt på fod- 
 boldbanerne på B.93‘s anlæg i  
 de kommende år, når den ube-

byggede del af den gamle gasværks-
grund, der har ligget øde hen i årevis, 
skal udnyttes.
 
Der er ingen tvivl om, at der vil ske for-
andringer på anlægget. Forhåbentlig vil 
vi i 2018 eller 2019 kunne glæde os over 
et fodboldbaneanlæg, der er både bedre 
og større end det, vi har i dag, og som 
vi har haft, siden klubben i 1994 flyttede 
fra det gamle anlæg ved Idrætsparken til 
Svanemølleanlægget.
 
Arbejdet med at lave en ny plan for Østre 
Gasværk Kvarteret har stået på i flere år, 
og det går nu ind i den afgørende fase. 
Den 15. august præsenterede Teknik- og 
Miljøforvaltningen i Københavns Kom-
mune et forslag til en ny lokalplan, som 
skal behandles af politikerne og disku-
teres med borgerne, inden den endelige 
vedtagelse, der efter planen skal ske til 
marts næste år.
 
Lokalplanen skal give plads til en ny skøj-
tehal, et plejecenter, ungdomsboliger, al-
mene boliger og private boliger. For at 
gøre det på den bedst mulige måde, vil 
der blive flyttet rundt på B.93‘s baner.
 
Skøjtehallen vil blive placeret på den 
nuværende bane 3 i hjørnet, der ligger 
længst henne mod Østre Gasværk Teater. 
Og der vil med denne løsning blive flyttet 
rundt på tre af de fem 11-mandsbaner.

 
 
VI ER IKKE I MÅL
B.93 har i 100 år været i den særlige 
situation, at vi har en lejekontrakt på 
vores anlæg. Sådan var det på det gamle 
anlæg på P.H. Lings Allé, og sådan er 
det på det nye ved Østre Gasværk. Fra 
klubbens side er vi gået aktivt og kon-
struktivt ind i forhandlingerne, der har 
stået på siden april 2015. Det vil en 
klub som B.93 altid gøre, fordi vi tror 
på, at vi ved at vise hensyn og vilje til 
at imødekomme andre ønsker også selv 
har den største chance for at få opfyldt 
vores ønsker.
 
Vi har i forhandlingerne med kommunen 
sagt, at vi går positivt ind i en dialog om 
at flytte rundt på fodboldbanerne, hvis 
det sker på en måde, hvor klubben får 
mere – ikke mindre – fodboldbaneareal, 
hvor anlægget samles og ikke splittes, 
og hvor trafikken ledes gennem områ-
det på en måde, der tager hensyn til de 
mange børn, unge, evigt unge og ældre, 
som er en del af klubbens liv.
 
Med det forslag til lokalplan, der er lagt 
frem, er flere af de krav imødekommet. 
Fodboldbanerne kommer i den nye pla-
cering tættere på klubhus og tennisba-
ner, og adgangen til banerne forbedres. 
Skøjtehallen lægges i den sydlige del 
mod Svendborggade, som vi og det 
øvrige lokalsamfund har ønsket, for at 
mindske trafikken over området.
 
Med der er stadig et par ting, som vi ikke 
er glade for, og som vi vil forsøge at få 



5

ændret i den demokratiske proces, der 
nu går i gang. 
 
Kommunen vil placere et stort parke-
ringshus på siden af skøjtehallen ind 
mod den nuværende bane 4. Det synes 
vi er en dårlig idé. 
 
Og først og fremmest synes, vi, at det 
er ærgerligt, hvis man ikke udnytter 
den enestående chance, som gasværks-
grunden giver til at skabe ekstra plads 
til idrætten. København er i forhold til 
andre større byer i Danmark underfor-
synet med idrætsanlæg. Det forklares 
ofte med, at den centrale dele af byen 
har været fuldt udbygget i mere end 100 
år. Så meget vigtigere er det, mener vi i 
B.93, at man ikke forpasser chancen, når 
pladsen er der. Lige midt på Østerbro.

For B.93 er det sidste chance for at få 
udvidet fodboldbanearealet og gøre det 
muligt for klubben at tage flere børn og 
unge fra ventelisterne ind i fællesskabet. 
B.93 er med cirka 1.600 aktive fodbold-
spillere en af de absolut største klubber i 
Danmark, og presset på fodboldbanerne 
er stort. Med udbygningen af Nordhav-
nen, hvor der ventes at flytte 40.000 nye 
borgere ind – svarende til en mellem-
stor provinsby – vil der komme til at stå 
endnu flere i kø for at dyrke idræt i B.93, 
og dem vil vi gerne kunne tage imod. Det 
kræver mere baneplads.

DEN RIGTIGE LØSNING

Vi har derfor fremsendt et alternativt for-
slag til politikerne på rådhuset med en 
opfordring om ikke at spilde den histori-
ske chance for at gøre plads til idrætten 
midt i storbyen. 

Østre Gasværk B.93 Alternativ - august 2016
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Vi har foreslået, at man dropper det ene 
af fire byggefelter, som i lokalplanforslag- 
et er udlagt til boliger. Det vil skabe plads 
til idræt og natur. Det vil, mener vi, 
skabe en langt bedre forbindelse mellem 
skoler og institutioner og idrætten. Det 
vil forhindre, at sigtelinjerne og udsigten 
fra Østerbro over Kalkbrænderihavnen vil 
blive afskåret. Og det vil, mener vi, skabe 
et mere harmonisk og grønt område, som 
mange vil få glæde af.
 
Politikerne har med et bredt politisk for-
lig besluttet, at det er salget af byggeret, 
der skal finansiere byggeriet af den nye 
skøjtehal og omlægningen af fodboldan-
lægget. Det betyder, at fjerner man et 
byggefelt og dermed nogle af de 39.000 
etagemeter, som der efter planen skal 
bygges, vil der alt andet lige komme til 
at mangle penge.
 
Vi peger på, at dette problem kan løses, 
hvis man ønsker det. Hvis man ikke byg-
ger så massivt, vil man kunne spare på 
udgiften til anlæg af parkeringspladser. 
Med færre boliger vil udgiften til at rense 
den forurenede grund også blive mindre. 
Man vil kunne bygge en etage ekstra i 
nogle af de tre andre byggefelter. Og 
endelig vil man ved at ændre på forde-
lingen mellem almene og private boliger 
kunne få betydeligt flere penge ind ved 
salget af byggeret. Fordi prisen, som de 

almene boligselskaber betaler, er omkring 
det halve af, hvad man kan få ved salg til 
privat byggeri. 
 
I B.93 har vi intet mod almene boliger, 
og vi deler ønsket om, at København skal 
være en by med en blandet befolkning. 
Vi er i klubben selv med vores brogede 
medlemsskare det bedste eksempel på 
det. Men når Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen i sin indstilling lægger op til, at 70 
procent af boligerne skal være almene, 
mener vi, at andelen af almene boliger 
bliver for høj, og at man dermed ikke får 
det velfungerende blandede boligområde, 
som både kommunen og vi ønsker. Vi har 
derfor argumenteret for, at man i stedet 
tager afsæt i kommunens generelle øn-
ske om 25 procent almene boliger. Det 
vil give et bedre boligområde, og det vil 
betyde, at man kan få det samme beløb 
i kassen ved salg af byggeret, selv om 
byggeriet ikke bliver helt så omfattende.
 
Samlet set mener vi, at man kan få pen-
gene til at passe, hvis man ønsker at pri-
oritere idrætten og det grønne. 
 
Vi håber, at vi fra B.93 kan vinde tilslut-
ning til vores forslag. Og så vil alle klub-
bens medlemmer og andre af byens bor-

FAKTA

 
Lokalplanforslaget muliggør opfø-
relse af 30.000 m2 boliger, et ple-
jecenter på 9.000 m2, skøjtehal 
på 5.500 m2 samt et fælles par-
keringshus.

TIDSPLAN

 
22. september: 
Vedtagelse i Borgerrepræsentationen
 
Oktober-november: 
8 ugers offentlig høring
 
Marts 2017: 
Endelig vedtagelse i Borgerrepræ-
sentationen.
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gere kunne argumentere for den gode 
sag, når lokalplanen sendes i en 8 uger 
lang offentlig høring, som efter den plan, 
der kendes i skrivende stund, skal foregå 
i oktober og november.
 
Hvis man gerne vil skabe det bedste af-
sæt for fremtiden i B.93, er der ingen 
grund til ikke at deltage og give sin me-
ning til kende i den demokratiske proces. 
Tværtimod. Giv jeres mening til kende. 
Skriv og deltag i høringen.

 
Læs mere på kommunens hjemmeside 
og følg med på klubbens hjemmeside, 
hvor vi vil informere om, hvad der sker. 
Dette er en af de vigtigste sager i mange, 
mange år for B.93.
 
Hans Drachmann
Formand

Ring 27 50 86 67 
og tag en snak 
med salgs- og 

marketingdirektør
Jonas Klausen

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

 Priser i 2016 (4 numre):
 1/1 side: 4.000 kr. - plus moms
 1/2 side: 2.500 kr. - plus moms

Annoncer i B.93`s medlemsblad 2016/17 – noget for noget.
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TIL- OG AFGANG I DIVISIONSTRUPPEN.
Der har vanen tro været gang i svingdøren i sommerpausen. B.93 har sagt 
farvel til markante navne, men spændende nye spillere er kommet til.

Af Christian Winther 

 Aske Lundsgaard kom til B.93 i trans-  
 fervinduets sidste minutter. Og 
 hvilket scoop. Den 26-årige Lunds-

gaard har mere end 200 divisionskampe 
på samvittigheden. Han kommer fra Ma-
rienlyst og har tidligere slået sine folder 
i OB, FC Fyn og Middelfart. Aske spiller 
primært central midtbane. Hans spids-
kompetencer er lederskab og fight, og 
han er en teknisk og taktisk begavet 
spiller med en god vindermentalitet. Pub-
likum har stadig til gode at se ham i trø-
jen. Det skyldes at han havde seks spil-
ledages karantæne med i bagagen, idet 
hans tidligere arbejdsgiver Middelfart fik 
en dom af DBU for ikke at udbetale løn-
ningerne korrekt. Vi glæder os alle til at 
følge Aske på Østerbro Stadion og på di-
verse udebaner.
 

Aske Lundsgaard 

Nicklas Granzow

En anden nyerhvervelser er snarere en 
generhvervelse. Tarik Mourhib har nem-
lig en fortid som ungdomsspiller i B.93. 
Han er nu kommet tilbage til klubben fra 
AB Tårnby. Tarik gjorde det alle spillere 
drømmer om. Han scorede i sin debut-
kamp. Det skete den 10. august i 3-1 
sejren over hans tidligere holdkamme-
rater i AB Tårnby (pokalturneringens 1. 
runde). Tarik har på kort tid høstet stor 
respekt hos B.93s publikum. Ikke mindst 
på grund af hans evner til at sende bol-
den af sted fra vanvittige vinkler. Der er 
altid fare på færde, når Tarik tager løbet 
med frem på kanten. Nicklas Granzow 
har fået en bemærkelsesværdig start i 
B.93. Den tidligere HIK’er debuterede 
mod Brønshøj den 7. august. Inden for 



9

få sekunder indkasserede den sympa-
tiske Granzow to gule kort hvilket som 
bekendt medfører udvisning. Allerede tre 
dage efter var han dog på banen igen til 
pokalkampen mod AB Tårnby. Endnu et 
gult kort til Granzow men også en flot 
scoring af den 182 cm høje højre back 
som allerede har markeret sig som en 
teknisk stærk spiller, der arbejder ben-
hårdt. Granzows evne til at se gult kan 
måske på sigt true Heisterbergs rekord 
med 49 gule kort i samlingen.

På den centrale midtbane har B.93 fået 
tilgang af 25-årige Kristian Holm som 
kommer fra Holbæk, hvor han tillige var 
holdets anfører. Kristian er en naturlig 
ledertype i sit spil og har allerede bevist 
sit værd, ikke mindst i sit defensive spil. 

Også den tidligere Skovbakken-profil, 
Kristoffer Bødker, er nu at finde i B.93. 

Indenfor egne rækker har B.93 rykket tre 
talentfulde spillere op i divisionstruppen. 
Det drejer sig om Mikkel Mouritz Jensen, 
Jack Wander samt Mads Walter. 

Oliver Drost er taget til Vejle, Andreas 
Kaltoft til Brøndbys U-19, Nico Jørgensen 
til Brønshøj, Mads Heidelbach til HIK og 
Kato Madsen til 2. senior. Ej heller er Mi-
chael Jonssen længere at finde i B.93’s 
divisionstrup. 

Medlemsbladet ønsker alle tidligere spil-
lere held og lykke fremover. Og byder 
et stort og varmt velkommen til de nye. 

Kristian Holm
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SÆSONEN 2015/16 - STATISTIK

KAMPE

I sæsonen 2015/16 blev spillet 30 tur-
neringskampe og 2 pokalkampe (Sundby 
4-1 og Holbæk 2-4). Turneringskam-
pene: 30-13-6-11 (45 point og målscore 
57-40). En ny struktur for 2. division 
indebar at divisionen blev delt op i 3 x 
8 hold. I efteråret 2015 blev B.93, der 
var placeret i pulje 2, nummer 5 (ud 
af 8 hold), og derved skulle B.93 spille 
nedrykningsspil i foråret 2016. Ræk-
ken var på 12 hold, og var en dobbelt 
turnering. Kampene fra efteråret mod 
Svendborg (3-1, 3-0), Næsby (0-1, 0-0) 
og Dalum (0-2, 3-3) blev overført. B.93 
startede således foråret med 6 kampe 
og 8 point, hvilket betød en startplace-
ring som nummer 6 ud af de 12 hold.  
Ved at slå Odder i forårets sidste kamp 
blev B.93 vinder af nedrykningsspillet.   
 
I turneringen har B.93 således opnået 45 
point. Fordelingen er lidt overraskende 
20 point i hjemmekampe (målscore 30-
20) og 25 point i udekampene (målscore 
27-20). Største sejr efteråret var mod 
Marienlyst, der blev sendt retur til Fyn 
med et nederlag på 5-1 (Nico Jørgensen 
2, Olcay Senoglu 2 og Anton Peterlin 1). 
Største sejr i foråret var hjemme mod 
Kolding IF, der blev besejret med hele 
7-1 (Oliver Drost 4, Emmanuel Ogude 1, 
Mohammad Ali 1 og Omar Roshani 1). 
Sæsonens største nederlag var 0-2 mod 
Fremad Amager, 0-2 mod Dalum og 1-3 
mod Marienlyst

SPILLERE

I sæsonen var der 35 der fik spilletid. 
Derudover sad fire spillere på bæn-
ken uden at få spilletid, nemlig Daniel 

Hartvig (målmand), Victor Michaelsen  
(målmand), Nicolas Nielsen (målmand), 
Mark Lauenborg, Katu Slivoli Madsen.  

Martin Heisterberg

Kampantal, max. 32 kampe: Andreas 
Heimer (28 kampe), Martin Heisterberg 
(27), Oliver Drost (27), Ronni Raun (25), 
Anton Peterlin (debutant, 24), Mads 
Nielsen (23), Andreas Kaltoft (21), Sean 
Christoffersen (20), Marco Holst (19), 
Nico Jørgensen (19), Bjørn Zabel (18), 
Omar Roshani (17), Danny Mirabel (16), 
Kristian Karsum (debutant, 16), Nicolai 
Olsen (16), Olcay Senoglu (16), Emil 
Farver (15), Mohammad Ali (13), Em-
manuel Ogude (debutant, 12), Jens Riis 
(debutant, 10), Adam Jørgensen (debu-
tant, 8), Frederik Bruhn (7), Simon Car-
stensen (7), Mads Heidelbach (6), Seba-
stian Czajkowski (6), Frederik Nørgaard 
Hansen (debutant, 5), Jonas Berg (de- 
butant, 5), Michael Jonssen (debutant, 
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5), Morten Levinsen (5), Niclas Rønne 
(3), Anders Hakala (debutant, 2), Jack 
Wander (1), Johan Bendixen (debutant, 
1), Lamin Samba (debutant, 1) og Lucas 
Chang-Andersen (debutant, 1).  

Ronni Raun

DEBUTANTER

Efteråret gav i alt 6 debutanter, nemlig: 
Kristian Karsum, Jens Riis, Anton Peterlin, 

Frederik Nørgaard Hansen, Johan Ben-
dixen og Lamin Samba. I foråret var der 
tilsvarende 6 debutanter, nemlig: Adam 
Jørgensen, Anders Hakala, Emmanuel Og-
ude, Jonas Berg, Lucas Chang-Andersen 
og Michael Jonssen. Antallet af første-
holdsspillere gennem tiderne er herefter 
oppe på 840.

KAMPE I ALT

Fem af sæsonens spillere har spillet et 
trecifret kampantal, nemlig: Martin Hei-
sterberg (223), Danny Mirabel (191),  
Olcay Senoglu (129), Marco Holst (101) 
og Nico Jørgensen (100). Kun Heisterberg 
er med i den nye sæson. Danny Mirabel 
skiftede til Frem i foråret 2016, Olcay 
Senoglu skiftede samtidig til Fremad 
Amager, Marco Holst holder fodbold-
pause og Nico Jørgensen er nu at finde 
i Brønshøj.

 

Det skal nævnes, at den 44-årige mål-
mandstræner Nicolas Nielsen (242 kampe) 
i tre tilfælde har været udskiftningsmål-
mand. Det var tæt på han kom på banen 
i efterårets sidste kamp i Dalum (3-3), 
da målmanden Frederik Bruhn var udsat 
for en hårdhændet medfart. Men efter 
fem minutter rejste Frederik sig, og ‘Nico’ 

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

GLARMESTER



12

måtte sætte sig ned igen. Og derved be-
holdt Michael Rohde rekorden fra 1933, 
hvor han spillede sin sidste kamp i en 
alder af 39½ år.

På listen over flest kampe gennem ti-
den er Martin Heisterberg med sine 223 
kampe nu rykket op på 15. pladsen. For 
at komme med i Top-10 skal han passere 
målmandstræneren Nicolas Nielsen, som 
står med 242 kampe. På sin vej opad 
skal Heister lige forbi legender som Helge 
Scharff (224 kampe), Anthon Olsen (227), 
Poul L. Hansen (228), Leif Kronholm (230) 
og altså Nicolas Nielsen (242).
 

Oliver Drost 

MÅL

Sæsonen 63 mål (inklusiv pokalkampe) 
er scoret af: Oliver Drost (16 mål), Ol-
cay Senoglu (10), Emmanuel Ogude 
(8), Andreas Heimer (7), Mohammad 
Ali (7), Omar Roshani (5), Nico Jørgen-
sen (2), Mads Nielsen (2), Anton Peter-
lin (1), Danny Mirabel (1), Marco Holst 
(1), Martin Heisterberg (1), Sebastian 
Czajkowski (1) og Nicolai Olsen (1). 
 
Olcay Senoglu er herefter oppe på 71 mål 
i sine 129 kampe. På alle tiders målsco-
reliste er Olcay avanceret til 14. pladsen.

RØDE KORT

Efteråret indbragte fire røde kort. Morten 
Levinsen fik rødt kort i premierekampen 
i Nykøbing (0-1). Mads Nielsen fik et 
urimeligt rødt kort i kampen mod Ma-
rienlyst (5-1). Omar Roshani så rødt i 
pokalkampen i Holbæk (2-4). Anføreren 
Martin Heisterberg fik en hård udvisning 
i hjemmekampen mod Fremad Amager 
(0-1). I foråret blev antallet reduceret 
til to røde kort. I begge tilfælde var det 
Oliver Drost, der ellers ikke er typen på 
røde kort. I hjemmekampen mod Jam-
merbugten (1-2)  og udekampen mod 
Kolding IF (2-3) så Oliver begge gange 
rødt.
 
I sæsonen blev der uddelt 65 gule kort. 
Anfører Martin Heisterberg blev topscorer 
med 7 ostemadder, foran Anton Peterlin 
(6), Emmanuel Ogude (5), Mohammad  
Ali (4), Marco Holst (4) og Oliver Drost 
(4). Modsat fik Kristian Karsum, Nicolai 
Olsen og Olcay Senoglu, der – pudsigt nok 
– alle spillede 16 kampe, ingen gule kort.

ÅRETS SPILLER

Det er spillerne selv der afgør dette. I ef-
teråret 2015 var den udvalgte målman-
den Ronni Raun (der også blev valgt i 
foråret 2015), der stod fremragende i de 
mange nervepirrende kampe. I foråret 
2016 blev den udvalgte angriberen Oliver 
Drost, der i sine kun 12 kampe scorede 
imponerende 13 mål. Efter sæsonen skif-
tede Oliver til ambitiøse Vejle Boldklub. 

Så nu skulle vi være klar til en ny sæ-
son. På klubbens hjemmesiden, afsnittet 
med historie, punkt 11, er der en profil-
beskrivelse – med billeder – af samtlige 
førsteholdsspillere.

/Palle ‘Banks’ Jørgensen
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MAJ 2016: NY STÆVNESEJR TIL U11 A1 I BRØNDBYERNE
Stævnelederen ved præmieoverrækkelsen: 
„Man må sige,at B.93 viser tænder!”

Drengene og trænerteamet var glade 
og stolte, da vores U11 A1 hold sidste 
efterår vandt BSI-VIF Cup 2015 med fi-
nalesejr over KB (se medlemsbladet 1. 
marts 2016). Som beskrevet i artiklen så 
trænerteamet sejren som frugten af lang 
tids hårdt arbejde på træningsbanen.

U11 A1 har i lang tid været forvænt med 
sejre i størsteparten af både holdets 
KBU turnerings- og træningskampe, og 
det har hele tiden været klart for træ-
nerteamet, at der er godt med talent og 
dygtighed på holdet, samt at dette kræ-
ver koncentreret udviklingsarbejde fra 
trænernes side. Og hvordan er det lige vi 
siger i vores klub, at det går med talentet 
uden hårdt arbejde? Svar: Det går ikke!

I foråret 2016 var holdet derfor modent 
til internationale turneringsudfordringer,  

 
så i Påsken deltog vi i Osterturnier i Berlin  
hos FC Nordost og i Pinsen i Deichmann  
Cup i Düsseldorf. Begge turneringsrejser 
var rigtig gode både sportsligt og socialt, 
med Düsseldorf som den sportsligt mest 
tilfredsstillende, idet vi som det bedst 
placerede skandinaviske hold opnåede 
en 14. plads af 180 deltagende klubber 
– efter bl.a. Manchester City (vinder), 
BVB Dortmund, Juventus og Austria 
Wien, men foran fx FC Köln (dem slog 
vi), Chelsea FC, Besiktas Istanbul og FC 
Mönchengladbach (dem slog vi også).

Men tilbage til BSI-VIF Cup: Som „for-
svarende vindere” fra 2015 var det jo 
ikke rigtig en valgmulighed at lade være 
med at stille op i år. Vi havde godt nok 
KBU-udekampe både fredag og lørdag 
20. og 21. maj, og Cup’en foregik samme 
lørdag og søndag; men vi bed tænderne 
sammen, og det lykkedes efter noget af 

et udtagnings- og logistik-
puslespil og med god hjælp 
fra U10 – stor tak for det! 

Blandt deltagerne i BSI-VIF 
Cup 2016 var fx Brøndby 
IF, Lyngby BK, Herfølge, FA 
2000, B1903, Slagelse og 
Vejle samt selvfølgelig værts-
klubben Værebro IF.  Sidst-
nævnte var lige ved at få 
krammet på os sidste år, 
inden vi satte dem på plads 
– og de tog desværre også 
en hårdt tilkæmpet sejr over 
os i den indledende runde i 
år. U11 A1’s cheftræner Finn 
Toft-Hansen siger: „De spiller 

Billede af U 11 A 1

http://fodbold.b93.dk/images/b93/fodbold/filer/Medlemsbladet/medlemsbladet_nr1_marts2016.pdf
http://fodbold.b93.dk/images/b93/fodbold/filer/Medlemsbladet/medlemsbladet_nr1_marts2016.pdf
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taktisk klogt og hurtigt på et ret smalt 
fundament; respekt for deres trænere og 
spillere.”

Men efter dette forårs udlandsturnerin-
ger og BSI-VIF Cup 2016 kan vi se hin-
anden i øjnene og sige, at vi ikke lagde 
os på laurbærrene med pokalen fra 2015 
i favnen, og at vi som fodboldhold også 
er blevet et effektivt turneringshold.

At være et dygtigt turneringshold kræver 
først og fremmest, at spillerne kan holde 
fokus på holdets spillestil og på tæt ind-
byrdes dialog og sammenhold både i og 

uden for kamp, selv over for de på papi-
ret mest frygtindgydende modstandere.

Det har vi arbejdet hårdt på, og det er vi 
lykkedes med på U11 A1.

Resultaterne viser det også: Til BSI-VIF 
Cup 2016 spillede vi tre kampe lørdag og 
fem kampe søndag og vandt turneringen 
for 2. gang i træk – og endnu en pæn 
pokal til klubbens samling. 

B93-hilsen
U-11 A1 trænerteamet

FONDSPENGE, FRIVILLIGHED OG KØLLESVINGENDE  
FODBOLDBØLLER
Af Poul Kjar, fodbold-far
B.93 U-15 drenge spillede sig for tredje 
år i træk i finalen til Lions Cup i Kalund-
borg i Pinsen. Og hvor det har holdt 
hårdt de to første år med smalle sejre 
og dramatiske straffesparkskonkurren-
cer, så strøg holdet i år gennem puljen 
med to sikre sejre og en uafgjort, så-
vel kvartfinalen (3-0 mod Raklev) og 
semifinalen (4-0 med Stenløse) bød 
ikke på de store udfordringer. Og først 
i finalen mod Gilleleje meldte træthe-
den sig, og efter 0-0 i ordinær og for-
længet spilletid, skulle drengene ud i 
straffespark. Det vender vi tilbage til. 
Men først lidt om fondspenge, frivillig-
hed og køllesvingende fodboldbøller. 
 
B.93 U-15 holdet trænes af forældre, 
og på grund af sygdom holder det hårdt 
med at få enderne til at nå sammen. Og 
derfor ville det under normale omstæn-
digheder være naturligt at melde fra til 

et Pinse-stævne, som jo er nice-to, men 
ikke need-to i forhold til at holde holdet 
kørende. Men mange af drengene ville 
gerne af sted, og alle er enige om, at 
stævner er fantastiske i forhold til alt det 
sociale. Truppen er på 18-20 spillere, og 
der er på det seneste kommet flere nye 
til. Så det var også en ekstra grund til 
at tage på tur og ryste holdet sammen. 
 
På forhånd var der 9-10 tilmeldte. Re-
sten skulle nok følge trop, tænkte vi. Så 
vi indbetalte omkring 11.000 kr., som 
den slags koster. Desværre kom der 
efterfølgende et par afbud. Med Pinsen 
følger konfirmationer i Jylland, som folk 
har det med at glemme. Et par skader 
tyndede også ud i rækkerne. Men med 
en bruttotrup på 20 spillere, så burde 
der jo være „bænk“ til den slags. Men 
nej. Jo tættere vi kom Pinsen, desto 
mere steg panikken. Vi kunne ikke stille 
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hold. Og det skyldtes ikke kun skader 
og familiefester. Det handlede også om 
økonomi. Ikke at det blev sagt højt, men 
nogle afbud var ikke velbegrundede. 
 
Og her kommer så historiens vende-
punkt. B.93 ungdomsfodbold – hvor solen 
bestemt ikke altid skinner – råder over 
en fond, Back-Op, hvor der netop kan 
søges om tilskud til deltagelse i stævner. 
 
Det er ikke en Joakim von And penge-
kasse, men vi søgte og fik bevilget 2500 
kroner, og kunne dermed yde tilskud til 3-4 
spillere. Og det var løsenet til Lions Cup. 
Nu kunne vi stille hold. Flere af de nye 
kunne deltage i det fantastiske fælles-
skab, der udvikler sig hen over 3 regn-
vejrsfulde dage i charmeforladte Ka-
lundborg, sovende på luftmadrasser i et 
ildelugtende klasseværelse med et par 
lokale køllesvingende bøller som pro-
vinsiel aftenunderholdning (indtil poli-
tiet dukkede op og jagede dem væk). 
Og så undlader jeg at omtale maden ser-
veret på det lokale gymnasium. Selvom 
man kunne have en mistanke om, at 
det er den lokale kemilærer, der har 
sammensat en menu med hårdt fros-
set pastasalt og hindbærsaftevand ser-

veret i vaskebaljer. Men ærlig talt. Det 
bidrager alt sammen til totaloplevelsen, 
og jeg tager hatten af for de hundredvis af 
lokale Kalundborg-forældre, der investerer 
deres fritid i fællesskabet til fordel for 
fodboldklubben. På Østerbro kunne vi 
ikke engang skaffe biler nok til at køre 
drengene til Kalundborg. Men det er en 
anden historie.

Og så tilbage til finalen. Den korte ver-
sion; selvfølgelig vandt vi den straffe- 
sparkkonkurrence. 5-3. Tak til Back-Op! 

Sigurd (anfører)

Spillerne fra venstre: Nicolaj, Pelle, Mads, Andreas, Emil, Theis, Sander, Sigurd, Murat,  
Markus, Jonas, Albert, Anders, Mehregan og yderst til venstre hjælpetræner Ken.
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MAJ 2016: AUF WIEDERSEHEN DÜSSELDORF!
U10, U11 og U14 på Tysklandsrejse i Pinsen med støtte fra  
Back-Op foreningen.

Den 13. - 16. maj var 3 kamptrupper 
med 40 U10, 11 og 14’ere samt trænere 
og en gruppe forældre på tur til Düs-
seldorf i Tyskland for at deltage i den 
kæmpemæssige Deichmann Cup 2016.

Bussen kørte fra klubhuset i solskinnet 
fredag morgen kl. nul syv nul dut, og via 
Rødby-Puttgarden nåede vi 11 ½ time 
senere frem til vores fine hotel i Düs-
seldorf-forstaden Krefeld, hvor vi boede 
sammen med klubber som Liverpool og 
Juventus, og det ferme hotelpersonale 
fik nok at gøre med at styre os alle.

Det blev en fremragende tur, som bød på 
store oplevelser både socialt og sports-
ligt og der blev spillet mange, heftige 
kampe og både råbt og grinet en masse. 

Ud over deltagernes egenbetaling havde 
Back-Op foreningen ydet tilskud til de 
slunkne holdkasser, så der blandt an-
det kunne indkøbes frugt og müsliba-
rer til indtagelse i pauserne under de 2 
lange kampdage – tak for det, det var 
tiltrængt!

Alle var godt brugte, da vi nåede hjem til 
klubhuset igen mandag morgen kl. 05 i 
solopgangen (ingen fik vist set efter, om 
pinsesolen dansede), så det var godt, 
det var helligdag og man kunne gå direkte 
hjem på puden!

Tak for en fed tur!

B93-hilsen
Casper Wulff

U10 U11 og U14
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Store lækre sandwich  kr. 40,00
Toast med skinke & ost kr. 25,00
Pasta salat med brød kr. 40,00
Durum rulle med kylling kr. 40,00
B93 burger & frittes kr. 75,00
Club sandwich kr. 75,00
Lasagne med salat kr. 65,00
Dagensret, spørg kokken kr. 85,00
3 stk. uspec. smørrebrød kr. 50,00

Sodavand 50 cl. kr. 25,00
Øl fl. kr. 20,00
Fadøl 25 cl. kr. 20,00
Fadøl 50 cl. kr. 35,00
Kaffe, the, kakao kr. 20,00
Huset vin 1/1 fl. kr. 150,00
Øl fl. ud af huset kr. 15,00

Velkommen til  
restaurantionen i B93 

KOKKENS GOURMETS  
MENU KORT

MAD

DRIKKE

Kokkens Gourmet tilbyder alle former for  
arrangementer, både ud af huset og på slottet som  

faste holdspisninger, camps, mødeforplejnings pakker,  
frokostordninger, firmafester, julfrokoster,  

konfirmationer, bryllups pakker, fødselsdage,  
temafester, receptioner og m.m.
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NIELSEN AUS DÄNEMARK
Medlemsbladet har denne gang været på besøg hos Jan Høiland

Af Torben Klarskov

 Nu må jeg snart se og komme over 
og se min gamle klub B.93 spille 
fodbold. I 2017 går jeg på pension 

og så skal jeg nok få tid til at komme forbi.
Jan Høiland har indvilget i, at vi mødes 
for at tale om den fantastiske fodbold-
rejse, den lille tætte rødhårede dreng fra 
Nørrebro har været igennem.

Jeg begyndte jo at spille fodbold i ØB 
allerede som femårig. Egentlig var jeg 
for lille, men da jeg så temmelig robust 
ud, fik jeg lov til at blive meldt ind. Her 
tilbragte jeg så mine første fodbold år 
dels i klubben men mestendels også i 
Fælledparken, hvor vi drenge jo fandt en 
vidunderlig oase, og hvor mange af os 
senere opnåede en plads på det danske 
fodboldlandshold.

Børge Strøyer Christensen var en dag 
ovre for at kigge nærmere på ØB s ung-
dom og ret hurtigt kunne han se, at der 
var talent i knægten.

Han henvendte sig til min far og fortalte 
mig, at der rundt om hjørnet, lidt læn-
gere nede af Per Henrik Lings Alle lå en 
blåmalet port, og gik man ind ad den, 
kom man ind i det forjættede land, der 
rummede Boldklubben af 1893.

Høiland tog imod udfordringen og mødte 
op til den første træning i klubben. Som 
den første bag porten mødte han den 
navnkundige Poul Zølck, der tog pænt 
imod ham og fortalte ham, at det var en 
ære at blive medlem af B.93.

Billede af Jan Højland: Foto: Torben Klarskov
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Jeg tænkte i første omgang, 
at det var da en sær snegl 
ham Poul Zølck, men senere 
skulle jeg komme til at æn-
dre opfattelse. Jeg kom til 
spille på hold med Find Juhl, 
Jens Kolding, Bent Nielsen 
og Gunnar Aagesen blandt 
mange andre dygtige fod-
boldspillere, og det skulle 
vise sig, at vi tilhørte den ge-
neration, der fik B.93 tilbage 
til toppen af dansk fodbold.

Høiland kom på det udvalgte 
KBU hold, der i 1968 tabte 
i finalen til JBU ved lands-
juniorstævnet i Roskilde. På 
holdet var blandt andre Keld 
Kristensen (B 1903), Jens 
Kolding og Gunnar Aagesen 
(B.93), Jørgen Salomonsen og 
Erik Ryde (Fremad Amager). 
Det blev til debut på ynglinge-
landsholdet i 1970 mod Sve-
rige ude (0-4). På billedet kan man gen-
kende Flemming Lund og Keld Kristensen 
(B 1903), Arne Rastad (Køge), Allan Si-
monsen (Vejle) og den ranke Jan Høiland. 

Jeg blev rykket op på førsteholdet et år 
før tid i 1970. Fik debut mod HIK den 2. 
maj, scorede for B.93 og blev topscorer 
med 17 mål samme sæson. Vi var tæt på 
at rykke op i 2. Division allerede det år, 
men smed desværre nogle dumme point 
mod Kastrup og FB i foråret. I 1972 lyk-
kedes det os så, at vende tilbage til 2. 
Division med imponerende 41 point af 44 
mulige og en målscorer på 73-16. Da var 
jeg flyttet ned på midtbanen, hvorfor jeg 
kun scorede ni gange. 

Det blev til debut på det danske fodbold-
landshold i 1974 på Afrikaturen, hvor 

holdet tabte 0-2 til Dahomey med Rudi 
Strittich som landstræner. Tre år senere

var Høiland igen landsholdsaktuel i en 
VM kamp mod Polen (1-2), hvor Høiland 
lagde op til det udlignende mål scoret 
af Alan Simonsen. Senere gik det noget 
bedre i Høilands tredje landskamp mod 
Sverige, der blev besejret med 2-1. Høi- 
land fik yderligere to landskampe EM 
kampen hjemme mod Irland (3-3) hvor 
han afløste Morten Olsen og udekampen 
mod Norge (2-1), hvor han blev skiftet 
ud til fordel for Preben Elkjær, der i øvrigt 
scorede sejrsmålet.

I 1974 var jeg på sommerferie i et som-
merhus med Kenn Hansen og hans kone 
Anette. Ferien blev kort, da sportsjour-
nalist Wilbour ringede til mig og fortalte 

Ynglingelandsholdet 1970

Bagerst fra venstre:
Finn Knudsen B 1913, Erik Ryde Fremad Amager, Bent Hansen 

Nakskov, Flemming Lund B 1903, Jan Højland B. 93, Gert Bonde 
AGF og Allan Simonsen Vejle

Forrest fra venstre:
Peter Sørensen Vejle, Per Vestergård Vejle, Kjeld Kristensen B 

1903, Leif Thomsen Esbjerg, Ole Michelsen Glostrup, Peter Holm 
AaB, Arne Rastad  Køge og  Michael Nielsen KB
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mig, at 1860 München var interesseret 
i at skrive kontrakt med mig. Med klub-
bens daværende formand John Andre-
asen som rådgiver fik jeg underskrevet 
kontrakten og tog til 1860 München – ar-
bejderklubben i byen i modsætning til den 
finere overklasses klub, Bayern München. 

Høiland fik en træner han havde stor re-
spekt for. Max Merkel (1918-2006) Det 
var dog hans efterfølger Heinz Lucas, 
der førte klubben op i Bundesligaen 1976 
efter at have besejret Arminia Bielefeld 
0-4, 4-0 og 2-0 i den afgørende kamp på 
neutral bane i Frankfurt. 

Som optakt til sæsonen 1976/77 skulle 
vi spille en opvisningskamp på det Olym-
piske Stadion i München mod Bayern 
München med flere af de tyske verdens-
mestre fra 1974. Da vi varmede op ude 
på træningsanlægget kunne vi godt se, 
at der dukkede nogle busser med fans 
op. Stor var imidlertid vores forbavselse, 
da vi gik på banen til en kamp, der blev 
overværet af 77.000 tilskuere. Kampen 
endte uafgjort 2-2. 

Ved at se tysk TV og læse tyske aviser 
fik Høiland efterhånden så meget styr på 
det tyske, at han kunne deltage i ARD`s 

Sportschau, hvor han blev in-
terviewet, efter at en af hans 
scoringer i pokalkampen mod 
Bielefeld var blevet kåret til 
Tor des Monat. 

1860 München var et ægte 
elevatorhold og det blev i 
Jans tid til to oprykninger og 
to nedrykninger. Jan var nu 
blevet omskolet til libero, en 
plads han løste fortræffeligt 
på grund af sit gode overblik. 
 

Da Jan vendte tilbage til Danmark i 1979 
var saftkongen Gudmund Jørgensen fra 
Herfølge parat med et professionelt til-
bud til ham, men John Andreasen fik 
ham overtalt til at vende tilbage til B.93 
for at spille som amatør.

Men kemien mellem Erik Dennung og jeg 
var ikke den bedste og i 1982 skiftede 
jeg så til KB det år, hvor B.93 vandt po-
kalfinalen og hvor KB rykkede ud af 1. 
Division.

På hele Jans lange fodboldrejse var hans 
ungdomskæreste og klassekammerat 
Randi fra Sjællandsgade Skole ved hans 
side. De har til dato været gift i 41 år. 
Sammen har de sønnen Patrick, der var 
en lovende fodboldspiller i GVI. 

I en årrække virkede han sammen med 
vennen Kenn Hansen som ungdomstræ-
ner i GVI. Han fik arbejde som service-
medarbejder på Novo Nordisk, hvorfra 
han efter mere end 38 års ansættelse 
går på pension januar 2017. 

Jan Høiland blev optaget i klubbens ‘Wall 
of Fame’ i 2012

Allan Simonsen og Jan Højland efter en  
kamp i Bundesligaen – Pressefoto 
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EMMANUEL OGUDE ER FALDET GODT TIL I B.93
Af Valdemar Jensen 

Hej Emmanuel, eller 
Emmi, som du kaldes  
af fans på lægterne.

Du er jo lidt af et  
særsyn i klubben, og 

noget af et scoop at få 
en spiller af din kaliber 
til en klub som vores. 
Hvor kommer du fra?

Jeg er født og opvokset i Lagos i Nigeria, 
men mine forældre kommer oprindeligt 
fra provinsen Delta. Jeg startede med at 
spille fodbold, da jeg var omkring 6, og 
dengang foregik det jo på gaden, fordi 
det var det, man havde til rådighed. Da 
jeg var ca. 14, så startede jeg på et fod-
boldakademi i Lagos, noget som er ret 
udbredt, fordi fodbold er kæmpestort i 
Nigeria, og på det tidspunkt havde jeg 
nok allerede haft en realistisk drøm om 
at blive professionel i et par år. Når man 
går på akademiet, er man samtidigt ind-
skrevet i en skole og får undervisning, 
så det var en meget tilrettelagt hverdag.

Jeg blev færdig med skolen, da jeg var 
16, og siden da har fodbolden været mit 
primære mål. Jeg er den yngste af 6 
børn, og de fleste af mine søskende og 
min mor bor stadig i Nigeria, men jeg er 
vant til at bo alene, fra da jeg startede 
på akademiet, så det går.

Vi har en meget stærk familie, og de har 
altid forberedt mig på at være stærk og 
kunne tænke selv, så jeg har været mo-
den fra en ret ung alder, og selvom jeg 
stadig kun er 22, så har jeg nok følt mig 
mere voksen allerede i en ung alder. Mens  

 
jeg gik på akademiet i 2010, fik jeg også 
debut på det nigerianske U/17landshold, 
hvor jeg var med i nogle kvalkampe til 
U17 VM. Nigeria er jo det mest folkerige 
land i Afrika med officielt 200 mio. men-
nesker, og fodbold er kæmpestort i lan-
det, så det er en stor ære bare at blive 
udtaget. Lidt senere fik jeg min første 
professionelle kontrakt i Israel, hvor jeg 
spillede en sæson i Maccabi Petach, som 
sluttede som nr. 2 i 2. division og sæso-
nen efter i Hapoel Ashkelon. Desværre 
blev jeg ramt af en alvorlig lyskenskade, 
som satte mig ud af spillet i lang tid, og 
jeg forlod Israel.

Min agent kender Lars Lüthjohan, og han 
foreslog at jeg tog til Europa for at prøve 
mig selv af, og det har altid været min 
drøm at komme til at prøve at spille i 
en europæisk klub, så det lød lovende. 
Lige nu er det ikke så vigtigt hvilket ni-
veau klubben spiller på, men det gælder 
om at få spillet en masse kampe og vise 
mig selv,l at jeg stadig kan spille bold 
og er blevet min skade kvit. Da jeg kom 
til Danmark den 29. oktober 2015, var 
jeg i forfærdelig form, og jeg var sta-
dig småskadet, og da jeg ankom til det 
kolde nord, havde jeg det svært. Jeg tog 
det meget stille og byggede op, og nu 
er jeg i topform og føler mig helt fit. I 
den første sæson spillede jeg omkring 
12 kampe og scorede 9 eller 10 mål, så 
det var mere end ok, og det er jo startet 
rigtigt godt med mål i træningskampene 
og de første kampe i den nye sæson. 
Sidste sæson var jeg også så heldig at 
score et fint mål, som blev kåret som 
Årets Mål af Fanklubben.
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I kampen mod AB Tårnby får jeg bolden 
helt ude ved sidelinjen, og jeg havde 
tidligere prøvet at skyde på mål langt 
udefra, så da jeg så at målmanden stod 
lidt langt ude, så prøvede jeg. Heldigvis 
brækkede boldens bane midtvejs i luften, 
så den røg ind langs den ene stolpe.

Mine forcer er nok, at jeg er rimeligt hur-
tig på fødderne, kan skyde med begge 

ben og så er jeg teknisk ok 
med bolden. Jeg skal arbejde 
lidt mere på at positionere 
mig i feltet og min hastig-
hed, og så vil mine trænere 
sige at jeg skal arbejde på 
det defensive. Jeg kan godt 
lide bolden, og at lave tricks 
er fantastisk, hvilket man kan 
tillade sig at bruge på banen, 
når vi er foran, og jeg kan 
mærke, at fansene sætter 
pris på at se lidt tekniske 
ting, selvom mine trænere 
ikke altid bifalder det. Nu hvor 

jeg kan se det nigerianske flag på læg-
terne, sørger jeg selvfølgelig for at løbe 
ud og fejre det med Fanklubben, når jeg 
scorer, hvad jeg forhåbentlig kommer til 
at gøre meget mere i denne sæson. Jeg 
har kontrakt med B.93 indtil somme-
ren 2017, og jeg vil selvfølgelig give alt 
hvad jeg har for, at vi kommer i opryk-
ningsspillet og måske endda rykker op.

Foto Christan Midtgaard

Bliv medlem og få del i de mange fordele, 
som gratis entré, deltagelse i konkurrencer, 

spændende arrangementer og meget mere...
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FODBOLDENS FLOTTE FORÅR
Tre oprykninger og tre pokalfinaler

Af Torben Klarskov
Medlemsbladet har denne gang valgt at 
rydde midtersiderne, der normalt er for-
beholdt et hold i såvel tennis som fod-
bold, som har fortjent en hædersplads.
Da valget denne gang var herlig besvær-
ligt, måtte vi præsentere flere hold og 
undlade de to (U 19 og 1. holdet) hvor 
holdbilledet blev bragt i sidste nummer.
I god overensstemmelse med gammel-
dags opdragelse fokuserer vi først på 
vore kvindehold.

DEN MANGLENDE OFFSIDE KENDELSE

Vores U 13 pige hold havde kvalificeret 
sig til pokalfinalen, der blev afviklet i Fa-
rum Park søndag den 19. juni. Modstan-
derne var fra Brøndby – de evige rivaler, 
som holdet stod lige med i indbyrdes 

kampe, men som havde vundet rækken 
foran netop B.93.

B.93 kom bedst fra start og Josephine 
Lech bragte holdet foran efter en død-
boldsituation. Men den manglende off-
side kendelse skulle vise sig at blive 
afgørende, da Brøndby var bedre til at 
udnytte denne fordel. Brøndby kom til-
bage inden pausen og førte 2-1 og da 
forspringet yderligere blev udbygget 
i anden halvleg til 5-1 var slaget tabt. 
B.93 genvandt noget af tilliden da Jo-
sephine Lech reducerede til 2-5, og hol-
det sluttede faktisk kampen bedst. Næ-
ste sæson spiller man på stor bane 11 
mod 11 med offside.

U 13 holdet fra kampen mod Allerød i sidste spillerunde

Det er bagerst fra venstre: Josefine Lech, Alberte Møgelhøj, Hanae Bouhafa, 
Jazmin Issa Schultz-Petersen, Maisa El Idrissi.

Forrest fra venstre: Hannah Polli, Clara Kops, Karla Marquart, Clara 
Brændemose, Rosa Agersnap Bone.
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UNGT KVINDEHOLD NU I 
KØBENHAVNSSERIEN.
Da B.93 efter bruddet med Skjold og HIK 
valgte at satse på kvindefodbolden alene 
og BK Ryparken kollektivt meldte sig ind 
i klubben, var målsætningen at satse på 
at blive blandt de bedste i landet.
Fra næste sæson spiller vort bedste 
kvindeseniorhold i Københavnsserien og 
opstigningen er indledte med et ungt ta-
lentfuldt hold. Oprykningen blev en rea-
litet den 17. juni efter en storsejr over 
Fremad Valby på hele 9-1. Holdet endte 
på en fornem andenplads i serie 1 efter 
ØKF, men med en så fornem målscore 
som 58-15, at vi ser frem til næste sæ-
son med optimisme. Stort tillykke. 

FORNEM FØRSTE PLADS  
TIL FØRSTE SENIOR HERRER I  
KVALIFIKATIONSRÆKKEN.

Den afgørende kamp om førstepladsen 
i kvalifikationsrækken fandt sted på 

Østerbro Stadion samme 17. juni, hvor 
modstanderne fra Odder og B.93 skulle 
kæmpe om første pladsen og mange 
rare penge. B.93 har i mange kampe vist 
sig at være bedst i 2. halvleg og kampen 
mod Odder var ingen undtagelse. Gæ-
sterne førte ved pausen med 1-0, men 
på et formidabelt comeback og to scorin-
ger af Omar Roshani, kunne B.93 trække 
sig sejrrigt ud af opgøret. Målsætningen 
for næste sæson må være at kvalificere 
sig til oprykningsspil i foråret 2017. Træ-
ner Morten Rutkjær og spillerne ser ud til 
at være godt på vej. 

UBARMHJERTLIGT NEDERLAG TIL  
U 19 I NY KAMP.

B.93 U 19 mandskab med tre førstehold-
spillere Adam Jørgensen, Andreas Hei-
mer og Anders Kaltoft havde kurs mod 
en sejr i pokalfinalen i opgøret den 8. 
juni i Frederiksberg Idrætspark. Holdet 
førte med 1-0 ved pausen på en straffe- 

Københavnsserieholdet sæson 2016/2017:
 

Øverst fra venstre: Stæhr, Silke,; Carlotta, Selma, A.C., Thea og Emma 
Nederst fra venstre: Julie, Viktoria, Sarah M, Sarah J ,Samira og Anna
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sparksscoring af Mikkel Mouritz og da 
AB i anden halvleg blev reduceret til 10 
mad efter en udvisning, var sejren inden 
for rækkevidde. Men ak lyset på Stadion 
svigtede ved halvleg og 22 minutter inde 
i anden halvlev blæste dommer Kasper 
Madsen kampen af. DBU København be-
sluttede at en ny kamp skulle spille sted 
tirsdag den 14. juni. AB med fuldt hold, 
dog uden den udviste spiller fra første 
kamp og stillingen fra begyndelsen 0-0. 
B.93 måtte stille op uden de tre spillere 
fra førsteholdet, der skulle være klar til 
fredagens afgørende kamp mod Odder, 
og da anfører Oliver Strunck gled i græs-
set, så AB`s Sander Bastrup Birk fik frit 

løb mod målet og scorede til 1-0 og da 
yderligere forsvarsfejl betød at AB kunne 
gå til pause med en føring på 3-0 var 
kampen afgjort. Ab ville ikke mere og 
B.93erne kunne ikke dirke det bastante 
AB forsvar op. Fodbold kan være et 
ubarmhjertigt spil.

VETERANERNE I NY POKALFINALE

For to år siden tabte vore veteraner den 
landsdækkende pokalfinale til Horsens. I 
denne sæson skulle holdet op imod AC 
Odense fra Fyn. Desværre med samme 
resultat. Gæsterne fra Odense vandt 
med 3-1, og ”The Vets” måtte igen nøjes 
med sølvet. I næste sæson håber man 

Veteranholdet

Bagest fra venstre: Holdleder Jan Støvlebæk, Peter Hasselgren, Johnny Wetterstein, 
Simon Lübecker, David Kendal, Troels Jensen og Tommy Lind.

Forrest fra venstre: Jannick Christensen, Mads Kusk, Dan Lübbers, Klaus Jørgensen, 
Stef Fjordholdt, Peter Kjestrup og Jeppe Bredahl.
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på et mandskab i finalen fra Lolland-Fal-
ster eller Bornholm.

2. SENIORHOLDET TILBAGE I KØBEN-
HAVNSSERIEN.

I sidste spillerunde kunne vores andet-
hold sikre sig oprykning til Københavns-
serien. Kampen mod Husum, der foregik 
på gæsternes kunstgræsbane på Nor-
drupvej den 25. juni, var omgærdet af 
dramatik. I næstsidste spillerunde havde 
Husum indgivet protest imod B.93 nær-
meste konkurrent til oprykning, Hvidovre 
IF. Protesten var ikke afgjort inden sidste 
spillerunde og hjemmeholdet havde der-
for mulighed for med en sejr at redde 

sig fri af nedrykning, mens gæsterne fra 
B.93 skulle vinde for at være sikker på 
oprykning.  Da mange af B.93 spillere 
var taget på sommerferie, var det et no-
get decimeret mandskab, der stillede op 
til kampen. Men det lykkedes at hale sej-
ren i land på et mål scoret af den grøn-
landske landsholdsspiller MalikJuhl, efter 
at holdet på det skammeligste havde 
brændt mange chancer i første halvleg. 
Efter kampen viste det sig, at Hvidovre 
havde tabt både protest og sidste spille-
rundes opgør mod FA 2000. Stort tillykke 
til holdet og trænerparret Gustav Cudjoe 
og Patrik Wilks. 

2. Senior tilbage i Københavnsserien (Foto: Torben Klarskov)

Øverst fra venstre: Thomas Høegh, Kim Millwertz, Asger Tverskov, Søren Laursen, 
Marcus Sivert, Mikkel Oddershede, Patrick Wilcke, Marcus Leding, Mads Oddershede, 

Nicklas Bardorf, Jens Gabel, Henrik Palle Hansen

Nederst fra venstre: Katu Madsen, Malik Juhl, Michael Skydsgaard, Jonas Bukh, 
Mads Blomberg, Gustav Gudjoe.

Tak til Anders Hakala, Simon Carstensen, Nico Jørgensen, Frederik Bruhn, Bjørn Zabel, Adam Jørgensen, Marco Holst, 
Nicolai Olsen, Mads Nielsen, Sean Elliot Christoffersen, Sebastian Czajkowski, Mikkel Jonssen, Pontus Lind, Anders 
Drachmann, Morten Nielsen, Jonas Berg, Mathias Pagh Jensen som også var været med til at sikre oprykningen
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Foto: Christian Midtgaard



28

DET HANDLER OM AT SÆTTE REALISTISKE MÅL
Cathrine Ørbeck Riis årets leder i B.93 og årets modtager af Københavns 
Tennis Unions ungdomslederpris har talt med redaktøren.

Af Torben Klarskov
Vi er ved at bygge en ny kommende ge-
neration af tennisspillere op fra bunden.  
Nogle gange skal de unge have et venligt 
spark bagi for at overvinde angsten for 
at tabe til en bedre modstander, hvis de 
skal bevæge sig ud i turneringer uden for 
det trygge hjemmemiljø i klubben. Selv 
havde jeg fornøjelsen at være af samme 
årgang som Tine Scheuer Larsen, og 
jeg havde det held eller uheld at møde 
hende i de fleste turneringer jeg deltog 
i, og jeg fik selvsagt klø hver gang. Men 
så begyndte jeg at sætte mig selv rea-
listiske mål, og det hjalp mig at tænke 
på, at jeg måske næste gang vandt to 
partier, og en enkelt gang tre partier. 
Denne målsætning arbejder jeg på at få 
overført til vore unge spillere.

Cathrine Ørbeck Riis har været ung-
domsleder i B.93 i mere end halvdelen 

af sit liv. Tennisinteressen fik hun, da 
hun med sin familie boede tæt på Hum-
lebæk Tennisklubs baner. Her indledte 
hun tenniskarrieren allerede som seks 
årig. Ellers er det blevet til en kort flirt 
med ridning.

Men min far, John Riis, der har spillet 
fodbold og dyrket venskab med Henrik 
Lindholm fik mig overtalt til at skifte til 
B.93 som 15-16 årig. Ret hurtigt fik jeg 
lyst til ledergerningen, og at gøre noget 
for ungdommen. 

I dag er Cathrine junioransvarlig i ten-
nisbestyrelsen, en tilsvarende post hun 
også bestrider i Københavns Tennis 
Union. Her sørger hun for at arrangere 
turneringer og at finde egnede trænere 
til ungdommen.

Tennisbillede af Cathrine Ørbeck Riis.



29

Det er rigtig dejligt at have Bo Morten-
sen tilbage i folden. Han kan virkelig for 
de unge til at rykke med sin inspirerende 
træning. Vi er ved at opbygge en talent-
fuld ungdomsafdeling, og det er vort håb, 
at vi kan fastholde vore talenter i klub-
ben. Vi håber at kunne præsentere en 
række stærke 10-12 årige spillere næste 
år og gøre dem turneringsparate. 

Dansk Tennisforbund har ofte bud efter 
Cathrine, når der skal arrangeres show-
kampe rundt omkring med unge spillere.

En af de største oplevelser jeg har haft 
var da vi stillede med en flok dygtige 
unge spillere, der fik mulighed for at 
spille tennis med kronprinsen. Det var 
en god eksponering for vores klub. 

Cathrine er meget tilfreds med den vel-
fungerende tennisbestyrelse som klub-
ben har i dag. Her arbejdes der virkelig 
seriøst for at få B.93 tilbage på Tennis 

Danmarkskortet. Økonomien er sund, så 
der er virkelig muligheder for at investere 
i fremtiden. En øget forældreopbakning 
har Cathrine også bemærket. 

Civilt driver Cathrine i dag en helse kli-
nik i Hørsholm, Catxium sammen med 
to hudlæger. Her tilbyder hun massage, 
kosmetisk akupunktur, og analyse af 
idrætsskader. Hun giver også tit event-
mageren Ole Frederiksen en hånd med 
ved større arrangementer. Her har hun 
blandt andet været med til at arrangere 
Copenhagen Open i tennis, Ritter Classic 
cykelløbet og diverse golfarrangementer.

Jeg har jo svært ved at stå stille og kan 
ikke lade være med at blande mig, siger 
hun, der må undvære aftenens repræ-
sentationsmøde, da hun som næstfor-
mand i sin grundejerforening må drage 
af sted til dennes generalforsamling.  

2
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PÅ SPONSORBESØG 
BRYGGEREN FRA NØRREBRO 
Nørrebro Bryghus er ny sponsor i B.93. 

Af Torben Klarskov

 Ved årets første hjemmekamp på 
Østerbro Stadion den 6. august, 
kunne vore trofaste tilskuere og 

gæsterne fra Brønshøj Boldklub byde 
velkommen til klubbens nye sponsor og 
medlem af erhvervsklubben, Nørrebro 
Bryghus.

I boderne blev der serveret Nørrebro 
Pilsner og Classic fra fad og både pris og 
smag blev vel modtaget.

Nørrebro Bryghus blev etableret i sep-
tember 2003 i Ryesgade i København 
som bryggeri og ølkulturhus med tilknyt-
tet restaurant og bar. Den daværende 
brygmester Anders Kissmeyer mente, at 
det var på tide at arbejde for at hæve 
og markant udvide dansk ølkultur med 
fokus på innovation og kvalitet. Nørrebro 
Bryghus var et af de første microbrygge-
rier i Danmark.

I dag fremstilles der fra det 
lille bryggeri i Ryesgade årligt 
100.000 liter øl og man har 
været nødt til at udvide pro-
duktionen med et nyt og me-
get avanceret bryggeri i He-
dehusene, hvorfra der årligt 
produceres over en million 
liter øl. I løbet af det første 
årti sendte bryggeriet over 
200 forskellige nye ølsorter 
på markedet lige fra de lette 
øl til de bomstærke og fra de 
lyse til de kulsorte.

I dag er alle bryggeriets øl økologiske, 
hvilket stiller store krav til fremstilling 
med de helt rigtige råvarer. Bryggeriet 
omsætter årligt for 30 millioner kroner.

Den 1. februar 2016 tiltrådte Henrik Vang 
som ny bryggerichef. Han kom fra en 
stilling som Field Sales Director for Carls-
berg Danmark. Henrik Vang har været 
i ølbranchen i 25 år. 

Henrik Vang der er 52 år, er gift med Su-
sanne med hvem han har tre børn. Dat-
teren Chanella på 19, sønnen Philip på 
17, der har spillet fodbold på Helsingørs 
U 17 hold og yngste søn Andreas på 16, 
der er taget på High School ophold i USA.

Oprindeligt er jeg uddannet på Niels 
Brock og her var en af mine studiekam-
merater, Jeppe Hedaa – en af klubbens 
nye ejere. Selv har jeg spillet ung-

 Bryggerichef  Henrik Vang byder velkommen til Nørrebro Bryghus
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doms-og senior fodbold i Vedbæk Bold-
klub, så det var ikke et helt ukendt land 
for mig, at knytte bånd til en fodbold-
klub, da Jeppe Hedaa henvendte sig til 
mig og introducerede mig for B.93 nye 
sponsorkoncept. 

Som bryggerichef for Nørrebro Bryghus 
ser Henrik Vang det som en af sine vigtig-
ste opgaver at arbejde lokalt i København. 

Vi skal være i øjenhøjde med vore kunder 
og give noget af os selv tilbage til Kø-
benhavn. København er inde i en rivende 
udvikling, hvor mange små, innovative 
og spændende virksomheder popper op. 
Virksomheder der er med til at give byen 
sjæl og charme. Vi skal se fælles mu-
ligheder for at være med til at udvikle 
København og på den baggrund ser jeg 
mange paralleller til det fremtidige sam-
arbejde med B.93. Selv om vi nok ikke 
er de største spillere i vores branche, er 
vi vigtige. Vores hverdag skal være sjov, 
spændende og realistisk. Vi tror på, „No-
body is perfect, but a team can be” 
Den 16. august holdt erhvervsklubben 

møde I Nørrebro Bryghus lokaler I Ry-
esgade, og her blev fundamentet for et 
spirende samarbejde mellem alle de nye 
medlemmer af klubbens erhvervsklub 
skitseret.

Nørrebro Bryghus og B.93 har aftalt, 
at de for hver eneste liter øl, der bliver 
solgt ved klubbens hjemmekampe på 
Østerbro Stadion, vil donere to kroner til 
lokale projekter i området. 

Vi tror på mange bække små og glæder 
os til et samarbejde med B.93, hvor vi 
gerne vil være med til at udvikle det lo-
kale netværk til fordel for lokalområdet.

I B.93 glæder vi os til at servere kolde 
Nørrebro Bryghus øl fra fad til vores til-
skuere på Østerbro Stadion i den kom-
mende sæson og på den måde støtte 
lokale projekter.

Læs mere om Nørrebro Bryghus på firmaets 
hjemmeside www.noerrebrobryghus.dk. 

Tappehallen, hvor der årligt fremstilles over et hundrede tusind liter velsmagende øl
Fotos: Torben Klarskov 

http://www.noerrebrobryghus.dk
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STADIONSPEAKER PÅ ØSTERBRO STADION  
– DRENGEDRØMMEN DER GIK I OPFYLDELSE.
Medlemsbladet mødte den altid friske stadionspeaker Christian Winther, 
som siden 2011 har været ‘stemmen’ på Østerbro Stadion.

Du kan i år fejre fem år som stadion- 
speaker på Østerbro Stadion. Hvordan 
havnede du egentlig i boksen?
I 2009 blev det renoverede Østerbro Sta-
dion indviet. Blandt andet med den nye 
storskærm, som var en klar forbedring. 
Den gamle måltavle viste kun ‘Vi/De’. 
Allerede året efter i 2010 var der en del 
tekniske problemer med storskærmen. 
Ved mange kampe var skærmen sort. 
Jeg satte mig for at få skærmen op at 
køre. Netop derfor havde jeg min gang i 
og omkring speakerboksen, hvorfra stor-
skærmen også betjenes. Da den davæ-
rende speaker, Janne Kolding, ulykkelig-
vis blev syg og ikke længere magtede 
opgaven, spurgte direktør Henrik Engel 
om jeg kunne have interesse i at forsøge 
mig som speaker. Jeg sagde ja på stedet. 
Faktisk havde jeg gennem mange år haft 
en drengedrøm om at bliver speaker på 
netop Østerbro Stadion, bl.a. inspireret 
af Janne Kolding og hendes måde at gøre 
det på.

Hvornår startede den drengedrøm 
om at blive speaker?
Startede tilbage i 80’erne. Jeg har fulgt 
B93 siden 1982, hvor jeg som 10-årig 
så min allerførste kamp. En kamp B.93 
i øvrigt vandt 3-0 over KB i overvæ-
relse af 2300 tilskuere. Siden da var jeg 
fast inventar på stadion når B.93 spil-
lede hjemme. Dels var jeg fascineret af 
årstalsklubben, men i lige så høj grad 
af Østerbro Stadion. Jeg anså det som 
Danmarks skønneste sted at være. Det 
forjættede land var for mig etagen over 

gesimsen på tribunen. Der hvor speak- 
eren sad. I 1982 hed stemmen ved mi-
krofonen Jørgen Skolelærer, men siden 
midt 80’erne var det Janne Koldings 
stemme der blev synonym med B.93’s 
hjemmekampe. Jeg husker ganske svagt 
hendes debut som speaker. Dels lagde 
jeg mærke til hende fordi hun var den 
eneste kvindelige speaker i Danmarks-
turneringen, men også forbi hun havde 
indlagt den finte, at udtale stillingerne 
fra de øvrige kampe med ‘en’ i stedet 
for ‘et’. Så hvis fx Brøndby havde sco-
ret sagde hun at stillingen var ‘en – nul’. 
Hvorfor hun gjorde det fik jeg aldrig 
spurgt hende om. Måske var det debu-
tnerver. Det var i alt fald opsigtsvæk-
kende. I min optik var Janne Kolding en 
meget dygtig stadionspeaker med stor 
integritet og personlighed.

Hvad indebærer det at være stadion- 
speaker på Østerbro Stadion i dag?
Det er jo helt hvad man gør det til. Jeg 
har stor frihed til at gøre hvad der falder 
mig ind. Jeg er meget bevidst om mit 
ansvar som repræsentant for B.93 når 
jeg tænder mikrofonen. Det skal være 
seriøst – uden at blive kedeligt. Jeg for-
bereder lidt speak i dagene inden. Det 
kan fx være hvis fanklubben arrangerer 
en bustur, en spiller der har jubilæum, 
lidt statistik om modstanderen mm. Men 
ellers holder jeg mest af at ‘gribe øjeblik-
ket’ og have så lidt på skrift som muligt. 
De første par år havde jeg størst tryg-
hed i at have skrevet det ned på papir 
som skulle speakes. I dag har jeg som 
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regel kun stikord nedfældet. Det jeg 
bruger mest forberedelse på er snarere 
de slides jeg laver til storskærmen. Vi-
deo-præsentationer, sponsor spots mm.
 
Hvordan forløber en typisk kampdag?
Jeg møder ind et par timer inden kamp- 
start. Får (forhåbentlig) gang i elektro-
nikken med computer, skærm og lydan-
læg. En times tid inden kampstart tænder 
jeg dagens playliste, hvor jeg typisk selv 
har valgt sangene. Cheftræner Rutkjær 
og fanklubben er dog også god til at 
byde ind med sange til playlisten. Når 
holdleder Mads Mazanti har været forbi 
med dagens holdopstillinger er der ty-

pisk et par af modstanderens navne jeg 
lige skal øve en ekstra gang. Undervejs i 
kampen værdsætter jeg at referere sco-
ringer fra dagens øvrige kampe. I gamle 
dage ringede stadionspeakerne rundt til 
hinanden ved scoringer. Det er jo langt 
lettere i dag med bold.dk, hvor der ikke 
går mange sekunder før scoringerne er 
opdateret. Da B.93 spillede i Danmarks-
serien i 2013 måtte jeg dog ringe rundt 
på god gammeldags facon idet Danmarks-
seriekampe ikke opdateres live. 

Når der scores på Østerbro Stadion rin-
ger jeg til Ritzau, Tipsbladet og TV2s 
tekst-tv og oplyser målscoreren og mi-

nuttal. Derudover skal even-
tuelle røde kort samt det 
officielle tilskuertal også ind-
telefoneres. Tilskuertallet får 
jeg af kontrollørerne så snart 
de har talt færdigt og åbnet 
porten. Typisk i begyndelsen 
af 2. halvleg. Publikumskon-
kurrencen er ganske popu-
lær. Her skal der gættes på 
kampens officielle tilskuertal 
via sms. Så vælter buddene 
ind og ganske ofte er vin-
deren kun en eller to tal fra 
det officielle tilskuertal. Når 
min kæreste Sanne er med 
på stadion er det som regel 
hende som sidder og noterer 
de forskellige bud ned. Deref-
ter finder vi frem til en vinder.

Hvad er en god stadion- 
speaker?
Når jeg er til fodboldkampe 
rundt omkring lægger jeg al-
tid mærke til speakeren. Jeg 
kan godt lide de speakere 
som ikke er alt for hysteriske 
og ikke går i selvsving ved 

Christian Winther (privatfoto) 
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scoringer. Som speaker skal man være 
afbalanceret. Ham på Herlev Stadion er 
uden for normal rækkevidde. Han lyder 
som om han er total ligeglad med hvad 
der sker i kampen. Han taler når han 
har lyst. Selv hvis der scores taler han 
videre om klubbens årlige loppemarked 
eller lign. Han timer slet ikke sin speak 
særlig godt og lyder i det hele taget gan-
ske uengageret. 

For mig betyder timingen meget. Jeg kan 
godt finde på at speake noget uventet 
eller skævt fra tid til anden. Eksempel-
vis sagde jeg ‘fy’ da en modstander groft 
nedlagde en af vores spillere. Jeg be-
kendtgjorde også at Martin Heisterberg 
snart havde 50 korts-jubilæum da han 
fik sit gule kort nr. 49 (det blev efterføl-
gende til en rubrik i Østerbro Avis hvis 
reporter var til stede).

Jeg husker en af mine første kampe i 
boksen. Spillerne løb på banen og lige 
efter jeg var begyndt at præsentere da-
gens holdopstillinger kom min dengang 
5-årige søn Frederik storgrædende ind  
i speakerboksen. Han var faldet på løbe-
banen og blødte fra knæet. Tilskuerne fik 
derfor både spillernavne og barnegråd  
i højttalerne – på samme tid. Det var ret 
akavet, men jeg forsøgte at gribe øje-
blikket med lidt humor og sagde efter at 
have læse modstanderholdets navne op: 
„og det er jo lige til at tude over”. Det 
udløste latter blandt tilskuerne.

Frederik har ved flere lejligheder ytret 
ønske om at overtage speakertjansen 
når farmand en dag om mange år går 
på pension. Så han er allerede gået i 
mesterlære.

 

 
 

Ros fra nestoren:
Claus Vandborg, som selv sad i spea-
kerboksen på Østerbro Stadion tilbage  
i 80’erne og senere som kommentator på 
Eurosport, har kun ros at sige om Chri-
stian Winther:

„Et er at vores stadionspeaker har en be-
hagelig stemme og har det rette tempo 
i sine verbale indslag, men han er også 
vældig godt forberedt. Rapporterer an-
dre resultater, uden at miste fokus på 
kampen han overvåger. Han bevarer 
hele tiden sit overblik, og udnytter sine 
ord optimalt. Og (hvilket er væsentligt 
for en stadion-speaker) lader han sig 
ikke stresse af forstyrrende elementer. 
Han forstår finessen med at fastholde 
folks interesse på stadion, uden at stjæle 
billedet med overflødige kommentarer. 
Et behageligt menneske, som B.93 skal 
være glad for har mikrofonen til hjemme-
kampene – det gøres ikke meget bedre 
andre steder, selv ikke i superligaen”

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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POUL CHRISTENSEN HÆDRET
Den danske afdeling af den internationale lawn tennis club  
har udnævnt ham til æresmedlem

Af Torben Klarskov
Den 14. juni dette år, kom vort mange-
årige tennismedlem, Poul Christensen i 
meget fornemt selskab. Sammen med 
sin mangeårige tennisven, Søren Højberg 
blev han af The International Lawn Ten-
nis Club of Denmark udnævnt til æres-
medlem. Udnævnelsen forgik ved den 
årlige tennisevent på HIK`s anlæg.

Caroline Wozniacki og Kronprins Frede-
rik har tidligere opnået samme ærefulde 
status. 

Medlemsbladet ønsker de to tennisvete-
raner hjertelig tillykke.

„THE INTERNATIONAL LAWN TENNIS 
CLUB OF DENMARK”
I 1948 var Dansk Tennis så småt ved 
at rejse sig efter krigen, og da promi-
nente tennisspillere havde genoptaget 
samkvemmet med udenlandske spillere 
opstod ideen om at danne en dansk af-
deling af ICTL.

Anker Jacobsen, Svend Olsen og Einer 
Ulrich indbød til en stiftende generalfor-
samling den 26. november 1948. Svend 
Olsen blev valgt til formand og den øv-
rige bestyrelse bestod af Ernst Asmussen, 
Anker Jacobsen og Einer og Torben Ulrich.

Poul Christensen og Søren Højberg med  
formanden for IC i Danmark Michael Bernhoft



36

I 1949 blev Danmark optaget i den 
Internationale klub som det ottende 
medlem efter England (1924), Frankrig 
(1929), USA (1931), Holland (1931), 
Sverige (1937) Belgien (1947) og Ar-
gentina (1948)

I begyndelsen var klubben kun åben for 
amatørspillere. Da Kurt Nielsen i 1960 
blev professionel, kunne han derfor ikke 
længere være medlem af klubben. 
Efter at have været en meget aktiv orga-
nisation i 60`erne dalede interessen støt 
og roligt fra 1968 til 1986.

I 1987 besluttede en gruppe af tennis-
venner at puste nyt liv i organisationen. 

Kurt Nielsen, Jørgen Ulrich, Poul Chri-
stensen, Søren Højberg og Jan Leschly 
var initiativtagerne og det blev besluttet 
at også professionelle spillere kunne 
blive optaget. Kurt Nielsen påtog sig for-
mandshvervet. 

I 1997 gav klubben også adgang til kvin-
delige tennisspillere.

Den danske afdeling af IC deltager nu 
hvert år i internationale tennis kampe 
såvel i Danmark som i udlandet, og med-
lemstallet er støt voksende.

Kilde: The International Lawn Tennis Club of 
Denmarks hjemmeside.

Hårdt arbejde slår talent,
hvis talentet ikke arbejder hårdt!
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LILLE LEIF FRA ST. CROIX
Leif Clemens Pedersen fortæller her om sit begivenhedsrige  
liv og sin lange kærlighed til fruen og B.93.

Af Torben Klarskov
Oprindelig ville jeg være medlem af AB. 
Jeg blev født på Nørrebro og da jeg 
havde nået den magiske alder på 10 år, 
som det dengang krævedes for at blive 
meldt ind i en fodboldklub, troppede jeg 
forventningsfuldt op på AB`s gamle an-
læg på Nørre Alle. Her blev jeg modtaget 
af skolelæreren og den senere formand 
Erik Hagensen, der noget skuffende gav 
mig besked om at komme igen til næste 
år. Så lod jeg mig overtale af min gode 
ven og skolekammerat Ole Andersen og 
gik videre gennem Fælledparken over til 
P.H. Lings Alle og meldte mig ind i B.93. 
En beslutning jeg ikke siden har fortrudt. 

Leif Clemens Pedersen har ført nøjagtig 
statistik over alle sine kampe fra junior- 
og ynglingetiden med den elskelige slag-
ter Halvor Larsen som træner.

Min første turneringskamp som junior-
spiller var kampen mod Frem den 13. 
september 1952, hvor vi vandt med 3-0. 
Med på holdet var blandt andre den se-
nere førsteholdspiller og professionelle i 
Schweitz Anders Yrfelt. 

Palle ‘Banks’ Jørgensen ville med stor 
misundelse nærlæse de mange holdover-
sigter som Leif med stor omhyggelighed 
og smuk håndskrift har nedfældet i tre af 
Københavns Kommunes stilehæfter.

Ud fra hæfterne bemærker man også 
klubkammerater som Erik Andersen, Erik 
Preben Hansen, Jørgen Sundqvist, alle-
rede nævnte Ole Andersen, Henrik Lind-
holm (scorede sejrsmålet mod B 1903 

2. maj 1954), Tommy Andersen og store 
Leif Pedersen. Herfra stammer tilnavnet 
Lille Leif.

Det blev til debut på 1. ynglingeholdet 
24. april 1955, hvor vi vandt med 1-0 
over HIK. Halfbackkæden bestod af 
Henry Jørgensen (anfører) Store Leif Pe-
dersen og mig selv. Som seniorspiller fik 
jeg min første kamp på klubbens 5. hold 
2. september 1956 hvor vi udenfor kir-
ketiden lammetævede KFUM med 10-0. 
Helmuth Nielsen (Denger), Aksel Kørner, 
Ove Bock (Strit) og Helge Nielsen, der 
senere skiftede efternavn til Nittrup var 
med på holdet. Jeg var opført på hold-
kortet som fjerde reserve, men fik en 
chance efter flere afbud. Som alle unge 
spillere på holdet sagde man dengang 
‘De’ til de ældre spillere. 

Militærtjenesten gav Leif et afbræk i fod-
boldkarrieren. Han blev som den eneste 
fra stenbroen hvervet til garderhusarerne 
i Næstved.

Min øverstbefalende var oberstløjtnant 
Jespersen, der var søn af den berømte 
Kaptajn Jespersen, der fra dampradioen 
dirigerede danskernes morgengymna-
stik. Jeg blev udtaget som befalingsmand, 
men var ikke synderlig interesseret i en 
militær karriere, så jeg meddelte oberst-
løjtnanten, at hvis militæret ville spænde 
ben for en ung mands fremtid, så måtte 
det være gensidigt. En bemærkning som 
gjorde oberstløjtnanten aldeles rasende, 
men jeg fik ret i min spådom, for mens 
jeg arbejdede i New York dukkede en 
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noget forpjusket ungmand op. Sønnen 
Steen Jespersen havde gjort oprør mod 
sin hidsige fader og var rømmet fra mi-
litærtjenesten. Vi kunne melde tilbage, 
at han havde det godt i det fremmede, 
og spillede en fremragende sæson for os 
The Brooklyn Vikings. 

Garderhusarerne var jo nogle flotte fyre, 
som de unge damer ikke kunne stå for. 
I fuld uniform og med blankpudsede 
støvler og knapper, mødte Leif op til sin 
første date med Elisabeth, der imidler-
tid ikke var sådan at imponere. Hun gav 
ham i begyndelsen en kurv, men ved ju-
letid i 1959, fik hun alligevel lyst til at se 
ham igen, da hun via en veninde fik at 
vide, at Leif gik rundt og savnede hende 
så frygteligt. Det er så i dag blevet til 
et lykkeligt ægteskab igennem foreløbig 
54 år, hvor Elisabeth har fulgt og støttet 
Leif på hans mange ophold i og udenfor 
landet.

Jeg, der var under uddannelse som ship-
pingman, blev i militærtiden headhuntet 
af det danske verdensfirma Christiani og 

Nielsen, der på raffinaderiet i 
Stigsnæs havde brug for en 
befragter. I det firma måtte 
man affinde sig med at flytte 
meget rundt i verden, og 
i 1966 blev vi sendt på en 
4-årig kontrakt til deres kon-
tor i New York. Jeg har været 
med til at arbejde på verdens 
dengang største dæmnings-
arbejde i Venezuela, og et til-
svarende job i Pakistan med 
tæmning af Indusfloden. Men 
da firmaet mistede en stor 
kontrakt i Libyen på grund 
af revolutinen, valgte jeg at 
søge andre græsgange. Jeg 
blev ansat af et argentinsk- 

italiensk firma ingeniør konglomerate 
Techint Engineering Company Interna-
tional, der er et af verdens førende på 
pipeline og stålproduktion området med 
165.000 ansatte over hele verden. Der 
blev jeg i 21 år.

Leif er en arbejdshest og når han havde 
fri for arbejde, gik han i gang med at 
samle et fodboldhold bestående af skan-
dinaver. Som formand, spillende træ-
ner og coach for klubben fik han den 
til at vokse sig stor, og han fik via sit 
store netværk skaffet klubben masser af 
sponsorer. 8. oktober 2017 har han in-
viteret de gamle drenge til en ‘Reunion’ 
i Brooklyn, og med som gæster finder vi 
93`erne Ole Ringheim, Kim Hansen og 
Steen Clemmensen, der selv har arbej-
det i shippingbranchen i USA. 

I 1990 stillede jeg mig selv det spørgs-
mål, hvor det var bedst at leve, hvis man 
har ambitioner om at blive 100 år. Igen-
nem min kones veninde blev vi invite-
ret til at besøge St. Croix i det tidligere 
Dansk Vestindien, og vi blev så begej-

Foto: Torben Klarskov
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strede for øen, at vi valgte at slå os ned 
der i 1992. Her bor vi så i vinterhalvåret, 
mens vi må hjem til den danske sommer 
i Ålsgårde – især for at følge B.93.

Det var helt naturligt for Leif, at han 
også kastede sig over at promovere 
fodboldspillet på De Dansk Vestindiske 
øer. Mange fodboldspillere fra B.93 har 
nydt godt af ægteparrets gæstfrihed, og 
klubbens ungdomshold har været på ud-
vekslingsbesøg for at spille fodbold mod 
de lokale. 

I det hele taget har Leif været en værdig 
ambassadør for Danmark på øerne, og 
det er blevet bemærket i kongeriget. Så 
meget, at han i 2003 blev slået til ridder 
af Dannebrog. 

I 2017 er det hundrede år siden, at Dan-
mark solgte De Vestindiske øer til USA. 

Leif er godt i gang med forberedelserne 
til den store dag den 31. marts, hvor 
festlighederne skal kulminere. 

B.93 har en stor plads i Leif og hustruen 
Elisabeths hjerter og de kunne tale med 
stor begejstring om de mange minder og 
dejlige mennesker, som de foreløbig har 
mødt på deres fælles vej gennem livet. 
Han har været medlem af klubben siden 
1948. Nummer 6 på listen over længst 
medlemskab – se Historiesiderne på 
hjemmesiden 10.4). Ligesom han igen-
nem mange år har støttet ungdomsar-
bejdet i klubben gennem sit medlemskab 
af Back-Op foreningen. 

Det var en fornøjelse at have Elisabeth 
og Leif som gæster i Allerød, og det var 
forholdsvis enkelt at gennemføre inter-
viewet. Som interviewer behøvede man 
blot de opklarende spørgsmål. 
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TENNISNOSTALGI 4
Axel Thayssen (22. februar 1885 – 31. januar 1952)

 Axel Thayssen blev født i Sorø og som  
 efternavnet med de to s`er indi- 
 kerer er han ikke i familie med vor 

nuværende tennistræner Bo Thaysen.

I perioden 1909-1917 vandt han det dan-
ske mesterskab i herredouble seks gange.

1909, 1911 og 1912 hed makkeren Poul 
Groes, B.93. 1914, 1915 og 1917 sam-
men med Ernst Frigast ligeledes B.93. 
Alle seks gange var det udendørs, da der 
først i 1914 kom gang i halbyggeriet. 

Sammen med Victor Hansen og Aage 
Madsen deltog Thayssen ved de olympi-
ske lege i Stockholm i 1912.

Axel Thaysen besejrede i singleturnerin-
gen sin faste makker i herredouble Aage 
Madsen med 6-1, 6-3, 3-6 
og 6-3. I næste runde tabte 
Thayssen til den senere vin-
der, C.W. Winslow fra Syd 
Afrika med cifrene 4-6, 6-3, 
4-6 og 4-6.

Aage Madsen og Axel Thayssen 
dannede par i herredouble, 
hvor de i første runde vandt 
over Hyks og Sebek fra Böh-
men. I anden runde måtte 
de give fortabt til svenskerne 
Wennergren og Nylen, der 
vandt i tre sikre sæt. 

Axel Thaysen har en enkelt 
gang (1914) fungeret som di-
rigent ved klubbens general-
forsamling, men her blev han 
kraftigt distanceret af høje-

steretssagfører Victor Hansen, der op-
nåede denne værdighed hele 22 gange. 

Thayssen var stifter og redaktør af ten-
nisforbundets blad ”Lawa Tennis” fra 
1920 til sin død i 1952.

Thayssen var endvidere ophavsmand til 
en bog om Tennis (Lawn Tennis). Han var 
sagfører af profession..

Billede af Axel Thaysen nr. 2 fra venstre
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RUNDE FØDSELSDAGE
Af Palle ‘Banks’ Jørgensen

MICHAEL OLESEN, 50 ÅR, 
DEN 31. OKTOBER

Michael O. har kun spillet i B.93, så på 
den måde er hans karriere til at overse. 
Han var ungdomsspiller med Torben 
Rasmussen, som var den store stjerne. 
Så Michael O. skulle bare spille bolden 
i dybden, så klarede den lynhurtige Tor-
ben resten. Netop hurtighed var ikke 
lige frem O’s speciale. Til gengæld var 
han en eminent tekniker med en god 
spilforståelse. Michael O. fik sin debut 
på førsteholdet som 18-årig. Det var på 
et hold med profiler som Ole Rojas, Ole 
Petersen, Jan Jacobsen, Steen Jakobsen 
og Henrik Nielsen. Det blev kun til fire 
kampe, det kneb med ambitionerne, han 
spillede kun fodbold for sjov. Det gør han 
stadig, nu på veteranholdet og stadig 
sammen med sin legekammerat Torben 
Rasmussen. Civilt startede O karrieren 
som portør på RH. Nu er O ansat i klub-
kammeraten Leo Noers firma ‘enetpuls’ 
som formidler sportsresultater. Og her 
gælder det om, at have hurtige – ikke 
fødder – men hænder. 

ERIK NORSKER, 60 ÅR,  
DEN 20. NOVEMBER

Erik blev indmeldt i klubben som 7-årig 
den 1. januar 1964. Han har således været 
medlem af klubben i over 50 år. Klub-
valget var ikke tilfældigt, Eriks storebror 
Jørgen Norsker (årgang 1937) spillede 
tennis i klubben, blev senere formand og 
æresmedlem. Og Eriks far, Aage Norsker 
(årgang 1901), havde spillet i klubben, 
hvor det blev til en enkelt førsteholds-
kamp. Erik Norsker fik først sit gennem-
brud, da han var oldboys. Den lynhur-
tige angriber har scoret et utal af mål på 
diverse gammelmandshold. Som senior 
toppede hans karriere den 4. novem-
ber 1979, hvor han spillede sin eneste 
2. holdskamp. Han startede på bænken 
kom ind og lagde op til sejrsmålet (Den-
nis Brooker) i 2-1 sejren over Brønshøj. 
Civilt er Erik en anerkendt fotograf. Han 
har deltaget i mange filmprojekter. Han 
er ansat på TV Glad, hvor han er klas-
selærer. Det var Eriks fortjeneste, at TV 
Glad før i tiden optog divisionsholdets 
kampe. Underligt at Erik ikke har haft 
en lang karriere som seniorspiller.
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BENT JØRGENSEN, 75 ÅR,  
DEN 28. NOVEMBER

Støvsugeren blev indmeldt 01. 04. 1951, 
det placerer ham på en 11. plads over 
længst medlemskab, han vogtede må-
let i 209 kampe (1960/69), det place-
rer ham på en 20. plads over flest før-
steholdskampe. Og så opnåede han 2 
landskampe på U21-landsholdet. Bent 
var en fremragende målmand. Selvom 
han var tætbygget (med pil opad) var 
han reaktionsstærk. Og så var han spe-
cialist i mand-mod-dueller, dem vandt 
han for det meste. Når divisionsholdet 
havde spillet i provinsen sørgede Bent 
for, at spisevognen blev støvsuget for 
mad og især bajere. Det gav ham øge-
navnet ‘Støvsugeren’, og det har hængt 
ved, ligesom tilfældene Ludo, Faxe, 
Zanka og Mygger. Danmark oplevede 
sin største sportstragedie i 1960, et fly 
med otte landsholdsspillere styrtede ned 
i Kastrup kort efter start, og alle spillere 
omkom. Bent sad sammen med Bjarne 
Eklund, Erik Dyreborg og Hans Andersen 
i et andet fly, som aldrig nåede at lette. 
De havde vundet ‘lodtrækningen’. Bent 

arbejdede i mange år som maskinarbej-
der, senere blev han chauffør for klub-
kammeraten Paul Davidsen som havde 
firmaet ‘Oste Paul’. Støvsugeren har lagt 
støvlerne på hylden. I stedet sørger han 
for, forklædt som fru Jørgensen, at de to 
ældste hold ved hjemmekampe forsynes 
med mad og bajere efter kampe. Støv-
sugeren planlægger sin ferie efter turne-
ringsprogrammet. Og skulle vi lige kigge 
på hans livs drop. I pinsen 1964 fyrede 
Jørgen Ravn fra KB et forkølet skud af-
sted, backen Kurt Olsen råbte ‘pas på’. 
Det hørte Bent som ‘lad gå’ og hoppede 
let og elegant over bolden, som trillede 
i nettet. Det var i målet ned mod Øster 
Allé. Hvis det havde været i dag, havde 
Støvsugeren helt sikkert ikke hoppet 
over bolden.

PETER ANDERSEN, 60 ÅR,  
DEN 19. DECEMBER

Peter Svale Andersen, bedre kendt som 
‘Mugabe’, blev medlem tilbage til 19. 
april 1966. Det betød at han ved sidste 
generalforsamling kunne modtage klub-
ben 50 års nål. I øvrigt sammen med 
Ryan Svensson, brødrene Jens Carl og 
Søren Rasmussen samt advokat Torben 
Henriksen. Peters fodboldkarriere hører 
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til den mere beskedne. Han var en stabil 
forsvarsspiller, der for det meste optrådte 
som højre back. Peter var en typisk hold-
spiller, der ikke spillede for at underholde 
tilskuerne. Udenfor banen har Peter en 
høj underholdningsværdi med sang og 
musik. Han har mange gange optrådt til 
five-a-siden. Og da klubben fyldte 100 
år – det var for øvrigt i 1993 – var han 
en del af Olsen-banden, sammen med 
Flemming Bays og Claus Vandborg. De 
underholdt ved den store jubilæumsfest, 
der foregik i tennishallen på Østerbro 
Stadion. Hvis man kigger på facebook 
kan man konstatere, at Peter netop har 
fejret 29 års bryllupsdag med psykotera-
peut Søs Winther. De bor i Herlev.

TORBEN AAGERUP, 80 ÅR, 
DEN 21. DECEMBER

For snart mange år siden slog B.93 og 
B1903 pjalterne sammen for de ældste 
hold. Med i fusionspakken var Torben 
Aagerup, der kom fra klubben på Lyng-
byvej sammen med bl.a. Palle Østersøe, 
Børge Rasmussen, Erling Thrane, Vagn 
Jørgensen, Gert Jensen. Torben var en 

god defensiv spiller. Da KBU indførte en 
ny aldersgruppe, Super Grand Old Ma-
sters for spillere over 65 år som skulle 
spille 7-mands fodbold (om formidda-
gen) var Torben med på holdet. Han 
stod for taktikken (bolden i egne rækker) 
og udskiftningen (fra midterlinjen). Nu 
træner han kun, mandag formiddag. Og 
Torben er der hver gang. Torben er også 
dommer, han har dømt et stort utal af 
kampe for KBU. Torben var maskinarbej-
der på B&W, senere blev han funktionær 
samme sted, hvor han var ansvarlig for 
tilbudsberegninger. Og han var en hård 
og dygtig forhandler, der var ingen bade-
billetter. Torben opnåede, at have noget 
så sjældent som 50 års jubilæum.  

• Kallermann Revision A/S • Torben Henriksen
ADVOKAT

Møderet for højesteret

  JURIDISK RÅDGIVNING VEDR.:

Køb/salg af ejendomme, ejerlejligheder,
 

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

39 29 65 66
ØSTERBROGADE 103, 2100 KØBENHAVN
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JØRGEN ARTHUR HANSEN ER DØD
Jørgen Arthur Hansen, der var født 5. november 1939,  
døde den 10. juni 2016. Han blev således 76 år. 
 
Jørgen blev født ind i B.93. Begge hans 
markant ældre brødre var allerede etab-
lerede spillere på divisionsholdet da Jør-
gen blev født. Poul O. Hansen (årgang 
1918) , der i mange år var  bademester 
på Badeanstalten i Sjællandsgade på 
Nørrebro, spillede 53 kampe/31 mål i 
perioden 1937/42. Den ældste bror Kaj 
Hansen (årgang 1917), med øgenavnet 
‘Lille Kaj’, spillede hele 202 kampe og sco-
rede imponerende 114 mål (1933/46). 
Troldmanden spillede 27 A-landskampe 
og scorede 12 mål. Da Danmark spillede 
3-3 mod Sverige i 1940 blev Lille Kaj da-
gens mand med tre mål.

Det var oplagt, at Jørgen da han blev 
10 år, også skulle spille i B.93. Jørgen 
udviklede sig til, at blive en frygtet højre 
wing på alle ungdomsholdene. Han var 
lynhurtig og havde et godt skud. Han 
blev udtaget til fællestræning med KBU. 
Jørgen var med på juniorholdet der i 
1956 overraskende slog Frem med 4-1 
i pokalfinalen i Idrætsparken. Det var 

et hold med Bjarke Eklund, Erik Strand,  
 
Svend Gehrs, Bjarne ‘Bokser’ Nielsen, 
Kurt Olsen, Ivan Løvenskjold (3 mål) 
og på fløjene Jørgen Hansen og Teddy 
Tange Pedersen. Og i øvrigt var holdet 
samlet på B.93 i 2014, altså 58 år efter 
pokaltriumfen.

I modsætning til sine brødre fik Jørgen 
ingen karriere som seniorspiller. Han 
lagde hurtigt støvlerne på hylden efter 
skader og mange andre gøremål. Han 
blev typograf på Politiken, senere blev 
han marskandiser. Og i 2002 fik han 
opfyldt sin drøm, da han og ægtefællen  
 
Ann åbnede restauranten Snaren i Sna-
resgade i det indre København. Et popu-
lært sted som tiltrak mange kunstnere.
Selv mødte jeg Jørgen første gang for 
otte år siden. Og det var noget af et 
tilfælde. Jeg var på Hviids Vinstue sam-
men med en god bekendt Jens Jørgen 
Petersen fra Tipsbladet, hvis far ‘Fisker 
Jørgen’ var gammel cricketspiller i B.93. 

 Jørgen Arthur Hansen – længst til venstre
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JØRGEN BUNDGAARD (26.09.1935 – 09.08.2016)
Jørgen Bundgaard, der var født 26. september 1935  
er død den 9. august. Han blev således 80 år.

Den runde fødselsdag fejrede Bundgaard 
sidste efterår med en velbesøgt recep-
tion i restaurationen på ‘Slottet’. Kort tid 
efter blev Bundgaard ramt af kræft, en 
sygdom han kæmpede imod et års tid.  

Bundgaard blev tilknyttet klubben for 
små 25 år siden. Han blev hentet ind 
af Henrik Lindholm, deres respektive 
ægtefæller Lis og Ulla er kusiner. Bund-
gaard blev en del af et nyoprettet er-
hvervsudvalg. Sidenhen har Bundgaard 
været klubbens førende sælger. Civilt var 
Bundgaard salgschef i den danske afde-
ling af Zippo-lighter. Bundgaard var en 
sælger, der ikke tog et nej for et nej. 
Altså den vedholdende sælger, den lidt 
irriterende type som er svær at slippe 
af med.

Da Medlemsbladet i 2002 blev genopli-
vet, i første omgang i form af et fod-
boldblad, på initiativ af Freddie Birtø, 
var det Bundgaard der sørgede for salg 
af annoncer, så bladet kunne udkomme  

 
uden udgifter for klubben. Hans gode 
salgsarbejde var medvirkende årsag til, 
at bladet stadig lever i fin form.

Bundgaard gjorde også en stor indsats 
som kasserer i klubbens bridgeafdeling, 
som desværre nu er i risiko for at lukke. 
Om Bundgaard, der var en ivrig ryger 
og cola drikker, sagde man: „Han kan 
sælge sand i Sahara – og Zippo-lightere 
i foreningen mod rygning”.

Af: Palle ‘Banks’ Jørgensen.  

Foto: Torben Klarskov.

Vi sad og talte om gamle dage med 
Michael Rohde og Lille Kaj, da en ældre 
herre henvendte sig med ordene: „Und-
skyld, talte De om Lille Kaj, i tror det nok 
ikke, men det var min storebror”. Dette 
tilfældige møde resulterede i at Jørgen 
og jeg dannede tipsklubben TK465 (=5 x 
93) med Jørgens gamle holdkammerater 
Teddy Tange, Per Leif Nielsen og Niels 
Rasmussen. Tipsklubben gav et pænt 
bidrag, da B.93 samlede ind til gamle 

TV-klip. Teddy ramte en 12’er lige i røven 
(40.000 kroner).
Da Jørgen og Ann solgte Snaren, lige før 
finanskrisen i 2008, købte de et lille gult 
hus i Tårnby og blev nabo til en af Jør-
gens to døtre. De savnede København, 
og solgte huset og købte i stedet en stor 
lejlighed på Christiania. Der boede de 
kun nogle få år, Ann døde sidste år. Og 
nu er Jørgen også død. 

Af Palle ‘Banks’ Jørgensen
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HENRY JØRGENSEN ER DØD
Henry Jørgensen, der var født 5. august 1936 døde lørdag den 13. august 
2016, blot otte dage efter han var fyldt 80 år. Fødselsdagen blev ikke en 
stor fest, idet Henry var syg af cancer. 

Henry startede med, at spille fodbold 
i fælledklubben HB (Handelsstandens 
Boldklub), klubben hvor Gunnar ‘Nu’ Han-
sen havde spillet. Som juniorspiller blev 
talentfulde Henry hentet til B.93. Som 
ynglingespiller kom han på KBU-holdet 
sammen med bl.a. Ole Sørensen (KB) og 
Egon Hansen (KFUM).

Henry var ikke så stor, så i B.93 blev han 
ikke kaldt andet end ‘Lille Henry’. Han 
var en elegant spiller med teknikken i 
orden. Henry fik sin debut på 1. holdet 
som 19-årig i 1956, hvor det gjaldt en 
svær udekamp mod Vejle. Efter tre mi-
nutter scorede Jørgen Jacobsen til 1-0 
på oplæg fra debutanten. Kampen i den 
næstbedste række (2. division) sluttede 
1-1. Det var et 93-hold med bl.a. Leif 
Rønnow, Knud Petersen, Flemming Niel-
sen, Palle Mogensen, Jørgen Jacobsen og 
Leif Bergqvist.

Efter 82 kampe (2 mål) sluttede Henry 
sin fodboldkarriere som 25-årig i 1962. 
Han havde andre planer. Henry var ma-
skinarbejder på B&W, hvor han arbejdede 
sammen med bl.a. Kaj ‘Boll’, Palle Mo-
gensen og Michael Rohde. Nu ville han 
læse til værkfører på aftenskolen. Og så 
ville han i øvrigt finde sig en (sød) kone 
som skulle skaffe ham to (søde) børn. 

Efter 12 år på B&W med store maskiner 
kom han – via FDB i Albertslund og GN 
Automatic – til Oticon, hvor han arbej-
dede med høreapparater. Størrelsesmæs-
sigt fra den ene yderlighed til den anden. 

Lille Henry var en meget venlig person, 
flink og rar. Han vendte tilbage til klub-
ben i midten af 70’erne, hvor han var en 
del af spilleudvalget og samtidig var han 
holdleder for divisionsholdet, som blev 
trænet af Erik Gynild og senere John 
Sinding. 

Lille Henry blev gift med Johnna, som 
han mødte på en sten ved Charlotten-
lund Strand. Sammen fik de sønnen Ken-
neth (årgang 1958) og datteren Vibeke 
(årgang 1961). Sidste år blev Henry 
enkemand. Siden 1976 boede Henry i 
Kanslergade på Østerbro.

Af: Palle ‘Banks’ Jørgensen
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HOVEDBESTYRELSEN
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)
adammollerup@gmail.com

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

Klaas Muizelaar (Suppleant tennis)
kmuizelaar@hotmail.com

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.dk

Jens Agerbak
Emilie.casey@privat.dk

Niels Kjærulff
niels-kathleen@mail.dk

TENNISBESTYRELSEN

Christian Lunøe (Formand)
lunoe_c@yahoo.dk
 
Patrick Ørngreen (Næstformand)
patrick.oerngreen@hotmail.com

Violetta Jaramaz (Sekretær)
jaramazhn@gmail.com

Torben Ernst
willy@willyernst.dk

Cathrine Ørbeck - Riis
cathrine.riis@hotmail.com

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

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

økonomi. Hos os får du en meget konkurrencedygtig finansiering 

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

rente, og løbetiden kan justeres helt efter dine ønsker.

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

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

i alt, der vedrører finansiering af andelsboligen.

Hør os, hvordan du kigger bag andelsboligfacaden.

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

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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