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Nye udfordringer
„Fodbold er hverken liv eller død – det er ti gange
værre“, sagt af Liverpools legendariske manager, Bill Shankly, og vi var mange neglebidende
B.93’ere, der fulgte førsteholdets kamp for overlevelse i den yderst tætte 2. Division Øst foråret
2012. Desværre viste kampen sig at være forgæves, og klubben måtte for første gang i klubbens
119-årige historie en tur ned i Danmarksserien.
Andre store klubber har været der før os. Lyngby,
Fremad Amager, Hvidovre og senest Frem, der fra
at være degraderet helt ned til Københavnsserien
kun behøvede en enkelt sæson i Danmarksserien
for at vende tilbage til divisionsfodbold. Det opnår man ved at stå sammen og løfte i flok. Frem
kunne stille med et par busser fyldt med 300 fans
til klubbens udekampe i den netop overståede
sæson. Et stort tillykke til Boldklubben Frem, lad
os håbe de kan sende de samme lykønskninger
til os i 2013.
På ungdomsfronten var 2011/12 en flot sæson.
U 19 blev KBU Pokalmestre, U 17 nåede semifinalen og klarede sig hæderligt i den næstbedste
række, hvis ikke lige U 19 skulle bruge forstærkninger i de sidste kampe, og U 15 fik sølvmedaljer
i 1. Division Øst efter stærke Brøndby, som man
dog lammetævede med 5-2 i næstsidste spillerunde. På spindesiden rykkede det kombinerede
hold fra Skjold, B.93 og HIK op i 3F ligaen og
nåede frem til pokalfinalen, hvor holdet måtte
strække våben mod mægtige Brøndby.
Børnefodbolden i B.93 hører vel til landets
stærkeste, hvilket blev bevist, da U 11 vandt

den stærke turnering Cordial Cup i Østrig med
en meriterende finalesejr over selveste Bayern
München.
Også på tennisfronten har man taget hul på nye
udfordringer. B.93 Tennis skal tilbage blandt de
bedste klubber i Danmark. Den nye tennisbestyrelse har ansat Steen Højlo som ny sportschef
– læs interviewet med ham side 38. Breddeudvalget har allerede barslet med en hel række nye
initiativer og bestyrelsen har i samarbejde med
Dansk Tennis Forbund udtænkt en strategiplan
for det kommende arbejde.
Sæsonen 2012/2013 tegner til at blive et markant
vendepunkt i klubbens historie. Kom med over
på anlægget. Vi har brug for en åben klub, hvor
medlemmerne viser et medansvar for klubbens
fremtidige udvikling.
/tk
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Sammenholdet skal styrkes

Kun medlem af B.93 i to år og allerede
formand for klubbens tennisafdeling,
hvorfor egentlig ?
– En af de ting, der slog mig, da jeg meldte mig
ind i B.93 var, at der var mindre klubliv, end jeg
tidligere har oplevet. Jeg kommer fra en stor tennisklub, Hørsholm-Rungsted Tennisklub, hvor
man nærmest boede på anlægget. Vi var nogle
stykker, der spillede på motionsbasis på klubbens
anlæg på P.H.Lings Alle, der mente, at vi kunne
gøre noget positivt for klubben. Vi troppede derfor så op til generalforsamling, hvor det lød til, at
klubben trængte til et friskt pust, og det mente
vi, at kunne tilbyde. Vi brændte simpelthen for, at
der skulle ske noget i klubben og at sammenholdet skulle styrkes. Nogle af de forsamlede pegede
på mig som kommende formand, og da jeg aldrig
har været bleg for udfordringer her i livet, besluttede jeg at stille op til formandsposten. Men vi var
jo næsten helt grønne i den nye bestyrelse, og
måtte starte forfra på helt bar bund. Det fik os til
at tage kontakt til en klubudviklingskonsulent fra
Dansk Tennis Forbund, Michael Grube Andersen,
der sammen med os fik etableret et klubudviklingsforløb over tre aftener, hvor det lykkedes os
at sammenkalde ca. 25 mennesker, der ville gå
aktivt ind i det frivillige arbejde. Det har været
nogle fantastiske aftener, hvor vi har fået dannet et nyt og bredt fundament at arbejde ud fra.
Fortæl noget mere om jeres visioner ?
– Klubben skal være både en elitetennisklub og
en tennisklub for bredden. Det er bredden, der
skaber eliten og eliten der skaber bredden. Eliten
må vi til at skabe fra bunden. Vi tog skridt til at
få ansat en sportschef, Steen Højlo, som vi venter
os meget af. Vi går også ind for, at styrke sammenholdet mellem fodbold og tennis.
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Vi føler os som medlemmer af den samme klub,
og vi ser frem til at kunne afholde nogle hyggelige sammenkomster, hvor både fodbold og
tennis er i god dialog med hinanden. Vores breddeudvalg er kommet vældig fint fra land. Forårsturnering og tøsetennis og en tennisfest er nogle
af de første initiativer, som udvalget har søsat.

Line Rener Kristensen

Medlemsbladet fik en snak med
klubbens nye tennisformand

• Født den 13. august 1981
• Indmeldt i B.93 : 2010
• Medlem af B.93 siden : 2009
• Tenniskarriere : Indledtes i 1986 HRT
fra 1988-2000 Diverse junior og senior
hold
• Tennisstyrke : Serven
• Uddannelse/Beskæftigelse : Advokat
for DONG Energy
• Tennisformand siden 2011

Siden følger skumtennis turneringer og andre
nye initiativer. Vi satser også på at få inddraget
nogle virksomheder, der har brug for at kunne
tilbyde medarbejderne sportslige aktiviteter.
Det er ligeledes vores agt, at styrke informationsniveauet i klubben gennem øget brug af
klubbens hjemmeside. Vi har allerede lagt „Nyt
fra bestyrelsen“ ind. Det bringer vi efter ethvert
bestyrelsesmøde fremover. Vi vil gerne have flere
til at være med, så vi kan uddelegere arbejdet på
flere hænder. Mange af de tiltag, som fodboldklubben har iværksat, agter vi at koble os på. Vi
arbejder lige for tiden på at færdiggøre vores strategiplan, som vi håber at kunne offentliggøre om
en uges tid. Vi satser kraftigt på en flad struktur i
modsætning til den centrale styring, man finder
mange steder, og som er dræbende for initiativer fra græsrødderne. Vi har været igennem en
turbulent tid, men vi føler allerede at B.93 er en
bedre klub at komme i.

Der er kommet en mere positiv ånd i klubben.
Alle vil gerne bakke op om kammeratskabet. Vi
maser på med åbent sind, og vi er åbne for alle
nye tiltag, hvor dem der brænder for en ide, også
skal have mulighed for at føre ideen ud i lyset.
Vi opfordrer alle til at holde en rigtig god og
positiv dialog.
B.93 har fået en ny aktiv tennisbestyrelse, der
vil hele klubben. En aktiv og visionær tennisformand, der ikke nøjes med at spille tennis, men
som også jublende kunne berette, at hun netop
havde gennemført sin første halve Ironman.
Netop derfor tegner det til, at hun har de kræfter,
som tennisafdelingen har brug for for at kunne
vende tilbage til klubbens tidligere placering i
Dansk Tennis. Medlemsbladet ønsker tillykke og
meget held og lykke med arbejdet fremover.
/tk
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Målet er oprykning med det samme
Det var noget af en nedtur,
at vi i sidste sæson endte på
en nedrykningsplads i 2 division Øst. Vi havde mange
unge spillere på holdet, og
vi vidste godt, at de næppe
kunne spille sig helt i toppen. Men de var trods alt
talentfulde og gode fodboldspillere, så forventningen var, at vi ville blive placeret i den øvre
ende af tabellen ved sæsonafslutningen.
Derefter håbede vi på, at de havde fået den rutine
der skulle til, at de i denne sæson kunne bringe
os helt til tops i 2 division Øst. Allerede i vinterpausen var vi bekymrede, men vi troede alligevel
på, at vi i foråret kunne få lagt lidt luft til bundholdene. Men det skete ikke – tværtimod, og vi måtte
skifte ud på trænerposten. Det reddede os som
bekendt heller ikke, og nu er vi så i Danmarksse-
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rien for første gang i klubbens historie. Det betød
blandt andet, at vi måtte ophæve alle vores ungdomskontrakter, i henhold til DBU’s regler, og de
andre klubber snuppede vores bedste talenter.
Rigtigt trist. Her stod vi med et nedrykkerhold
og uden mulighed for at holde på vores bedste
talenter. Hen over sommeren har vi så fået samlet
et hold, hvor de fleste har spillet DS og divisonsfodbold i mange år, så rutinen er der.
Nuvel der er måske ikke lige en kommende landsholdspiller på det hold vi stiller med i dag, men
det bekymrer vi os ikke så meget om, da vi her
og nu kun har fokus på at få sat et hold sammen,
der kan føre os tilbage 2 division så hurtigt som
muligt. Og der kan rutinen ofte være vigtigere
end ungdomstalentet. Det skal ikke forstås sådan, at vi i B.93 ikke længere betragter os som en
talentudviklingsklub, for det gør vi i allerhøjeste
grad. Men nedrykningen var måske netop en

konsekvens af, at vi havde for mange talenter på
holdet på én gang. Så vi er nødt til fremadrettet at
finde en bedre balance imellem rutine og talent.
Vi skal blive mindre forudsigelige
I skrivende stund er vi lagt fra land med et nederlag i åbningskampen på 0-1 til Virum Sorgenfri.
Unægteligt ikke lige den start, vi kunne have ønsket os. Men Virum Sorgenfri var gode til at læse
vores spil, og vi blev aldrig farlige til trods for en
massiv overvægt i spil. Det giver os anledning til
at overveje, om vi skal forsøge med andre spilformationer så vi har nogle flere strenge at spille
på, for at forhindre at ikke også andre hold blot
kopierer Virums måde at spille mod os på. For vi
må forvente, at de fleste af modstanderholdene
anser os for et af rækkens stærkeste, og derfor kan
vi også forvente at møde meget defensivt orienterede hold. Det stiller udfordringer til vores offensive og taktiske manøvre, og dem skal vi blive
klar til at håndtere, hvis vi skal tro på den hurtige
oprykning, som er den helt klare målsætning.

Kom og støt holdet
Det er i nøden man skal kende sine venner.
Og 1. holdet er klubbens flagskib, som p.t. er
lidt i havsnød. Hvis ikke vi relativt hurtigt får 1
holdet tilbage på ret kurs i divisionerne, så kan
det også begynde at trække uheldige spor ned
igennem ungdomsrækkerne. De unge vil gerne
have et 1 hold de kan se op til, og det er unægteligt sjovere og mere motiverende at spille for
en dag at komme på et 1 hold i måske 1 division fremfor DS. Så alle i klubben har en interesse i, at det går 1 holdet godt, og den bedste
måde at gøre det på er, at komme støtte holdet
når de spiller og især til hjemmekampene på
Østerbro Stadion. Så kom og vær med – og
husk at alle ungdomsmedlemmer under 18 år
kommer gratis ind. Bare hent et medlemskort
hos Gitte på kontoret.
Vi ses på stadion.
Af Henrik Engel
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DR-projektet
Som det er beskrevet i de sidste par medlemsblade, har vi fået et tilbud fra DR på køb af 52
forskellige klip med B.93-kampe. Pris DKK 27.000
plus det dersens moms.
I foråret startede vi en indsamling blandt medlemmer og andet godtfolk. Målet var, at få DKK
33.000 i kassen. Det har været en fornøjelse,
at følge bankkontoen dag for dag. I alt har 41
hædersfolk bidraget. Saldo DKK 28.000 (pr. 21-082012) plus en masse flasker rødvin. Det er meget
flot.
Vi takker sponsorerne : Jens Jørgensen, Bent Andersen, Jesper Hviid, Arvid Christensen, Jan Carlsen,
Leif Lykke, Jens Ritnagel, Finn ’Ludo’ Jensen, Ole
Gade Lorentzen, Jørgen ’Ost’ Jensen, Jørgen Norsker, Freddie Birtø, Henrik Dreiager, Find Juhl Jensen, Erik Rønnow, Mads Øland, John Riis, Hans Drachmann, Ole Helding, Vagn Müller, Lars Hansen,
Soccer Shop’en, Torben Klarskov, Christian Winther,
Torben Henriksen, Tonny Madsen, Henning Tøth,
Henrik ’Moes’ Petersen, Benni Jørgensen, Per
Holm, Kurt Østergaard, Finn Jacobsen, Ole Rintza,
Leif Rønnow, Ole Flemming Hansen, Tipsklubben
TK465 (Jørgen Arthur Hansen, Per Nielsen, Teddy
Tange Petersen, Niels Rasmussen og Banks) og ikke
at forglemme Leif Clemens Pedersen og vinmanden Carlo Merolli.
DR-udvalget har for nylig bestilt klippene, som
indeholder mange spændende ting. Der f.eks. interview med Michael Rohde og Anthon Olsen i forbindelse med klubbens 75 års jubilæum (1968), der
er klip fra den berømte kamp mod Juventus (1953),
man ser Stive Svend score hattrick mod B1901
(1964), man ser Hans Paulander score fra egen ba-
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nehalvdel i pokalkampen mod B1903 (1971).
Der er fyldigt klip fra pokalfinalen mod B1903
(1982) og efterfølgende kamp mod Dynamo
Dresden i Europa Cup’en. Hattrick af Jens Kolding
mod AB (1974) og første kamp i superligaen mod
Brøndby (1998) er andre interessante ting.
Det havde været oplagt, at knalde klippene på
hjemmesiden. Det må vi ikke, idet rettighederne
tilhører DR. Til gengæld må vi vise klippene lige
så tosset vi vil i klubben. Hvordan vi håndterer
dette har vi endnu ikke besluttet, men det bliver
nok i form af klubaftener i november måned.
Nærmere herom på hjemmesiden.
Klippene er delt i to afsnit. Perioden 1915/81 (1½
time) og 1982/2005 (1 time). Premieren for forevisning bliver mandag den 8. oktober og torsdag
den 11. oktober. Begge dage kl. 18 :00 i Restaurationen.
Som til enhver premiere er det for inviterede
gæster. I dette tilfælde : Ovennævnte sponsorer,
medhjælperne på Østerbro Stadion til revanchekampen Danmark-Tyskland, medlemmer af BackOp foreningen samt bestyrelsesmedlemmer.
Tilmelding sker på kontoret hos Gitte eller til Palle
Banks Jørgensen på mailadressen palle.banks@teliamail.dk eller telefon 23-48-10-67. Du skal vælge
en af de to datoer. Der vil blive serveret sandwich
og nogle bajere/kaffe. Det bliver en helaftensfilm
på tre timer.
Med venlig hilsen
DR-Udvalget/Christian Winther/Torben Klarskov/
Palle Banks Jørgensen
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TRYGHED,
VÆRDI OG
KOMPETENCE!

Herrmann & Fischer A/S, Fjeldhammervej 9, 2610 Rødovre, Telefon 44 84 36 66, www.hogf.dk

Kan du huske ?
Oktober – november

100 år siden
1912 : B.1903 måtte lægge
ryg til en ordentlig snitter
i KBU Turneringens anden
spillerunde. Målene i storsejren på 8-0 blev scoret af Axel
Thufason (3), Anton Olsen
(3) Harald Hansen og Victor
Klein. I næste spillerunde
blev det til nederlag til KB
mens to sejre over Frem 2-1 og AB 4-1 sluttede
året 1912. Semifinalen i KBU Pokalturneringen
bød på et nyt nederlag til suveræne KB. I overværelse af 10.000 tilskuere tabte B.93 med 1-4.
Dengang havde vi krammet på tyskerne. Den 6.
oktober blev det til en fornem sejr i Idrætsparken på 3-1. De danske målscorere var Nils Middelboe(2) og debutanten Alf Olsen, der repræsenterede B.93 i denne ene landskamp. Han var den
første spiller der opnåede landskampe for flere
klubber (KB 13 og Fremad Amager 5) Tennis Selv
om B.93 havde indviet Nordens første indendørs
tennishal i februar 1912, så blev der ikke afholdt
indendørs mesterskaber før i 1915.

75 år siden
1937: Efter den uheldige start
på sæsonen 1937/38 kom den
første sejr mod AaB (4-2) og
i næste kamp opnåede man
uafgjort 3-3 mod sidste års
mestre Akademisk Boldklub.
Oprykkerne fra Vejen blev
besejret med knebne 3-2 og
året blev afsluttet med et
nederlag på 0-3 til de senere mestre fra B.1903.
Danmark spillede sin første landskamp på det
berømte Råsunda Stadion i Stockholm. Der var
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totalt udsolgt (39.600 tilskuere) og kampen blev
radiotransmitteret direkte til Danmark blandt andet til Idrætsparken under 2. Divisionskampen
mellem ØB og Holbæk. Henry Nielsen var centerhalf på det danske hold og efter sigende begik
han tre klokkeklare straffespark, hvoraf kun det
ene blev dømt. Men det tog lange Svend Jensen
sig af. Danmark vandt kampen med 2-1. Sidste
danske sejr på svensk grund i 39 år. Tennis : Ingen
B.93’ere på sejrsskamlerne ved DM indendørs såvel som udendørs.

50 år siden
1962 : Arbejdernes Idrætsklub
Aarhus (AIA) – som var nedrykker fra første division i 1961 –
tog turen direkte gennem 2.
Division. B.93 besejrede dem
med 4-2 i Vanløse Idrætspark.
Tre nederlag fulgte derefter
Frem 3-5, AaB 1-2 og Horsens
0-1. Inden holdet sluttede
sæsonen af med to sejre over Odense KFUM (20) og bundproppen Frem Sakskøbing (1-0). Holdet sluttede på en beskeden ottende plads – tre
point fra nedrykning og tre point fra oprykning.
Det var også nervepirrende at gå til fodbold for
50 år siden. Nedrykning blev kun forhindret med
sejre i de to sidste kampe. Robert Fugger og
Tom Søndergaard (Ynglingespiller) debuterede
i kampen mod Horsens. Nyt nederlag mod Sverige. I Stockholm taber Danmark med 2-4. Poul
Jensen fra Vejle Boldklub afsluttede en flot karriere. Siden debuten i 1959 havde han spillet 32
landskampe i træk. Tennis : Shell-turneringen var
indendørssæsonens første store begivenhed. Akkurat som året før vandtes herresingle af Jan Leschly, der i finalen vandt over Jørgen Ulrich. Da
turneringen var en handicap turnering, undrede
man sig over, at det kunne lade sig gøre, at de
samme spillere var at finde i finalen på ny.
Det stod i bladet : I den faste rubrik „I forbifarten“
stod at læse, at Aase og Kurt Arnskov havde bragt
deres første barn til verden. Det blev en pige, og

man gættede på, at hun senere ville indgå i klubbens gode stab af tennispiger – måske i damedouble med Jørgen Jacobsens datter. Pigen, der
blev døbt Gitte træffes i dag tirsdag til fredag på
klubbens kontor. Bladet udkommer naturligvis
på dagen 15. september til ære for hende.

25 år siden
1987 : Småt med opløftende
resultater i efterårets kampe.
En enlig sejr over oprykkerne
fra Helsingør. Uafgjort mod
Roskilde og Køge, og nederlag mod Esbjerg. Det blev til en
placering midt i rækken. Formand Johnny Hansen med
mellemnavnet Wetterstein var
med i holdets sidste kampe,
som energisk midtbanespiller.
Danmark kvalificerede sig til
EM i Tyskland 1988, da Wales
blev besejret med 1-0. Danmark scorede kun 4 gange
med Jan Mølby som topscorer med to mål. Til gengæld
holdt forsvaret stand, så Utroelsski Rasmussen
kun blev passeret 2 gange. OL holdet besejrede
Polen med 2-0 på udebane, men DBU’s generalsekretær Erik Hyldstrup havde overset at Per Frimann havde haft for megen spilletid på A-holdet
til at være spilleberettiget på OL holdet. Det kostede Hyldstrup jobbet og Danmark deltagelsen
ved OL i Seoul. Tennis : B.93 vandt for andet år
i træk mesterskabet for hold indendørs. Holdet
bestod af Lone Vandborg og Susanne Gotil på damesiden. Herresiden af Kenneth Schmidt, Søren
Tulle Laursen, Uffe Just, Jens Skjødt og Thomas
Petersen. Hørsholm – Rungsted Tennisklub blev
besejret i finalen. Træner var Ernst Ecks.
Det stod i bladet : Journalisten Hans Drachmann
var indtrådt i redaktionen af medlemsbladet. Han
lagde ud med en artikel om de forestående planer om Idrætsparkens ombygning, der ville betyde klubbens farvel til anlægget på P. H. Lings

Alle. Man forudså, at klubben ville blive tildelt et
areal ude ved Svanemøllens Kaserne.

10 år siden
2002 : Tre nederlag (Fredericia 1-5, FC Aarhus 2-3, B.1913
0-2) var det magreudbytte
holdet opnåede oktober 2002,
To uafgjorte resultater mod
HFK Sønderjylland og Skjold
(begge 1-1) betød dog at holdet lige akkurat kunne overvintre på pladsen over de tre
nedrykningspladser, der tilhørte Hvidovre, HIK
og B.1909. 1.000 tilskuere overværede det første
lokalderby mod Skjold, hvor Glenn Marcher nettede for B.93 i en kamp der endte 1-1. Michael
Jakobsen debuterede som 16-årig i efteråret. Allan Simonsen var tilbage i Parken som træner for
Luxembourgs landshold, der tabte med 0-2. Jon
Dahl Tomassen og Ebbe Sand var målscorerne i
denne EM kvalifikationskamp. Årets sidste landskamp var en venskabskamp mod Polen, som Danmark ligeledes vandt med 2-0. Tennis : Det har
ikke været muligt at finde relevante oplysninger
fra året 2002 – hjælp os !
Det stod i bladet : For ti år siden udkom det første
rene fodboldblad i klubbens historie. Dengang
som nu var det eleverne på Københavns Tekniske
Skole, der stod for opsætningen af bladet. Det
gør de stadigvæk og med stor dygtighed. B.93 er
skolen dybt taknemmelige for den store indsats
skolen har ydet.
/tk

Kilde : Palle Banks Jørgensen : B.93’s fodboldhistorie
og Landsholdet i medgang og modgang.
Samt oplysninger fra hjemmesiden : www.b93.dk.
Billeder af de med sort fremhævede spillere.
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Mange nye ansigter på førsteholdet
Siden nedrykningen til Danmarksserien har der
været gang i svingdøren på B.93. Hele 12 spillere
fra sidste sæsons trup (heraf mange stamspillere)
har valgt at søge nye græsgange. Det drejer sig
om Jannik Zimling, Mads Nielsen, Sadulla Elezi,
Rógvi Poulsen, Bassel Jradi, Mohamad Azaquoun,
Mourad El Bariaki, Wissam Nielsen, Omar Roshani.
Valon Ljuti, Sean Christoffersen samt Nicklas Jensen.
Det er med andre ord en ganske forandret trup
der med skjoldet på brystet skal kæmpe for at
få B.93 tilbage i 2. division til sæsonen 2013/14.
Kun otte spillere forbliver i B.93-trøjen. Det drejer sig
om målmand Jakob Thomsen, ankermanden Martin Heisterberg, forsvarets Marco Holst og Jonas
Lorentzen, anfører Thomas Høegh med det kølige overblik, formstærke Danny Mirabel, hurtige
Nico Jørgensen, individualisten Emil Dyre samt
reservemålmand Simon Bloch Jørgensen.

Mads Heisterberg

Nye spillere er kommet til:
Jackie Christensen er 29 år og en målfarlig angriber.
Han spillede i sin ungdomstid i Hvidovre og Frem.
Som senior har han blandt andet været topscorer i
Ølstykke, og spillet i B.1908, hvor han trænede under
B.93's nuværende cheftræner Kim Splidsboel.
Bjarke Vind er 30 år og et kendt ansigt i B.93-sammenhæng. Han var blandt andet med da vi sidst var
i 1. division. Bjarke er en lynende hurtig midtbanespiller der både er god som oplægger og også kan
være målfarlig. Han spillede i Slagelse i ungdomsårene og blev i 2002 hentet til FCKs talenttrup af
Torben Storm. I 2004 rykkede han så til B.93, herefter
til Værløse i 2006 og videre til Skovshoved i 2011.
Philip Bank er en rolig og rutineret spiller, der kan
spille både forsvar og på midtbanen. Han er oprindeligt fra Horsens, men har også spillet flere sæsoner i Roskilde og senest i Fremad Amager.
Christian Andreasen er udpræget forsvarsspiller og har tidligere spillet i Frederikssund, BGA og
Værløse.
Rami Jiowda er ny på midtbanen. Hele hans ungdomstid blev tilbragt i Fremad Amager, når man
ser bort fra en kort afstikker til B.93. Det var som
juniorspiller. Som senior har Rami været i Fremad
Amager, B.1908 og AB Tårnby.
Patrick Ortiz Andersen startede ligeledes i
Fremad Amager. Som 1. junior blev han hentet til
B.93 og spillede her indtil senior-tiden. Afstikkere
til Lyngby og FA2000 blev det til inden han igen
returnerede til B.93.
Rang Shawkat og Mads Heisterberg er tilbage
i truppen. Begge kan de spille mange forskellige
positioner. Det giver træner Kim Splidsboel forskellige manøvre muligheder.
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Christian Cordius Hansen, Markus Leding, Chris
Sørensen og Simon Carstensen er ligeledes at
finde i B.93-trøjen her i efteråret.
På trænersiden fortsætter Kim Splidsboel som
cheftræner. René Rasmussen tiltræder som assisterende træner. René er 32 år og kommer fra et
tilsvarende job i Fremad Amager. Som spiller har han
været aktiv i FC Nordsjælland, Værløse, FC Roskilde,
HIK og B.1908.
Nicolas Nielsen fortsætter som målmandstræner
og Jens Kolding som angrebstræner.
På holdledersiden har Per Clausen ønsket at holde
en pause efter mange års godt arbejde i flere omgang. Mads Mazanti fortsætter som holdleder og
som ny mand tiltræder William Splidsboel, som
er bror til cheftræneren.
Vores tidligere anfører på 1. senior Mark Strøm
fortsætter som fysioterapeut, og Villads Knudsen
fortsætter som massør.

Martin Heisterberg

Lad os håbe at den nye trup, som i modsætning
til sidste sæson indeholder langt mere rutine, kan
føre B.93 tilbage hvor vi hører til. I første omgang
til 2. division.
/Christian Winther
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Gaudeamus Igitur
Akademiet har udklækket de
første studenter
Siden sommeren 2009 har unge atletik- og fodboldtalenter haft en unik mulighed for at kombinere deres elitetræning med en ungdomsuddannelse på Team Copenhagen Eliteisrætsakademi.
Fra B.93 deltog Fatima El Foul, Frederik Rosendal,
Simon Carstensen og Markus Leding på det første
hold. De to sidstnævnte er stadig aktive i B.93.
Begge er indlemmet i førsteholdstruppen, og i
slutningen af juni 2012 kunne de så sætte den
eftertragtede hue på hovedet.

Medlemsbladet har indkaldt dem til en samtale
for at høre nærmere om forløbet ;
Simon  : Vi havde valget mellem Team Danmark
uddannelsen, der er fireårig eller klubbens eget
tilbud, der kunne gennemføres på tre år. Vi mente
begge, at vi ville kunne klare udfordringen, og
det gav os også en vis tryghed, at forblive i klubmiljøet.
Markus  : Holdet var en god blanding af sportsfolk og folk med andre interesser, og det var rart
engang imellem også at fokusere på andet end
sport. Det gjaldt blot om at få en ordentlig struktur
på tilværelsen og at forstå at balancere mellem de
sportslige ambitioner og det sociale liv, som også
er en del af gymnasietiden.
Begge taler varmt for ordningen. Hvis man vil
skolen og har sportslige ambitioner, så kan det
sagtens lade sig gøre. Fritiden må man sætte i
system for at få det hele til at hænge sammen.
Ud af anstrengelserne kom et snit på den rigtige
side af et 10 tal, så huen trykker er de godt klar
over. Men det kommende år skal for begges vedkommende bruges til at afprøve de sportslige ambitioner. De har allerede snuset til førsteholdet i
optaktsperioden, og de føler, at truppen har den
rigtige sammensætning og at der hersker netop
den indstilling, der gør det muligt snart at være
tilbage i divisionerne.
Simon har planer om at læse medicin, mens Markus mere hælder mod jurastudiet.
Medlemsbladet ønsker al mulig held og lykke til
Corpus Medicus og Corpus Juris og vi glæder os
til at se meget mere til dem som aktive på grønsværen.
/tk
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FIRMA JULEFROKOSTEN
HOS KOKKENS GOURMET ANNO 2012

VELKOMSTDRINK
MANDELGAVE
FRI BAR
STOR OG LÆKKER JULEBUFFET
DANSEGULV
STOR UDENDØRS TERRASSE
100 METER TIL S-TOG

BUFFETEN

GAMMELDAGS MARINEREDE SILD I BIDDER MED DILD, RØDLØG OG CAPERS
KARRY SILD I BIDDER MED RØDLØG OG CAPERS
ÆG MED GRØNLANDSKE REJER, MAYONAISE OG FRISK CITRON
GRAVED LAKS MED DILD OG SENNEPSDRESSING
FISKEFILET MED REMOULADE OG CITRON
DANSKE FRIKADELLER MED RØDKÅL OG SYLTEDE AGURKER
ANDELÅR OG SAUTÉ AF SVESKER OG TRANEBÆR
GAMMELDAGS FLÆSKESTEG MED SPRØDE SVÆR
LUN POSTEJ MED BACON OG CHAMPIGNONS
FRISKBAGT, SKIVESKÅRET RUGBRØD OG FRANSKBRØD MED SMØR
RIS A LA MANDE MED KIRSEBÆR SAUCE

DRIKKEVARER FRA KL. 18.00-01.00
FRI FADØL
FRI RØDVIN OG HVIDVIN
FRI SODAVAND

PRIS PR. KUVERT VED MINIMUM 40 KUVERTER.
KR. 575,00 INKL. MOMS
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På besøg hos :

Flemming Nielsen

Flemming Nielsen

april, og kort forinden var blevet optaget i klubbens „Wall of fame“

• Født den 24. februar 1934
• Indmeldt i B.93 : 1944
• Fodboldkarriere : B.93 1954-1957, AB
1958-1961, Atalanta 1961-1964, Morton 1964-1966. B.93 1967-1968. – 26 A
landskampe – Sølvmedalje ved OL i
Rom 1960
• Uddannet : Journalist ved Politiken
• Gift med fru Birthe siden 1959 – to
børn Karsten og Susan – 3 børnebørn

„B.93’er – det er ikke noget man bliver. Det er
noget man er“
Ovenstående udsagn skabt af navnkundige Poul
Zølck fik pludselig en ny stor betydning for Flemming Nielsen, da han efter mange års fravær fra
klubben blev inviteret med til nostaligi-festen i
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– Jeg følte virkelig, at klubben havde tilgivet mig
for mit bratte klubskifte til AB tilbage i 1957. Det
var en fantastisk oplevelse, at møde mange af de
gamle kammerater fra dengang, og Poul Zølcks
vise ord gav virkelig mening ved den lejlighed.
Flemming oplevede sin første skuffelse, da han
og far Henry troppede op til træning i klubben,
hvor Michael Rohde tog pænt imod. Desværre
måtte Rohde overbringe Flemming den triste
meddelelse, at klubben først måtte betrædes, når
man var fyldt 10 år, så niårige Flemming måtte
vandre hjem fra klubben, og med spænding se
frem til det øjeblik, hvor han fyldte 10 år.
Far tog ind til byen og fandt et par brugte fodboldstøvler til ti kroner, og så var Flemmings karriere som fodboldspiller sat i gang. En karriere,
der skulle bringe ham rundt i de meste af Europa
og give ham mange pragtfulde oplevelser.
Som trænere i ungdomstiden havde han fornøjelsen at have dygtige vejledere i føromtalte
Rohde, Jørgen „skolelærer“ Voigt, Carl Skomager Hansen, Børge Christensen og Sven Petersen, og han opnåede at blive udtaget til KBU’s
juniorhold, hvor han spillede sammen med
klubkammeraten, Jørgen Jacobsen. Fra sin ungdomstid husker han navnlig Jørgen Malmquist,
som de kaldte spidsmus, Erik Holm Larsen og
Kurt Arnskov.
Da Michael Rohde i en dag trak den attenårige
til side og foreslog ham, at de skulle være dus,
svarede Flemming Nielsen meget beskedent, at
det kunne han ikke tage imod. Han havde alt for
stor respekt over for denne vor klubs fornemste
ambassadør.

Fra Flemming Nielsens debutkamp 31.08.1952 mod HIK i pokalen (5-2). I midten anfører Svend „Boston“ Nielsen.
Til venstre for ham Jørgen Jacobsen, der debuterede ugen forinden.

Poul Zølck har en særlig plads i Flemming Nielsens hukommelse
– Han var en elskelig person, om hvem jeg kan
berette anekdoter, nok til at fylde et par medlemsblade.
Vi napper en af de bedre. Stedet er Zølcks hjemmebane „Hviids Vinstue“ på Kongens Nytorv. En
mand, der straks genkender Zølck kommer hen
til bordet og spørger interesseret, om Zølck har
fulgt med i TV transmissionerne fra VM.
– Hvad mener du om Brasilien  ? – Det er kunst,
svarer Zølck – og Argentina fortsætter manden
– Klasse siger Zølck. Da manden er gået hvisker
Zølck til Flemming  : „Har ikke set en gi, men det
rager jo ikke ham, at jeg ikke har fjernsyn“.
B.93 rykkede for første gang ud af 1. Division i
1954, men på trods af denne degradering var
klubben alligevel i stand til at fylde hele halfbackkæden på landsholdet ud. Klubbens sekretær Gunnar Rohde Jepsen – digtede ved afslutningsfesten i 1954 således :

Flemming, Poul og Børge C er landets bedste kæde.
Det kan da sikkert alle se, og jeg tør også vædde, at
alle tre i år – til vort landshold når.
Hip hurra for disse 3, som alle nu vil se.
Om klubskiftet i 1957 beretter Flemming
– Det var desværre en tragisk udgang på en virkelig vidunderlig tid. Jeg var dengang nok lidt
for rapkæftet, og præget af nogle af de oplevelser, jeg havde haft på udvalgte hold. Det pinte
mig som træningsnarkoman, at nogle af mine
kammerater tog lidt for let på opgaven i såvel
træning som kampe, og jeg kunne ikke holde min
kritik tilbage. Efter et par nederlag i turneringen
til Brønshøj og OB – nederlag der i den sidste
ende kostede os oprykningen til 1. division måtte
jeg have luft. Jeg havde 13. oktober 1957 spillet
på landsholdet mod Finland (3-0) og på trods af
det, blev jeg sat af førsteholdet af disciplinære
grunde. Jeg meddelte derfor UK-formanden, at
mit fodboldliv var kort til at sidde udenfor, og den
23. oktober traskede jeg tværs over Fælledparken
og meldte mig ind i AB, hvor jeg havde et godt
forhold til Knud Lundberg. Provokatorisk lod jeg
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mig fotografere til Ekstra Bladet og BT, foran den
postkasse, hvor jeg postede min udmeldelse af
klubben. En utilgivelig dumhed, har jeg siden
måttet erkende. Det kostede mig naturligvis min
landsholdsplads, ligesom jeg gik glip af en dejlig
tur med Stævnet til Israel. Jeg blev derfor meget
rørt og stolt over at blive optaget i Wall of Fame
i klubben, og jeg føler, at jeg i min høje alder
endelig har fået tilgivelse.
Landsholdskarriere
Det blev til 24 A landskampe, hvoraf sølvmedaljen ved OL i Rom i 1960 står som den største
oplevelse. Men inden skulle Flemming igennem
en voldsom oplevelse, som han gerne ville have
været foruden. Flemming fik af sin arbejdsgiver,
Politiken besked om at tage ud til Kastrup Lufthavn, hvor en maskine med otte unge fodboldspillere, netop var styrtet ned. Flemming havde
ingen anelse om, hvem det kunne være, og han
tog derud, og fik på grund af sit pressekort adgang til nedstyrtningsstedet, hvor der mødte

ham et forfærdeligt syn. Magnus Simonsen, der
på den tid var sportsredaktør på avisen – for op
til chefredaktøren og skældte ham hæder og ære
fra. Det var da helt uhørt, at en af landsholdskammeraterne skulle udsættes for så voldsom en
begivenhed på nærmeste hold. Det tog noget tid
at komme sig over den oplevelse.
Sølvmedaljen var en stor triumf som ikke mange
havde set komme. Det kan naturligvis den dag i
dag stadig ærgre Flemming, at folk ved den lejlighed mest forbinder ham med det straffespark
han brændte i semi-finalen mod Ungarn, og selv
om Preben Elkjær 24 år brændte et ligeså vigtigt
spark fra pletten, så bliver Flemming aldrig helt
glemt for sin fadæse. Bror Vagn har tit drillet ham
med at bestille et stort fad med flødeskum, når de
var på restaurant sammen. På fadet var anbragt
en fodbold, og den stående vittighed er, at det
er den bold, Flemming sendte mod himlen på
det olympiske Stadion, som endelig er kommet
ned med sne på.

Bagerst : Finn Sterebo, Flemming, John Danielsen, Frederik, Tommy Troelsen og Poul Pedersen.
Forrest : Jørn Sørensen, Henning Enoksen og Harald Nielsen.
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Temperament
Flemming beretter om en episode ude på AB.
Finn Willumsen var så glad for bolden, at han
foretog den ene unødvendige dribling efter den
anden, og Flemming gav ham en verbal skideballe for det. En af modspillere kunne ikke dy
sig og blandede sig i debatten „Hvorfor finder
du dig i den behandling fra den psykopat“ kom
det fra modspilleren. Willumsen for lige hen på
modstanderen og greb ham i trøjen. „Du skal
overhovedet ikke blande dig i, hvordan vi taler
til hinanden ude i AB“.
Professionel
Efter OL i Rom blev kun to af spillerne solgt til
Italien. Harald Nielsen til Bologna, og Flemming
Nielsen til Atalanta. Flemming fik tre gode sæsoner i Atalanta, med hvilken klub han opnåede
at blive italiensk pokalvinder, samt at blive udtaget til det italienske Ligalandshold. Egentlig ville
han gerne hjem til Danmark, men han havde lige
overset en lille detalje. Det danske skattevæsen
krævede, at man skulle være væk fra Danmark i
fem år, hvis man ikke skulle beskattes af sin indkomst. Yderlige to år blev det så til i den danske
koloni, der slog sig ned i Morton i Skotland.
Tilbage til B.93
Flemming sluttede sin seniorkarriere i barndomsklubben B.93, hvor han i sæsonen 1967-68 opnåede yderligere en del kampe på førsteholdet. Det

var Poul Zølck, der fik ham overtalt til at vende
tilbage, og opmuntre ham til at specialtræne vores målmand, Bent Jørgensen, og det med en
sådan grundighed, at Bent var meget tæt på at
komme på A-landsholdet.
Familieliv
Flemming mødte sin Birthe på det gamle anlæg,
hvor hun spillede tennis. I omklædningsrummet
hørte han nogle af kammeraterne banke på den
duggede glasrude. Udenfor stod et par af spillerne med Ole Flemming Hansen i spidsen, og de
løftede en yndig ung tennispige op til det åbne
vindue. – „Gud hvor er hun dog dejlig“, udbrød
Flemming, og det har han ment lige siden. Fruen
kan berette, at vejret var det bedste i Italien, men
gæstfriheden var størst i Skotland. Da familien
ankom til Morton med to små børn, kom alle naboerne forbi med mælk og pålæg.
Indkast og frispark
Var to af de mange detaljer, der kendetegnede
Flemming Nielsen på en fodboldbane. Han var
en af de første, der kunne sende et indkast ind i
modstandernes straffesparksfelt, og på frispark
kunne han få bolden til at brække lige foran målmanden. Med indersiden af højre foden kunne
han får bolden til at rotere ved at føre højre ben
helt igennem op til venstre knæ. En situation han
er særlig stolt af, når han betragter pressefotoet
fra en landskamp mod Norge, hvor den norske
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målmand kaster sig til den ene side og ser bolden
gå ind i den modsatte side.
Fodbold og Sportsjournalistik i dag
Flemming er glad for, at han ikke er aktiv fodboldspiller i dag. Spillet er for svinsk efter hans
mening. Dommerne kunne jo næsten hver eneste gang fløjte for straffespark i felterne efter
dødboldsituationer. Dommerne i gamle dage så
mere og hørte mindre. I gamle dage støttede
tilskuerne deres eget hold, men de buhede aldrig
af modstanderne. På samme vis har han det med
sportsjournalistik. Der er for mange negative historier. Tidligere kunne vi da godt få oplysninger

Flemming på det italienske ligahold – i fint selskab.
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om spillere, der havde kvajet sig før en vigtig
kamp, men vi nænnede da ikke og skrive om
det. Journalister og spillere er afhængige af hinanden, og skal derfor behandle hinanden med
stor respekt.
En lang hyggelig snak er til ende. Vi kunne nok
blive ved i flere timer endnu. Men Flemming er
glad for, at han atter kan være stolt af at være
B.93’er, og han ser frem til at gense de gamle
kammerater ved næste års nostalgiske fest.
/tk

Gunnar Madsen
Gunnar Madsen Vinhandel,
Holmbladsgade 7, 2300 S.
Tlf: 32 95 18 09
Mail: event@vinhandel.dk
Gunnar Madsen Vinhandel,
Østerbrogade 156, 2100 Ø.
Tlf: 39 18 05 38
Mail: event@vinhandel.dk
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Ny træner til klubbens U 19 hold

B.93 reagerede hurtigt, da trænersædet for vore
ældste ungdomsspillere – U 19 holdet blev ledigt
efter Niels Madsens skifte til AB.
Klubben engagerede Michael Hjortkjær, der kommer med erfaring fra FC Nordsjælland, hvor han i
fire år var fysisk træner i ungdomsafdelingen og
assistenttræner for U 19 holdet – Senest har Michael
arbejdet med U 19 holdet i BSV og også virket som
assistent for klubbens 2. Divisionshold.
Michael har selv spillet lidt fodbold i Tårbæk som
ungdomsspiller og en kort periode i Lyngby på
deres DS- hold. Men Michael valgte trænergerningen, og har i dag opnået A-licens og satser
benhårdt på at komme med på P-træner uddannelse, der dog først kan påbegyndes om nogle år.
Det er yderligere meningen at Michael også skal
indgå i trænerteamet omkring klubbens akademi.
– Jeg valgte B.93, fordi klubben efter min mening
er en af sværvægterne i dansk ungdomsfodbold.
Klubben arbejder helt målrettet helt nede fra de
yngste årgange. Der er i klubben et fantastisk
potentiale, og det er min faste overbevisning,
at klubben snart vil være at finde i divisionerne
igen, fortæller Michael Hjortkjær. Vi havde allerede
første træningspas her den 21. juni og spillerne
virkede glade og opsatte. Jeg arbejder meget med
indviduel konkurrence og mener det er vigtigt at
skabe vindermentalitet.
Træningen starter op for alvor den 16.juli. B.93
ønsker Michael tillykke med ansættelsen og håber på et godt samarbejde med ham i lang tid
fremover.
/tk
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Michael Hjortkjær

Michael Hjortkjær har allerede haft første træningspas med de unge spillere.

• Født den 18.12.1983
• Fodboldkarriere : Tårbæk, Lyngby (DS)
• Civil uddannelse : Bachelor i Idræty, påbegyndt kandidatuddannelse
• Træneruddannelse : A licens
• Trænerkassriere : FC Nordsjælland (fysisk træner) BSV U 19, BSV assistent

Det var oprindeligt tanken, at Erik Brenting skulle
have overrakt klubbens næsthøjeste udmærkelse,
fortjenstnålen på klubbens ordinære generalforsamling den 12. april. Men Erik var lovlig forhindret
i at møde op på grund af sygdom. Sygdommen
trak lidt længere ud og Erik var overordentlig ked
af at han ikke kunne følge førsteholdet i de afgørende skæbnekampe i 2. Division Øst. Det blev så
besluttet at han skulle have overrakt nålen på sin
fødselsdag den 9. juni, men fødselsdagen blev
holdt hos den yngste datter i Mogenstrup, så
da delegationen mødte op på Eriks bopæl, var
fødselaren ikke at træffe. I tredje forsøg lykkes
det dog for undertegnede at fange den travle
mand på bopælen på Frederiksberg, og det var
en glad Erik Brenting, der tog imod og bød på
fruens hjemmebagte sandkage og småkager.
Selv om klubben nu er rykket ned i Danmarksserien, så var det sidste han sagde inden afskeden,
at det nu var mere nødvendigt at støtte op om
holdet i den kommende sæson.
Medlemsbladet ønsker tillykke og ser frem til at
møde Erik på Østerbro Stadion, når det igen går
løs med fodbolden.
/tk

Erik Brenting

Fortjenstnålen til Erik Brenting

• Født den 9. juni 1918
• Indmeldt i B.93 : 1928 – medlem af
klubben i 84 år
• Aktiv Dommer : 1942-1953 – linjevogter
i jubilæumskampen mod Juventus.
• Fuldmægtig i General Motors og hos
Roed Sørensen
• Gik på efterløn i 1983
• Gift med fru Inger med hvem han har
to piger
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Bagerste række fra venstre : Cecilie Sørensen, Alberte Andersen, Maria Meulen
Midten fra venstre : Anna Mars, Liv Saxild, Gitte Peders
Forrest fra venstre : Bernada Radoneis, Anne Grønning, Em

(Foto: Ole
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ngrath, Andrea Skjold, Arnela Muminovic, Isabella Romani, Rosanna Stormly
sen, Maria Kramer, Malene Huusom, Nana Rasmussen
milie Jensen, Julie Tranekjær og Wilhelmina Hauch-Fausbøl

e Helding)
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B.93/HIK/Skjold i 3F Ligaen
Den 1. juli 2012 godkendte DBU fusionsaftalen
mellem de tre nævnte klubber, og holdet var
dermed parat til at spille i den fornemste række
for kvinderne – 3F ligaen opkaldt efter en kendt
sponsor.
DBU stiller nogle krav til de klubber, der spiller i den fineste række, således skal holdets træner være i besiddelse af UEFA A-Licens. Valget
af ny træner faldt på Denise Reddy, amerikansk
statsborger med træner erfaring fra den bedste
svenske liga Damalsvenskan, hvor hun har været
en del af trænerteamet omkring Linköping FC,
der lige for tiden er placeret midt i den bedste
svenske række.
Denise er 40 år gammel har erfaring som spiller
i amerikansk socccer, hvor hun har været aktiv
for Middletown Cosmos. Denise er ansat på en
to-årig kontrakt frem til den 30.6.2014.
Tilgang/Afgang
Holdet har fået tilgang af tre markante spillere.
U 18 Liga topscoreren Amalie Thestrup er stødt
til fra Brøndby IF. Det samme er Caroline Fahnøe
der har været udtaget til U 19 landsholdet. Emilie
Brøndum U 17 landsholdsspiller er ny i truppen
fra Ballerup Skovlunde. Fatima El Foul har for-

ladt fusionsholdet og tørner nu ud for Ballerup
Skovlunde.
Skidt start
Holdet har ikke fået den bedste start på tilværelsen i den bedste række. I skrivende stund
er holdet blevet sendt ud af Pokalturneringen,
hvor man havde det lodtræknings uheld at møde
Brøndbys stærke damer i første runde – et hold
som man i foråret mødte i Pokalfinalen med et
nederlag på 0-4 til følge. Denne gang blev det
desværre til det et endnu større nederlag. 0-8
stod er på måltavlen, da kampen var slut.
I turneringen er det blevet til snævre nederlag.
1-2 til B.1913 i åbningskampen – et hold som man
besejrede i begge slutspils kampe i foråret og 3-4
ude mod Tåstrup, et hold man ligeledes besejrede i
foråret i pokalturneringen.
Sæsonen er kun lige kommet i gang. Denise har
endnu kun haft få træningspas til at påvirke holdet, der også senere bliver væsentligt stærkere,
når de to norske jenter Kine Solberg og Kari Lie
vender tilbage til truppen.

Denise Reddy og Rosanna Stormly anfører på 3F holdet. (Foto : Ole Helding)
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Ole Helding/tk

B.93
Hjemmebanesæt

Trøje, shorts og
strømper.
Medlemspris til voksne

400,-

Medlemspris til børn

375,-

B.93 målmandssæt
Trøje, shorts og
strømper
Medlemspris til voksne

675,-

Medlemspris
til børn

600,-

Fodbold støvler
og benskinner

-15%

For B.93 medlemmer

ved forevisning af medlemskort

Gælder ikke nedsatte varer.

Drikke dunk
Før 90.-

NU

69.-

Brilliant Super
Før 700,-

399.-

Ved køb af 10 stk.
299,- pr. stk.

SPORTMASTER
KØBENHAVN,
PARKEN

RO

KUN PÅ ØSTERB

KUN PÅ ØSTERB

Østerbrogade 79 v/Parken • Tlf. 35 26 62 00 • www.parken.sportmaster.dk

RO

Min årgang :

En tennis legende
Da medlemsbladet mødte
Poul Christensen
Fodboldens historie er takket være en storartet
indsats af Palle „Banks“ Jørgensen beskrevet ned
til mindste detalje. Derimod kniber det gevaldigt
med at skrive tennisklubbens historie. Medlemsbladet har sat sig for, at det må der gøres noget
ved, og vi indbød derfor Poul Christensen til en
snak om B.93 tennis, som Poul Christensen jo har
taget aktiv del i sit nu 67 årige lange medlemskab.

Poul Christensen

– Jeg indledte min tenniskarriere i Amager Lawn
Tennisklub i begyndelsen af 50’erne. På et ophold

• Født den 20. marts 1932
• Indmeldt i B.93 : 1955
• 30 gange klubmester i double
• Gift med Ulla med hvem han har tre
børn : Mette, Morten og Trine
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på købmandsskolen i Bremen, rendte jeg ind i
Niels Knudsen, der fik mig overtalt til at melde
mig ind i B.93. Jeg havde derfor lejlighed til at
stifte bekendtskab med en masse dygtige tennisspillere og trænere. Josef Kozeluh var en af
sidstnævnte. Han var en af de få professionelle
tennistrænere på den tid. I B.93 havde vi Kozeluh,
der med sin smittende glæde ved spillet lærte en
masse fra sig på sit gebrokne dansk.
En dyrebar forglemmelse
Da Kozeluh blev 80 år den 18. august 1970 var jeg
desværre forhindret i at møde op til hans reception. Efterfølgende mødte jeg op og havde en
gave med til ham, hvorefter han blot replicerede.
„Poul hvor kunne du glemme det. Den 18. august
– Kejser Frantz Josefs fødselsdag“. Kozeluh, der
jo var fra Böhmen-Mähren, havde som skoleelev
netop fri på kejserens fødselsdag. Siden den tid har
Poul aldrig glemt Kejser Franz Josefs fødselsdag.
B.93 kunne bryste sig af at være den første klub,
der ansatte en professionel tennistræner.
Det skete allerede i 1920.
B.93 havde mange dygtige spillere dengang
Navnlig husker jeg Henning Wiig, der jo var suveræn i al idræt han tog del i. Han spillede på
samtlige første hold i ungdomsfodbold. Var med
på klubbens crickethold, Meget dygtig bordtennisspiller, dengang klubben også havde bordtennis på programmet og sammen med Ernst
Henriksen, far til Torben Henriksen opnåede han
at blive Københavns mester i bridge. Naturligvis
også Dansk mester i Tennis i såvel single, som
herredouble og mixed double adskillige gange.
Bedst i double
Poul opnåede sine bedste tennisresultater i double, hvor han sammen med makkerne Arne Lund,
Jan Raffel, Niels Knudsen 30 gange blev klubmester. Første gang i 1958 og for sidste gang som

Poul sammen med makkerne Paul Rømert, Sode, Norsker

50 årig sammen med Asbjørn Poulsen. Singlerækken var stærkt besat i de år. Navne som Kurt
Nielsen, Jørgen og Torben Ulrich var jo i en klasse
for sig. Tre gange i 1958,1959 og 1960 var han dog
i singlefinalen i klubregi, hvor det hver gang blev
til nederlag til henholdsvis Niels Knudsen, Bob
Stokes og Jørgen Perch.
Dagens B.93
Både fodbold og Tennis befinder sig i dag på et
utilfredsstillende lavpunkt. Det burde ikke være
muligt med de gode faciliteter, vi trods alt råder
over. Men der mangler noget socialt liv i klubben. Dengang blev vi jo venner for livet. Langt
størsteparten af min vennekreds stammer jo fra
dengang. Tennisfolket var jo synlige i klublivet.
Tiderne har jo ændret sig.

Alt for megen sportsaktivitet handler jo om forretning og penge i dag.
Aktiv på lederfronten
I seks år var Poul redaktør af Tennisforbundets
blad Tennis, der dengang udkom hver måned.
Poul har tillige i 10 år været medlem af klubbens
bestyrelse.
– B.93 har jo i dag takket være sin rige historie
stadig et godt brand. Det må kunne udnyttes
meget bedre fastslår Poul, der stadig svinger
ketsjeren i klubbens nye tennishal. I dag hedder
makkerne Paul Rømert, Jørgen Norsker og Thomas Wiinstedt.
/tk
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Respekt
Mere end fyrre frivillige skaffede
fodboldafdelingen et pænt overskud
ved EM revanche kampen
Lørdag den 7. juli. B.93 havde fået overdraget
ansvaret for afvikling af EM revancheopgøret
mellem Danmarks Europamestre og Tysklands
finalister, der den dag skulle finde sted på Østerbro Stadion.
De første frivillige mødte op allerede kl. 8.00
om morgenen. Der skulle opstilles salgsboder,
anrettes fadølsanlæg, grill skulle klargøres. Senere mødte alle kontrollørerne op til briefing ved
ellevetiden. Regnen stod ned i stride strømme,
men det påvirkede ikke de fremmødtes humør.
Alle var indstillet på at gøre en ekstra indsats til
gavn for B.93’s amatør fodboldafdeling.
Arrangementsgruppen havde følgende sammensætning : Jørgen Ritnagel, Mari-Anne Jespersen, Jan Smith, Palle „Banks“ Jørgensen, Lykke &
Jørgen Pedersen.
Onsdagen forinden var en gruppe på 6 mand
mødt op på Østerbro Stadion mødt op for at nummerere siddepladserne på Østerbro Stadion midt
imellem en hoben børn, der deltog i Spartas atletiklejrskole. Med en feltmarskals usvigelige overblik tegnede og fortalte Palle”Banks”Jørgensen,
hvordan de små etiketter med numre skulle
placeres. Inspektør Søren „Hattens“ Rasmussen
havde omhyggeligt målt afstanden på to velvoksne baller og skåret afstanden ud i fire pinde,

Der hviles ud efter anstrengelserne. (Foto : Torben Klarskov)
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så det var en smal sag for de øvrige (Frits Juul
Jensen, Henning Tøth og Torben Klarskov) at få
sæderne nummereret.
I salgsboderne kæmpede følgende en brav
kamp for at slukke tørst og stille sulten hos de
henved 3.000 tilskuere : Jan Smith var chefen for
korpset der ellers bestod af Jette Pedersen, Jacob
Pedersen, Fredi, Jeanette og Brian Nehm, Kim og
Niels Milwertz, Liselotte og Henrik Dreiager og
deres søn Mads, Ole Petersen, Per Jürgensen, Michael Fencker, Bo Karlsen, Jens Jørgensen, Peter
Rønhack, Michael Hornhof, Søren Ellemann, Erik
Andersen og Mads Mazanti Jensen.
Kontrollørkorpsets chefer var Peter Spliid og
Tommy Møller – de sendte Jens Quitzau, Janne
Sørensen, Torben Klarskov og Søren „Hattens“
Rasmussen over på tribunen for at guide publikum hurtigt på deres pladser og ballestørrelsen
så ud til at passe perfekt.
Kontrollører ved de tre indgange var : Lindy
Sørensen, Pernille Jørgensen, Ditte Jensen,
Klaus Westi, Erik Andersen, Kim Svensson, Julie
Selch Larsen, Jakob Illum, Kim Petersen sørgede
for boldpigerne, Christian Winther for speak i
samarbejde med Tommy Poulsen fra Horsens
Folkeblad.
Tak til jer alle, som gav klubben bevis på, at klubfølelse stadig er et eksisterende begreb
/tk

Fans osse
Nogle af klubbens bedste fans er
dog fortsat fuld af optimisme
Nedrykningen til Danmarksserien for første gang
i klubbens 119-årige historie kom naturligvis som
et chok for mange trofaste B.93’ere.
Medlemsbladet besluttede sig derfor til at indkalde tre af klubbens største fans til et møde i
klubben for at få deres kommentarer til situationen.

Jens Jørgensen er den mest rutinerede. Han
indledte sit bekendtskab med klubben i den
gamle Idrætspark med de joniske søjler en gang
i 50’erne. Men det var Arvid Christensens indsats
i kampen mod B.1901 den 19. august 1962, der
for alvor tændte B.93 gnisten hos Jens. I øvrigt
efter denne debut, at B.T. gav Arvid Christensen
tilnavnet „Cyklonen“. Jens har været medlem af
B.93 siden 1963. Han har været trofast medlem af
B.93’s venner og medlem af 100 mandsklubben
fra starten og fortsat i dag, hvor foreningen har
taget navneforandring til Back-Op foreningen.

Jens Jørgensen

Brian Nehm

Brian Nehm er yngste repræsentant. Han har fået
B.93 hjertet ind med fadermælken, idet hans far
Freddy i sin tid tog initiativ til oprettelsen af
fanklubben „De hvide Engle“. Freddys onkel,
Leon Nehm er stadig frontfigur i Lørdagsbanko
klubben.

• Født den 13. august 1946
• Pensionist
• Ugift

• Født den 11.juni 1988
• Selvstændig i rengøringsbranchen
• Gift med Mie – nybagt far til Flora
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Søren E. Petersen

Søren E. Petersen er indvandret fra Fyn, hvor han
var en stor fan af de røde fra B.1909. Et bekendtskab med en sød pige fra Østerbro fik ham til at
rykke teltpælene til hovedstaden, hvor tallet 9
blev afgørende for hans nye valg af fodboldklub.
Søren har fødselsdag den niende i niende, nierne
er fra Odense, og nitallet er centralt placeret i
B.93. Hans første møde med klubben var oprykningskampen i sæsonen 1984 mod Kolding 11.
november. En periode, hvor B.93 tillige i holdopstillingen rådede over en anden Søren Petersen.

• Født den 9.september 1957
• Sosu assistent
• Ugift

Alle tre er de ivrige støtter ved klubbens hjemmeog udekampe. De er med til at skabe stemning
på lægterne og opmuntre klubbens spillere.
Forinden har de givet et nap med ved opsætningen af reklamebannere omkring Stadion, og
de har knoklet med omsætningen i klubbens
salgsboder.
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Hvad nu efter nedrykningen ?
– Svaret kommer prompte fra alle tre. Vi er
B.93’ere, om klubben så befinder sig endnu længere nede i tabellen.
Der var en fantastisk stemning i den sidste kamp
mod Fremad Amager, kommer det fra Jens. En
kamp, der skabte grobund for optimisme. At
klubben også var i stand til at tromle mere end
fyrre frivillige til arrangementet med Europamestrene fra 1992 vidner også om et godt sammenhold i klubben
Søren hæftede sig ved Kvindernes flotte præstationer med oprykning til 3F ligaen og pokalfinalen mod stærke Brøndby. Alle tre var ude og
heppe på klubbens 2. Senior mandskab, der i
sidste spillerunde bevarede status som Københavnsseriehold. Bagefter takkede holdets træner,
Gustav Gudjoe de trofaste fans med lidt godt til
ganen.
Anerkendelse kunne de tre godt tænke sig noget
mere af. Det er vigtigt, at fanklubbens indsats
bliver værdsat af spillere og ledere i klubben.
– Vi kunne godt tænke os noget mere klubliv
i form af dialog med spillerne, orientering om,
hvad der foregår i klubben. Klubben bør sætte
pris på de mange frivilliges store indsats. Det er
vigtigt at græsrødderne plejes ordentligt.
– Vi glæder os rigtig meget til den nye sæson,
hvor vi forventer at vi er placeret i den sjove ende
af rækken, slutter de tre i enighed. Således som
truppen er sammensat har vi store forventninger til en god sæson. Måske kan det ende med
at være sundt for klubben at vi røg ned, og fik
fastholdt de spillere som spiller for klubben og
ikke kun for sig selv.
/tk

en verden
af muligheder
Er du vild med naturvidenskab? Eller drømmer du om at arbejde med træ, metal,
mursten, brosten, foto, film, tv, teater, bolig, farver, grafik, sikkerhed, service, teknik
eller tænder? Så har vi et tilbud til dig.

2410

LÆS MERE på kts.dk
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Genkendelsens glæde
Da vores daglige leder måtte finde
læsebrillerne frem
Det er ikke på grund af stofmangel, vi bringer
dette billede, der også var bragt i sidste medlemsblad. Men vores daglige leder, Jesper Nielsen
gjorde store øjne, da han så sig selv i på billedet
til højre for Michael Rohde, der på sin venstre side
er flankeret af vores bestyrelsesformand Jørgen
Wenshøj. Jesper Nielsen i AB tøjet, som den opmærksomme læser vil bemærke findes i såvel
luksus som discount udgave. De øvrige AB´ere
på billedet er: fra toppen Peter Kamuk, Carsten
Mazulo Nielsen, Bo Frimann (storebror til Per) og
Bo Jacobsen ved siden af vor egen Steen Jepsen.

enkelt detalje. Spillerne er ikke drengespillere,
men lilleputter og resultaterne fra ungdoms
jubilæumsstævnet i 1968 blev i øvrigt. AB – B.93
6-1, AB – OB 5-1 og OB – B.93 2-0.
Endnu har ingen fra OB givet sig til kende. Det
kan ikke være, fordi man ikke læser bladet ovre
på Fyn.
Det noget skæve billede var netop valgt for at
skærpe opmærksomheden
/tk

Palle „Banks“, der læste afsluttende korrektur på
det sidste blad, har beklaget, at han overså en

Jørgen Wenshøj ses her som lilleputspillere foran Michael Rohde. De øvrige B.93’ere er Jan Thyme og Steen
Jepsen. Fra B.93’s Fodboldhistorie. (Foto : Jørgen Wenshøj)
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B.93-sponsorer
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Sølvmedaljer til U 15
Medlemsbladet mødte succestræner
Ala Mohammed

Ala Mohammed

Solen skinner på klubbens anlæg efter et par våde
juni dage, og vi har bænket os ude på terrassen,
hvor vi bliver afbrudt af Jesper Nielsen, der stolt
kan fortælle, at DBU har lagt vejen forbi klubben

• Født 17. maj 1978
• Fodboldkarriere: Stefan, Vestia og Union
• Indmeldt i B.93 : 1993
• Uddannet: Bankmand i Den Danske
Bank i 11 år – påbegyndt en uddannelse
som cand. soc. human ressource management på CBS 1. september 2012
• Træneruddannelse : A-licens håber senere på P- uddannelsen
• Gift med Huda – to børn Malik på to år
og Aya på tre
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og afleveret et sæt sølvmedaljer til U 15 for den
flotte andenplads, holdet opnåede i den netop
overståede sæson i Sjællands bedste række.
Den medalje må Ala naturligvis have med på billedet, der skal følge med i artiklen. Så må vi senere
fortsætte snakken med Ala og få en forklaring på den
lange fodboldrejse, han allerede har været ude på.
Født og opvokset i Danmark af palæstinensiske
forældre. Ala fik smag for fodbold og lagde forsigtigt
ud i Stefan i en alder af ti år. Senere skiftede han til
Vestia, hvor han blev klubkammerat med Clement
Clifford og Thomas Axel Madsen. Karrieren fortsatte
i Union på Genforeningspladsen, hvor han blev spottet af KBU til unionsholdet, hvor han desværre blev
siet fra som 23. mand og derfor ikke opnåede repræsentation på unionsholdet. Som ynglingespiller
fulgte han med førnævnte holdkammerater til B.93,
hvor han kom på hold med Daniel Jensen og Morten
Karlsen. Fodboldkarrieren fik en brat afslutning, da
knæet ikke ville makke ret, og det blev kun til et par
enkelte kampe på sekundære hold i klubben.
Værnepligten blev udstået som garderhusar i
Næstved, uden dog at det blev til megen kontakt
med de store dyr. I 2002 fulgte trænerdebuten op
i B.93, hvor Ala fik overdraget et mismodigt 4. Lilleputhold, der havde vandret fra nederlag til nederlag.
Det fik Ala vendt til noget positivt. KB kaldte på ham
og han fik et 2. lilleputhold, hvor Emil Dyre og Villads ???? var blandt hans elever.
Ala vendte tilbage til B.93 hvor han blev assistent for Niels Frederiksen, der havde overtaget
U 19 holdet. Niels var en formidabel mentor, hvor
Ala forstod at suge visdom til sig. Holdet der vandt
DM sæsonen forinden var blevet ribbet for spillere
navnlig også fordi holdet af DBU blev sendt ned i 1.
Division. Første træningskamp blev tabt med hele
11-1 mod et superstærkt Lyngby mandskab, og fra
den dag kunne det kun går fremad.
Ala sprang over hegnet og fik tilbudt træner
job i naboklubben Skjold, hvor han fik overdraget
ansvaret for klubbens U 17 hold og fortsatte med
det i U 19 rækken.

En opringning fra Kim Milwertz fik Ala tilbage til
B.93, hvor han blev assistenttræner for Karsten Rasmussen på klubbens 2. Senior, der det år var snublende nær på oprykning til Danmarksserien.
Han vendte året efter tilbage til ungdomsafdelingen, med ansvar for et meget forsømt U 14 hold.
Træningen foregik i Ryparken. Af materialer var der
i begyndelsen 5 bolde, hvoraf 2 var seniorbolde og
en var flad. 6 toppe og 4 veste udgjorde resten at
materialebeholdningen. Det måtte der gøres noget
alvorligt ved. Forældrene blev indkaldt. Der blev
tegnet sponsorkontrakter og Back-Op foreningen
og Ungdomsfonden blev kontakt med henblik på
støtte. Ud af den blå luft var U 14 pludselig blevet
klubbens økonomisk stærkeste hold. Der blev indkaldt forstærkninger til spillertruppen, og som assistent fik Ala ildsjælene Rasmus Hansen og Morten
Mathiasen. Allerede efter første sæson kvalificerede
holdet sig til den højeste række og i den netop afsluttende sæson, blev det som nævnt i indledningen til
sølv efter Brøndby.
Opskriften må vi naturligvis have lokket ud af Ala.
– Det handler om kontinuitet og genkendelse.
Det er vigtigt at holdet bygges op omkring en
stamme med egne personligheder. Det giver

tryghed, at der ikke hele tiden skiftes ud i truppen – det skaber usikkerhed. Der må godt slås
skæverter undervejs, når blot vi er enige om den
fællesmålsætning. Hele tiden bør vi stræbe efter
at blive bedre. Jeg kan naturligvis godt ærgre
mig over, at måtte sende mine spillere videre i
systemet, og nu starte forfra med den næste generation, der er sidste generation af en forsømte
ungdomsårgange. Med årgang 98 starter vi igen
fra nul. Men det er en udfordring, som jeg befinder mig godt med. Forventningerne er de samme
som før. Vi skal skabe et hold, der er i konstant
udvikling. B.93 er for mig det helt rigtige tilhørssted. Det er rart at kunne gå rundt i byen med
B.93 skjoldet på brystet og møde folk fra DBU,
der omtaler klubbens ungdomsarbejde som det
bedste i verden – intet mindre – set i lyset af
de knappe ressourcer, vi har til rådighed og den
evne, vi fortsat har til at uddanne spillere på det
højeste niveau.
Udsagn der varmer i en brydningstid. Medlemsbladet holder godt øje med Alas nye projekt og ønsker ham, hans assistenter og hans spillertrup held
og lykke med sæsonen 2012/13.
/tk

Øverste række til venstre : Rasmus Hansen (ass. Træner) Jacob Kæstel, Adam Jørgensen, Søren Jensen, Mads Walther, Anton
Hald, Hans Scherfig, Mikkel Overby, Outman Mounir, Özcan Jajovski, Oliver Strunck, Morten Mathiasen (ass. Træner), Nederst fra venstre : Hassan Awada, Andreas Heimer, Omar Hatami, Ludvig Poulsen, Markus „Trolde“ Rygaard, Jason Rasmussen, Mikkel Jensen, Troels Cilius, Ala Mohammad (Cheftræner).
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Tro det bedste om din næste
Steen Højlo er en modig mand. Han har netop
sagt ja til stillingen som Sportschef i B.93 tennis.

– Jeg var parat til at søge nye udfordringer, og dem
er der mange af i B.93 tennis. Først og fremmest
skal vi have økonomien på plads. Det er et must,
hvis vi vil tilbage til den position, klubben havde
for 10-12 år siden. Mulighederne er til stede. Det er
bare om at komme i gang. B.93 har et pragtfuldt
anlæg. Placeringen midt i København kan ikke
være meget bedre. Der er et stort potentiale, der
ikke rigtig er blevet taget hånd om.
Selv kommer han fra en velfungerende tennisklub i Hørsholm Rungsted, hvor han har været
med til at skabe meget fokus på unge spillere.
– Vi udvælger tidligt meget små grupper af dygtige spillere, som vi giver de bedste trænere og
de optimale træningsbetingelser. Det kommer
til at tage lang tid at få vendt skuden. Der skal
oparbejdes en enorm tillid i klubben. Alle ledere
og trænere skal arbejde mod samme mål.
Arbejdsdagen
Kan tit være på 12 timer. Steen møder ind ved nitiden om morgenen og flere gange ugentlig kan hans
arbejdstid først slutte ti timer senere.
– Men det er forhåbentlig kun en overgangsfase. Der
kommer vel mere ro på, når skibene først er sat i søen.
Vi bør udnytte anlægget betydeligt mere. Der skal
etableres formiddagstennis for seniorer. Når det er
sat i system, kan det vel køre af sig selv, hvis blot der
er nogle få ildsjæle, der vil tage over. Vi skal have sat
system i sommertræningen og vintertræningen og
få den til at hænge bedre sammen, så vi ikke skal
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Steen Højlo

B.93 medlemsblad møder ham en onsdag formiddag på Slottet. Hans hænder er fuld af rifter.
Han har netop været oppe på haltaget og fjernet
blade fra tagrenderne.

• Født den 2. maj 1969
• Aktiv: Bagsværd Tennis i 16 år – senere
Dragør og HRT (Hørsholm-Rungsted
Tennisklub)
• Uddannet: Akademitræner
• Trænerkarriere: Bagsværd (20 år) Dragør
og ass. Træner i HRT
• Sportschef i B.93 Tennis fra 2012
• Gift med Lone to børn Eigil (7), Storm (3)

bruge en masse tid på administration. Økonomien
kan vi klart forbedre, hvis vi retter henvendelser til de
mange store virksomheder, der ligger lige uden for
vores dør. Mange arbejdspladser skriger efter motionstilbud til deres ansatte. Vi skal også hæve klubbens
brand i retning af det elitære, så vi bliver en attraktiv
samarbejdspartner for eksempelvis Team Copenhagen. Medlemstallet burde være langt større.

Samarbejde fodbold og tennis
Steen er åben over for alle de muligheder, der
ligger i at tennis og fodbold arbejder sammen.
Coaching, fysisk træning og afspænding er nogle
af de områder, vi godt kunne arbejde sammen
om. Det gælder om at udnytte hinandens styrker
og kompetencer optimalt.

langt. Vi kan alligevel ikke gøre noget ved vejret,
så hvorfor bekymre sig om det. Der bruges alt
for mange kræfter på områder – vi alligevel ikke
har indflydelse på. Lad os bruge kræfterne på
det, som vi selv kan være med til at ændre.
B.93 medlemsblad ønsker Steen al mulig held,
lykke og opbakning med projektet.

Filosofi
– „Tro det bedste om din næste“, siger Steen. Det
er en klog læresætning, der kan bringe klubben

/tk

Ingen ventetid - 200 m fra Nørreport.
Moderne tværfaglig klinik med 5 kiropraktorer , 4 massører,
1 zoneterapeut, 1 akupunktør og 1 personlig træner.
Tilskud ydes via sygesikringen og sygesikringen danmark.
Vi behandler ondt i ryg, nakke, hofter, knæ, fødder, skuldre, albuer og håndled
samt hovedpine - uanset om det er opstået på fodboldbanen eller ej.
Vores mission er at forbedre vores patienters livskvalitet ved at forebygge skader,
yde hjælp, hvis skaden er sket og ved at begrænse skadens omfang.
Se mere på www.kiropraktikicentrum.dk
Åbningstider: 8:00 - 18:00 ∙ Linnésgade 25, 3. sal ∙ 1361 København K ∙ Tlf. 3312 3920

Er du sikkert forsikret?
Spar dig for ærgrelser, før skaden sker,
og lad os gi’ dig et forsikringstjek.
Vi rådgiver dig, så du får netop de
forsikringer, der dækker dine behov.

Kontakt os og få et godt tilbud.
Ring 39 10 11 50 eller tjek gf-k.dk

GF Kom muna l® · Stra ndvejen 59 · 2100 K øben hav n Ø

39

Milan Camp 9. – 13. juli 2012
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JUNIOR
Contact Team
Tennisketcher
der er nem at
manøvrere med.
Til begyndere og
let øvede spillere.

Nadal Jr. 110

Robust juniorketcher
med aluminiumsramme
og syntetiske strenge.
Den passer til spillere
op til 110 cm.

NU

399.SPAR 401.-

800,-

230,-

XS Team
Tennisketcher
med stift skaft,
som giver masser
af power. Til den
øvede spillere.

Nadal jr. 125

Den passer til spillere
op til 125 cm.

250,-

NU

499.SPAR 901.-

1400,-

Nadal Jr. 140.

Den passer til spillere
op til 140 cm.

300,ATP
Turneringsbold med Encore
teknologi.
4 bolde pr. rør.

120,NU 2 stk.

199.NU 2 stk.

99.-

SPAR 41.-

70,-

NU

599.SPAR 901.-

1500,N5.3 Hybrid
Tennisketcher med
Hybrid-teknologi,
der giver en let
men stærk og
kraftfuld ketcher.

NU

699.SPAR 801.-

1500,-

SPAR 41.-

Team
En god all-round bold. 3
bolde pr.rør.

XS Select
Tennisketcher med
medium balance,
fleksibelt skaft,
der øger komforten og kontrollen.
Til begyndere og
let øvede.

Exclusive
Tennisketcher der
er opbygget med
nanoteknologi, den
har en konstruktion af graphite og
Kaerophite Black.
Kan bruges af alle.

NU

799.-

SPAR 1001.-

1800,-

SPORTMASTER
KØBENHAVN,
PARKEN

RO

KUN PÅ ØSTERB

KUN PÅ ØSTERB

Østerbrogade 79 v/Parken • Tlf. 35 26 62 00 • www.parken.sportmaster.dk

RO

På sponsorbesøg

Vægt på den lokale forankring
Medlemsbladet i samtale med
Uwe Plugge, administrerende
direktør i Øbro Træ
Da Uwe Plugge den 1. marts 2011 satte sig i direktørstolen hos Øbro Træ var han ikke et øjeblik
i tvivl om, at de sponsorater, der var indgået af firmaets tidligere ejer, Niels Funch, skulle fortsætte.

lokalt forankret på Østerbro, og vores placering
i Nordhavnen – et område der er under stadig
udvikling, gør at vi ser fremtiden i møde med
stor optimisme.
Firmaet har i dag 23 ansatte, 17 af dem arbejder
på en gros virksomheden 3 i administrationen,

Det var i Randersgade, at det hele begyndte i
1940. Tømmerhandler Jens Pedersen overtog firmaet, der fik navnet, Øbro Træ & Finerhandel, idet
forædlet finer i alle træsorter var en betydelig del
af varesortimentet.
– Egentlig lidt pudsigt, at man finder en trælasthandel midt inde i en storby, og at forretningen
stadig har en duft af gode gamle dage, fortæller
Uwe Plugge med et nostalgisk glimt i øjet.
Øbro Træ havde dengang lager forskellige steder i byen, men firmaets tidligere direktør, Niels
Funch havde visioner, og så mulighederne i at
samle en-gros handel og lagerplads på et sted,
så arealet på Kattegatvej 8 blev opkøbt og etableret i 2001.
Krise kender man ikke til i Øbro Træ.
– Vi havde i 2010 en omsætning på 30 millioner,
som voksede til 120 millioner sidste år, og i år
forventer vi en endnu større omsætning, fortsætter Uwe Plugge. Det skyldes nok ikke alene vores
sponsorat med B.93, men at vi på kort tid har
kunnet udvikle en regional virksomhed, som er
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Uwe Plugge

– Vi er helt bevidste om vores lokale forankring.
Vi er et firma solidt placeret på Østerbro med en
regional engros virksomhed beliggende i Nordhavnen og en forretning til private med adresse
i Randersgade.

• Født den 9. maj 1957
• Uddannelse : Merkonom og udannet i
trælastbranchen og tidligere direktør i
Dalhoff Larsen & Horneman. A/S
• Fodboldkarriere : Ynglinge DM for Køge
Boldklub
• Administrerende direktør i Øbro Træ
siden 1. marts 2011
• Gift med Gitte med hvem han har tre
voksne børn, Heidi, Ulrik og Jesper

6 salgsmedarbejdere, 7 arbejder med logistik
og en enkelt vognmand. I Randersgade beskæftiger man 4 sælgere i trælasten og 2 sælgere i
isenkramafdelingen. Firmaets vision er at gøre
handel med træ og byggematerialer simpelt og
effektivt. Missionen er at udvikle en effektiv salgsog indkøbskanal, hvor rådgivning, pris og service
vil være et anerkendt bidrag som den optimale
samarbejdspartner.
Firmaet er et aktieselskab med 2 ejere, UP Holding og Lind & Risør, der hver har en aktieandel
på 50%.
Øbro Træ er en arbejdsplads i konstant forandring.
– Vi lægger stor vægt på at være en attraktiv
arbejdsplads, der tiltrækker talentfulde, engagerede og dynamiske medarbejdere, udtaler Uwe
Plugge.
En målsætning der er meget lig, den vi også har
i B.93.
Desværre er fritiden knap for Uwe Plugge, der har
været på Østerbro Stadion, som han finder meget
imponerende og smuk. Han håber fremover, hyppigere at kunne lægge vejen forbi Stadion, når
B.93 spiller på hjemmebane.
/tk
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Thor Juul, nekrolog
Klubben har mistet et
af sine mest trofaste
medlemmer. Thor Juul
døde den 31. august
2012, blot tre måneder
før han ville være fyldt
90 år. I øvrigt en fødselsdag han allerede
havde arrangeret.
Thor var en meget trofast tilskuer når førsteholdet spillede. Ingen gik så meget op i førsteholdet
som Thor, der flittig kommenterede modstandernes hårde spil, dommerens dårlige kendelser og
linjevogternes elendige syn.
Thor, der var født 29. november 1922, blev medlem af klubben som 13-årig den 27. marts 1936.

Han opnåede således, at være medlem af B.93 i
ikke mindre end 76 år.
Thor var fodbolddommer. Han dømte i 3. division. Når B.93 i august måned afviklede den årlige
B.93-Cup for ungdomshold dømte Thor, og det
var ikke til ulempe for hjemmeholdet.
Thor, der i 1946 blev gift med Bitten, som han
havde mødt på Østerport Station, fik tre drenge.
De blev – naturligvis – alle ungdomsspillere i B.93.
Den ældste, Henrik Juul, var trods stor konkurrence, fast målmand på divisionsholdet i årene
1969/76, hvor det blev til 183 kampe.
Thor var ansat i Rigsrevisionen frem til han blev
70 år. I fritiden arbejdede han på både trav- og
duebanen. Og så hjalp han også til i B.93, bl.a.
med uddeling af plakater til de lokale handlende.

Lars Ringsted
Indehaver - Statsaut. Ejendomsmægler, MDE
danbolig Østerbro

Har du hørt, det er umuligt
at sælge bolig lige nu?
Så har du talt med de forkerte.
Vi sælger Østerbro!

Da Thor blev pensionist i 1992 flyttede familien
fra Østerbro til Lyngby. Mon ikke Thor har stemt
imod. Han fortsatte dog med, at være fast – og
engageret – tilskuer til divisionsholdets kampe.
De sidste par år kneb det med mobiliteten, men
så var det godt han kunne få kørelejlighed. En
af de flittigste chauffører var oldboysafdelingens
fighter Bent ’Nobby’ Olsen.
Thor Juuls engagement var værdsat af førsteholdet. Ved begravelsen deltog således tre af
de største profiler fra holdet, nemlig Emil Dyre
Nielsen, Martin Heisterberg og Thomas Høegh.
En fornem gestus.
Og Thors kiste var prydet af et 93-halstørklæde.
Thor, der blev enkemand i 2009, var ottedobbelt
oldefar.
/palle ’banks’ jørgensen

44

Statistik, 1. holdet, sæsonen 2011/12
Før sæsonen
Nr. Spiller

Født

Pos.

Kampe

2011/12

Mål

Efter sæsonen

Kampe

MÅL

Kampe

Mål
43

1

Emil Dyre Nielsen

09-02-1984

AN

127

35

30

8

157

2

Valon Ljuti

28-09-1990

MI

7

0

27

3

34

3

3

Sadulla Elezi

01-12-1991

AN

43

6

27

2

70

8

4

Mads Nielsen

15-10-1991

FO

30

4

26

1

56

5

5

Martin Heisterberg

29-07-1987

FO

84

2

26

0

110

2

6

Mohamed Azaquoun

03-09-1992

AN

14

5

26

8

40

13

7

Mourad El Bariaki

29-01-1992

MI

29

0

26

2

55

2

8

Bassel Jradi

06-07-1993

AN

8

2

25

6

33

8

9

Jannik Zimling

27-02-1992

MI

15

2

24

1

39

3

10 Sean Christoffersen

25-01-1990

FO

Debut

20

0

20

0

11 Danny Mirabel

05-12-1987

MI

65

7

18

2

83

9

12 Beran Camili

01-04-1991

AN

Debut

16

1

16

1

13 Thomas Høegh

19-03-1985

FO

95

6

15

0

110

6

14 Mads Heisterberg

01-04-1989

FO

79

7

14

0

93

7

15 Martin Johnsen

26-06-1987

MÅ

14

0

14

0

28

0

81

0

13

0

94

0

12

0

12

0

11

0

82

9

16 Jakob Thomsen

16-07-1978

MÅ

17 Nicklas Jensen

15-03-1995

FO

18 Mikkel London

15-01-1989

MI

Nul
71

9

19 Wissam Nielsen

11-10-1990

FO

35

0

9

1

44

1

20 Jacob Abildgaard

08-09-1991

FO

18

0

8

1

26

1

21 Nico Roland Jørgensen

16-05-1992

AN

1

0

6

0

7

0

22 Polat Bozkurt

07-05-1983

FO

52

2

6

0

58

2

23 Esau Kanyenda

27-09-1982

AN

Debut

5

0

5

0

24 Christian Bagger

31-07-1991

FO

Debut

5

0

5

0

25 Omar Roshani

27-04-1993

AN

Debut

4

0

4

0

26 Simon Bloch Jørgensen

01-09-1992

MÅ

4

0

6

0

27 Marco Holst

16-01-1988

FO

3

0

3

0

2

0

Debut

28 Mohammad Ali

02-09-1989

AN

24

5

3

0

27

5

29 Mustafa Al-Saraj

08-03-1987

AN

12

2

3

1

15

3
0

30 Christian Cordius

02-07-1990

FO

Debut

2

0

2

31 Rógvi Poulsen

31-10-1989

AN

Debut

2

0

2

0

32 Haydar Said

15-02-1992

FO

Debut

1

0

1

0

Herefter har der været 783 spillere på førsteholdet. Læs spillerprofiler på www.b93.dk - historie - under punkt 10.
Palle 'Banks' Jørgensen
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Miniprofiler runde fødselsdage (4. kvartal 2012)
Wlady Jatczak (50 år – 23. oktober)

Madsen og Jens Kolding. På bænken : Per Smith
og Ole Rojas.
Wlady, der er en glad dreng, tror stadig han er
18 år. Han er ikke en type, der skælder sine medog modspillere ud. Han vil bare have det sjovt,
og så kommer pointene i næste række. Så der er
ingen tvivl om, at 23. oktober bliver en fastdag. I
øvrigt samme dag som musikeren Kim Larsen og
Erling Bøje bliver 67 år.

HALLO
Heino Hansen, 28 kampe/1 mål (2010)

Så bliver Wlady endelig voksen i hvert tilfælde
på papiret. Som det fremgår af navnet er Wlady
ikke her fra byen. Han kom fra Polen i starten
af 70’erne og startede som drengespiller i B.93.
Seniorkarrieren foregik primært i B.93 (to perioder) hvor det blev til 109 kampe/16 mål (1981/90).
Det blev også til seniorbold i Kastrup, Lyngby,
AB 70 og FB.
Wlady, som egentlig hedder Jan Wladyslaw
Jatczak, var en teknisk god, eller nærmere fremragende midtbanespiller. Wlady scorede en del
mål med sin veludviklede sparketeknik. Hans
hovedspil ofrer vi ikke farvebånd på. Wlady har
de seneste mange år spillet på diverse gammelmandshold.
Wlady debuterede på førsteholdet som 19-årig
mod Viborg (3-2) i den bedste række. Holdet var :
Bo Skovbjerg – Kim Hansen, Ole Petersen, Peter Hertz, Peter de Witt – Find Juhl Jensen, Keld
Kristensen, Jan Højland, Wlady Jatczak – Tonny
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Den lille bornholmske terrier, der spillede to
halvsæsoner for B.93 i 2010, blev dagens helt i
Nexø, da han med to mål sikrede sejren på 3-2
over Skovshoved i sidste spillerunde Skt. Hansdag 2012. Derved rykkede NB Bornholm højest
overraskende op i 2. division. Bornholmerne blev
placeret i østkredsen (uden lodtrækning).

Tidligere 93’ere som trænere
En masse tidligere 93’ere har trænerrollen rundt
omkring i samfundet. I flæng kan nævnes : Kasper
Hjulmand (FCN), John Bredal (FCN), Johan Lange
(Wolves), Dan Lübbers (Lundtofte), Kenneth Heiner-Møller (damelandsholdet), Danny Jung (U16pigelandsholdet), Morten Rutkjær (Vanløse), David Rasmussen (Frederiksværk), Niels Frederiksen
(Lyngby), Morten Grahn (FCK, ungdom), Jan
Carlsen (FA 2000) og Niels Madsen (AB, ungdom).
/palle banks jørgensen

Fodbold-bestyrelsen Aps-bestyrelsen
Hans Drachmann (formand)
Telefon : 35 42 52 54
dra@b93.dk
Max Riis Christensen (næstformand,
ungdomsformand)
Telefon : 30 17 39 50
max@riischristensen.dk
Nicolai Bo Hjeds
Telefon : 24 27 87 93
hjeds@b93.dk
Tommy Møller
Telefon : 32 53 87 17
Mobil : 20 24 61 12
tommy@b93.dk
Peter Vest
peter.vest@mail.dk
Berit Johansen
Mobil : 51 60 35 39
berit@navigent.dk
Dion Madsen
dion@noid.dk
Tilknyttet fodboldbestyrelsen
Jørgen Ritnagel
Telefon : 35 42 32 93
Arbejde : 44 44 08 85
Mobil : 22 73 08 85
ritnagel@mail.tele.dk
jori@p-klitgaard.dk

- Støtter ungdommen i

Bestyrelsesformand Jørgen Wenshøj
Amagerbrogade 16, 3th
2300 København S
Tlf : 46 78 60 90
Mobil : 21 68 60 90
jw@pj.dk
Steen Jakobsen
Telefon : 51 54 50 00
Mail : jakobsst@googlemail.com
Henrik Lindholm
Tlf. : 39 62 93 65
lindholm_h@mail.tele.dk
Jørgen Ritnagel
Østerbrogade 88
2100 København Ø
Privat : 35 42 32 93
Arbejde : 44 44 08 85
Mobil : 22 73 08 85
ritnagel@mail.tele.dk
Jon Bremerskov
Margrethevej 4
2900 Hellerup
Privat : 39 62 69 20
Mobil : 29 70 29 70
jonbremerskov@mac.com
Hans Drachmann
Wiedeweltsgade 20
2100 København Ø
Privat : 35 42 52 54
dra@b93.dk

B.93 fodbold -
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I SPA R BA N K St øtteR v I
SPoRte N S BAgm æ N d
Vi ved, hvor vigtigt det er, at børn og unge har et fristed, hvor de kan røre sig og knytte
venskaber. Derfor støtter SPARBANK foreninger og klubber, som skaber gode rammer,
hvor børn og unge kan udfolde og udvikle sig. Og hvem ved, måske er der også nogle af
fremtidens store stjerner i blandt?
I SPARBANK lægger vi vægt på personlig og individuel rådgivning. Derfor er vi også sikre
på at kunne tilbyde dig og din familie en attraktiv pakke.

03069

Hvis du vil høre nærmere om, hvad du kan opnå sammen med SPARBANK, så kom ind i
filialen eller klik ind på sparbank.dk.
sparbank a/s
ÅbenrÅ 18 - 1004 københavn k
T 9616 2240 - F 3391 6068
www.sparbank.dk

