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Enten – Eller?
Det er næsten for fristende ikke at benytte vor
verdensberømte filosof, Søren Kierkegaards mest
berømte værk som overskrift til dette nummers
leder og dette just i anledning af den store mesters 200 års dag den 5. maj 2013.
For dette store spørgsmål har jo netop været
særdeles aktuelt i den netop overståede sæson
både i tennis såvel som i fodbold. Tennisholdet,
der var snublende tæt på at rykke op i den bedste
række, hvortil de havde fået adgang med et rent
herrehold, såfremt det blandede hold var rykket
op fra den næstbedste række. Vort fodboldhold
måtte i sæsonen 2012/13 for første gang spille
fodbold udenfor divisionerne, men klarede sig
flot og vendte hurtigt tilbage. Vort fusionerede
damehold måtte ud i en afgørende kvalifikationskamp, skønt de havde erobret point nok til
en fornem sjette plads. Rod i regnskaberne hos
vore naboer, Skjold medførte, at holdet til overraskelse for alle fik frataget seks point, og derved
på ny måtte ud i omspil med Vejby fra Aarhus. Da
de sikkert tog første stik hjem, kastede gæsterne
håndklædet i ringen, og damerne var på ny i den
bedste kvindelige række, der nu kun består af
otte hold.

Kunne vi klare at satse både på bredde og elite
eller skulle vi vælge enten – eller? Fodboldafdelingen holdt ekstra ordinært møde, hvor man
besluttede at forhøje kontingentet, da klubben
ellers ville mangle penge på budgettet i 2014,
som følge at den kommunale besparelse, der belønner lav aktivitet og straffer høj aktivitet – og
kvalitet, som er det B.93 står for. Tennis fulgte
efter og valgte en repræsentant til bestyrelsen,
der har fået til opgave at fremme elitearbejdet
i klubben.
Vi ser en god bredde i klubben og vore bedste
ungdomshold er med helt fremme i skoene. Så
selv om vi måske fornærmer vor store landsmand
en smule, så giver vi os ikke i kast med hans eksistentielle valg.
Vi vælger den løsning der hedder både – og. Vi
vil både elite og bredde, og vi vil fortsat i klubben
arbejde på at skabe gode rammer for såvel den
dygtigste udøver og den udøver, der kommer for
at have det sjovt ved at dyrke idræt i vores klub.
Redaktøren
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Sæsonen 2012/13 (Danmarksserien)
Tiden er inde til, at gøre status for sæsonen 2012/13, som sluttede med en returbillet op til 2. division. Og tak for det.
Starten på sæsonen var katastrofal, med nederlag
i de to første kampe mod oprykkerholdene Virum
(0–1) og Ledøje-Smørum (0–3). Så kom der ellers
andre boller på suppen. De sidste 24 kampe gav
17 sejre, seks uafgjorte og et enkelt nederlag mod
Skovshoved 2–3 (efter føring 2–0). I efteråret blev
det til otte sejre i træk med cifrene: 2–0, 2–0, 2–1,
2–1, 2–0, 2–1, 3–0 og 3–1.
I tredjesidste runde sikrede B.93 sig definitivt
oprykning ved i Frederikssund at vinde 2–1 (Olcay Senoglu og Emil Dyre). Og førstepladsen blev
sikret kampen efter med en sejr på 2–0 (Nico
Jørgensen og Olcay Senoglu) ude mod konkurrenten Vanløse, som med 2. pladsen sikrede sig
oprykningen for næsen af Ledøje–Smørum.
I pokalturneringen (2012/13) vandt B.93 over
Avarta 4–0 og Vallensbæk 7–6 (efter straffe).
Næste modstander var mægtige Brøndby. Af
sikkerhedsmæssige – og økonomiske – årsager

Olcay Senoglu
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solgte B.93 hjemmebanefordelen. På Brøndby
Stadion tabte B.93 med 3–0. Sæsonen indeholdt
to pokalkampe mere, idet B.93 for første gang
skulle gennem KBU-pokalen for at komme ind
i DBU-pokalen (2013/14). Adgangen blev sikret
med sikre sejre over FC Sydhavnen (7–0) og
Rødovre (3–0). Disse kampe blev afviklet uden
linjevogtere, flyvende udskiftninger (14 spillere)
og 10 minutters afkøling ved gult kort. Så har
førsteholdet også prøvet det.
I alt spillede B.93 således 31 kampe i sæsonen.
Der blev benyttet 31 spillere. Ti af disse spillede
under fire kampe. I vinterpausen stoppede Bjarke
Vind pga. manglende tid. Til gengæld var der tilgang af Andreas Larsen, Olcay Senoglu og Mikkel
Christoffersen. Og det var en klar forstærkning.
Flest kampe i sæsonen:
Emil Dyre Nielsen (30 kampe), Danny Mirabel (29
kampe), Thomas Høegh (28 kampe), Rami Jiowda
(28 kampe), Philip Bank (27 kampe), Jakob Thomsen (27 kampe), Nico Jørgensen (26 kampe), Marco
Holst (25 kampe), Martin Heisterberg (25 kampe),

Emil Dyre Nielsen

Jonas Lorentzen (22 kampe), Mads Heisterberg
(20 kampe), Jackie Christensen (20 kampe), Christian Andreasen (17 kampe), Olcay Senoglu (14
kampe), Rang Shawkat (14 kampe), Chris Sørensen (13 kampe), Kim Tandrup (13 kampe), Mikkel
Christoffersen (11 kampe), Bjarke Vind (11 kampe)
og Andreas Larsen (9 kampe).
Flest mål i sæsonen:
Topscorer blev Olcay Senoglu med 11 mål til trods
for han kun var med i foråret. Herefter fulgte Emil
Dyre Nielsen (10 mål), Chris Sørensen (7 mål),
Danny Mirabel (6 mål) og Jackie Christensen,
Rami Jiowda og Philip Bank (alle 5 mål).
Antal kampe:
Det er ikke en hverdagsbegivenhed, at spillere
opnår 100 kampe. Ved slutningen af sæsonen var
der seks spillere, der havde denne status, nemlig:
Emil Dyre Nielsen (187 kampe), Thomas Høegh
(138 kampe), Martin Heisterberg (135 kampe), Jakob Thomsen (121 kampe), Mads Heisterberg (113
kampe) og Danny Mirabel (112 kampe).

sonen. Siden har årstallet svinget fra 1 op til 9
(superligasæsonen 1998/99) med et gennemsnit
på tre pr. sæson.
Debutanter:
Efteråret bød på 11 debutanter.
Og det var ikke så overraskende, idet ti spillere
forlod klubben efter nedrykningen. Tallet blev
øget med 10 i foråret, således sæsonen bød på
hele 21 debutanter.
Årets spiller:
Jonas Lorentzen løb med titlen i efteråret og
Danny Mirabel nappede den i foråret.
Det er spillerne selv, der står for udvælgelsen.
Hvis man skulle have valgt for hele sæsonen,
ville målmanden Jakob Tomsen være en oplagt
kandidat.

Flest kampe for B.93:
Med sine i alt 187 kampe (og 53 mål) er Emil Dyre
kravlet op på pladsen som nummer 28 over flest
kampe. I sæsonens løb passerede han kapaciteter
som Poul Zølck, Ludo, Jørgen Hammeken, Finn
Ilsø, Hans Paulander, Thomas Høy, Henrik Juul,
Lars Hansen, Carl Stoltz og minsandten Erling
Bøje. Og Emil Dyre mangler nu kun 17 kampe for
at komme i Top-20 og 55 kamp for at komme i Top10. Hvis han vil nappe Ole Petersens klubrekord
på 409 kampe, kræver det lige for 29-årige Emil
Dyre, at han spiller otte sæsoner mere.
Emil Dyre vendte tilbage til klubben før sæsonen 2008/09. I de fem forgangne sæsoner er
det blevet til: 32 kampe/9 mål, 32 kampe/11 mål,
32 kampe/10 mål, 30 kampe/8 mål og altså 30
kampe/10 mål. Det kan man kalde for stabilitet.
Røde kort: Sæsonen bød ikke på nogen røde
kort, så Dan Lübbers er stadig klubrekordholder
med fire af slagsen. Sidst B.93 gik en sæson i gennem uden udvisninger, var tilbage til 1984-sæ-

Kim Splidsboel

Tillykke til træneren Kim Splidsboel,
hans assistent Rene
Rasmussen,
målmandstræner Nicolas Nielsen, angrebstræner Jens Kolding,
holdlederne Mads
Mazanti Jensen og
William Splidsboel.

Efter sæsonen er den samlede status for B.93:
2605 kampe – 1174 vundet – 511 uafgjorte – 920
tabte. Målscoren er 5486–4259 (plus 1227). Antallet af forskellige modstandere er 140 klubber. Det
er ikke overraskende, at de fleste kampe er spillet
imod Frem (190 kampe), AB (169 kampe), KB (166
kampe) og B1903 (149 kampe).
Siden den første kamp for 118 år siden har været benyttet 802 forskellige spillere.
Du kan læse en profilbeskrivelse af alle spillerne på www.b93.dk – under historie, punkt 10.
Palle Banks Jørgensen
Fotograf: Christian Midtgaard
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Tilgang og afgang på 1. senior
Bortset fra målmand Jakob Thomsen er
stammen i truppen intakt forud for den
nye sæson. Fremtiden tegner ganske lys
for B.93s divisionshold.
B.93 er tilbage i 2. division. Og ikke nok med at
grundstammen af rutinerede spillere fortsætter,
vi har også fået spændende tilgang af rutinerede
kræfter og gode talenter.
De fantastiske fire bestående af Martin Heisterberg, Thomas Høegh, Danny Mirabel og Emil Dyre
valgte alle at fortsætte da vi røg i DS. Stor respekt
og et vidne om klubhjerter, der banker for B.93.
Tilsammen har de fire spillet knap 600 kampe i
’93-trøjen. Også Jonas Lorentzen, Marco Holst,
Nico Jørgensen, Mikkel Christoffersen, Christian
Andreasen, Chris Sørensen, Philip Bank, Andreas
Larsen, Asger Ubbesen samt Daniel Lindsten er
fortsat i den 24 mand store trup. Vores unge talentfulde Jason Svensson, som normalt er at finde
på 2. holdet, er fortsat tilknyttet truppen.
Otte nye spillere er at finde i truppen. 25-årige
Mads Rønne kommer fra Fremad Amager, hvor
han nåede at nette 49 gange for Fremad. Gen-

nem flere sæsoner i træk opnåede han at blive
holdets topscorer. 29-årige Thomas Raun kommer fra Brønshøj, hvor han med stort overblik
har været en vigtig del af Brønshøjs midtbane.
Også Anders Simonsen, 29 år, har vist sit værd på
midtbanen i Rishøj. I forsvaret har vi fået tilgang
af Herlevs talentfulde Victor Johannesen. Vores
egen Mourad El-Bariaki er vendt tilbage efter et
års udstationering i Skjold Birkerød. Og endelig
har vi sagt velkommen til angriberen Rasmus
Gehlsen, importeret fra Brøndbys U19 hold.
På målmandsposten er der skiftet godt og
grundigt ud. B.93 stiller således med to nye keepere. Nicolai Jørgensen med en fortid i Brøndby
og OB er vores nye førstemålmand. Ronny Raun,
som er hentet fra FC Øresund, er reserve.

Mads Rønne

Anders Simonsen
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Ud af truppen er gledet Jakob Thomsen, som
opnåede 121 kampe mellem stængerne. Han
var egentlig stoppet pga. uddannelse og familie. Senere fik HB Køge overtalt ham til at blive
reservemålmand. Frederik Bruhn fik tilbud om
optagelse på fodbold-college i USA. Det kunne
han ikke sige nej til.

Thomas Raun

Rang Shawkat er stoppet, da han ikke kunne
få arbejde og fodbold til at harmonere med at
døgnet kun har 24 timer.
Også Rami Jiowda, Mads Heisterberg, Kim
Tandrup og Jackie Christensen er ikke længere
at finde i B.93-regi. Velkommen til alle nye kræfter. Og en stor tak for indsatsen til alle dem vi
har sagt farvel til. Trænerteamet fortsætter med
cheftræner Kim Splidsboel i spidsen, assisteret af

Nicolai Jørgensen

Rene Rasmussen. Nicolas Nielsen fortsætter som
målmandstræner og den levende legende Jens
Kolding som angrebstræner. Holdlederteamet
består fortsat af Mads Mazanti og William Splidsboel. Og Ironman Mark Strøm samt Villads Knudsen varetager massørdelen.
Christian Winther
Fotograf: Torben Klarskov
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Festen med de mange navne:
80 medlemmer troppede op til festen
den 15. juni.
15. juni er Valdemarsdag i Danmark – dagen hvor
Dannebrog ifølge sagnet faldt ned fra himlen i
Estland i 1219.
Det væltede nu ikke ligefrem ned med Dannebrog, da gæsterne indfandt sig i klubben. De
blev derimod mødt af et gigantisk skybrud, som
gæsterne drog kunne krybe i ly for under det
store telt, der viste sig at være udgiften værd.
Først hed festen en megafest. En fest i anledning af klubbens 120 års fødselsdag. Der skal
nok en stor portion frækhed til at proklamere
oprykningsfest i begyndelsen af marts måned,
hvor sæsonen kun så småt er kommet i gang.
Men fakta var jo at første holdet lå til oprykning –
det samme gjorde klubbens elitehold i tennis, og
Fodbold Alliancen B.93/HIK/Skjold havde store
forhåbninger om at forblive i 3F ligaen.
15. juni afviklede B.93 bedste herrehold sin
sidste turneringskamp mod B.1903, en kamp
uden reel betydning, da holdet allerede den 5.
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juni havde sikret sig oprykning. Eliteholdet i tennis fik desværre gummiarme i de afgørende to
sidste holdmatcher, mens kvinderne troede de
havde sikret sig forbliven i rækken ved at vinde
alle kampe i kvalifikationsspillet på nær kampen
mod BSF. Senere lykkedes det alligevel at bevare
pladsen i ligaen efter sejr over Vejby.
Efter at gæsterne havde skålet i spansk cava,
blev Giacomos til lejligheden specielt komponerede festmenu indtaget i festteltet. Det nye
band Hit-it-live under ledelse af kapelmester Jens
Søbæk spillede op til dans. Musikken faldt i god
smag, mens stivheden indfandt sig i gæsternes
bentøj, så kun få vovede sig ud på dansegulvet.
Det samme scenaríe gentog sig, da DJ Henrik
Meyer overtog musikken, men den gode stemning holdt til et pænt stykke over midnat.
Tak til alle der mødte op og gjorde aftenen
festlig – Vi håber, at flere vil møde op næste gang,
der kaldes til fest og det må gerne blive oprykningsfest – det bliver vi aldrig trætte af i klubben
/tk

Hilsen fra den anden side af Atlanten

Ole Helding har fået mail fra vores 3F
spiller, Amalie Thestrup, der nu er rejst
til USA.
Jeg bor i Knoxville, Tennessee og går på Univeristy of Tennessee. Her studerer jeg Sports Management, som jeg får en bachelor i når jeg bliver
færdig. Jeg har boet i Wilmington, Delaware i
fem år, da jeg var mindre, så jeg er kendt med
kulturen osv. Jeg har fået et scholarship til hele
min universitetsuddannelse – så 4 år. Jeg spiller på skolens fodboldhold (altså grunden til mit
scholarship) som spiller i divison 1 (den højsteste
college divison i USA) og er i top 20 ud af ca. – de
350 hold der spiller i division 1.
Grunden til at jeg valgte at tage til USA for at
spille fodbold var for at få en kæmpe oplevelse
og især udvikle mig som fodboldspiller. Herover
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fokuserer de på nogle lidt andre punkter og facetter af spillet end i DK som forhåbentligt vil udvikle
mig og gøre mig til en mere komplet fodboldspiller. De ligger fx. megenvægt på den fysiske del
af spillet, hvilket gør, at samtlige spillere løber
hurtigere og mere, hvilket også gør at spillet foregår hurtigere. Så ja, overordnet håber jeg, at mit
college ophold kan gøre mig til en endnu bedre
fodboldspiller, så jeg kan komme hjem og gøre
mig gældende på endnu højere niveau.
Hvis man helt kigger bort fra selve fodboldspillet på banen og kun fokuserer på alt det, der
foregår udenom, er det en helt anden kulisse, der
er herover i forhold til i Danmark. Kvindefodbolden er i al almindelighed STORT og derfor er der
også meget mere fokus på os. Der er to medieansvarlige som er ansat KUN for at promovere
vores hold. De holder vores hjemmeside, Twitter,

Instagram, Facebook og youtube kørende og er
ude til hver evig eneste træning for at tage billeder, lave videoer samt små interviews.
Oven i det bliver der arrangeret „meet and greets“ hvor en masse børn (både piger og drenge)
kommer ud og møder holdet samt får autografer.
Vi havde netop sådan en event i sidste uge, hvor
der kom over 500 børn og som derefter blev for
at se vores interne opvisningskamp.
Faciliteterne er en anden ting, som virkelig er
på et helt andet niveau. Vi har en træningsbane
og en kamp bane som KUN vi bruger og som
bliver holdt, som om det var Wembley. Styrketræningsfaciliteterne, omklædningsfaciliteterne og
behandlingsfaciliteterne er out of this world. De
sørger virkelig for at alle har ALLE muligheder og
rammer 24/7 for som de selv siger at: „be great“.
Hvis jeg skulle sige noget til 3F holdet, skulle
det være: Jeg savner jer! Men gå nu ud og „tell the
univers“, hvorfor i fortjener at ligge i den bedste
ende af 3F-ligaen, for det gør i – OM NOGEN! Jeg

hepper med hver weekend fra den anden side af
Atlanten og glæder mig til at følge jer i jeres vej
mod succes (og CL). En gang Swag altid Swag.
Mange hilsner
Amalie Thestrup

Vi tilbyder 10% i rabat på
salæret til alle B93's
medlemmer.
Husk og henvis til annoncen når du kontakter os. Tlf. 38 41 70 00

danbolig Svanemøllen og Østerbro
Statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDE · Nygårdsvej 2 · Tlf. 38 41 70 00 · blaavand@danbolig.dk · www.danbolig.dk

11

Markante profiler 2003–2013
Freddie Birtø
•
•
•
•

Født den 27. februar 1933
Ungdomsfodbold: I Nakskov
Underdirektør i FDB/Coop Danmark
Redaktør B.93 Kampprogram 1985–1996;
Medlemsblad 1989–2001,
B.93 Fodbold 2002–2009

•
•

Årets leder i B.93 1998
Første modtager af klubbens fortjenstnål 2005

•
•
•

Æresmedlem nr. 18 2010
Gift med Birthe (snart Guldbryllup)
En søn: Lars
Fotograf: Torben Klarskov

Den gamle redacteur.
Egentlig var den nye redaktør en væsentlig årsag
til den gamle redacteurs lederfunktion i klubben. Da Freddie Birtøe overværede B.93’s hjemmekampe i begyndelsen af 80`ere, var han så
utilfreds med den nye redaktørs kampprogram,
at han skrev et brev til bestyrelsen, og gjorde
opmærksom på, at det kunne han da sagtens
gøre bedre. At række en sådan lillefinger frem
får jo nemt konsekvenser, og Freddies lange lederkarriere i klubben tog hermed sin begyndelse.
Kærligheden til klubben blev allerede vakt i
1944, da Freddie under et besøg hos farmor i
hovedstaden overværede den københavnske pokalfinale mellem Frem og B.93 – en kamp som B.93
i overværelse af 37.000 tilskuere tabte med 2–3.
Det blev til flere kampe, hvor sympatien voksede,
men først til medlemskab i 1982.
Birtø redigerede kampprogrammet fra 1985 til
1996 – et kampprogram, der nåede en bemærkel-
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sesværdig høj standard. Fra 1989 efterfulgte han
Ole Klarskov som redaktør af B.93`s medlemsblad,
der på grund af det økonomiske kaos i 2001 måtte
lade livet. En kreds af fodboldmedlemmer mente,
at et blad var en nødvendighed for god kommunikation i klubben, og Birtø var tilbage som
redaktør af B.93 fodbold frem til 2009.
Freddie Birtø sad i otte år i klubbens hovedbestyrelse – heraf de to som næstformand. Her
var han en meget aktiv arbejdskraft i de forhandlinger med kommunen, og ikke mindst de drøje
forhandlinger med Københavns Idrætspark omkring udflytningen fra anlægget på P.H. Lings Alle
til det nuværende Svanemølleanlægget.
For sin store indsats for klubben modtog Freddie Birtø i 2005 den første fortjenstnål – ligesom
han i 2010 blev hædret med titel af æresmedlem
nr. 18.
/tk

Ved en beklagelig fejl blev denne artikel ikke bragt i sidste nummer. Redaktøren beklager.

KULTURHAVN 2013 ISLANDSBRYGGE

Fredag, lørdag & søndag i uge 31 var
B.93 Tennis med 2 minitennisbaner med
ved Rondellen på Bryggen.

Thomas Holt Nielsen & undertegnede stod for
arrangementet sammen med andre juniorforældre, og nogle af vores juniorer stod for instruktion
på banerne.
Arrangementet var en stor succes , søgningen
var så stor at publikum også benyttede to af de
net, vi havde sat op som stopnet for boldene til
til at spille på.
B.93 Tennis blev vist frem til et stort interessant
publikum, hvoraf nogle helt sikkert bliver kommende medlemmer.
Cathrine Ørbeck Riis
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På pigecampbesøg
Michael Andersen
•
•

Født den 10. februar 1986.
Tidligere træner i Himmelev–Veddelev
BK i elleve år.

•

Fuldtidsansat talentudviklingsansvarlig i
B.93/HIK/Skjold og træner for klubbens
U 18 D.
Fotograf: Torben Klarskov

I november sidste år søsattes ideen om
at prøve at afvikle en ren pige camp på
anlægget i sommerferien. Der findes
mange fodboldskoler rundt omkring i
landet, men for en af initiativtagerne,
Michael Andersen, der til daglig er
træner for U 18 pigeholdet, var det et
spørgsmål om at skabe den helt rigtige
kvalitet i projektet.
Vi har fået 25 tilmeldinger, og det her kører på
første sæson, er vi egentlig godt tilfredse med
deltagerantallet. Vi satsede på at kunne beskæf-

Lærke og Tone
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tige pigerne i to grupper, og det er lykkedes for
os. Campen er åben for alle piger i aldersgruppen
9–15 år. Vi har spillere fra de tre klubber B.93,
HIK og Skjold. Det koster 1.200 kr. at være med
i en uge og i beløbet er en Cool T-shirt og sund
frokost hver dag.
Med sig har han U 16 træneren, Keld Holm og
assistenterne Linea og Ellen. Stemningen lod til
at være helt i top. Vi tog en snak med to af deltagerne:
Lærke og Tone:
Lærke og Tone er tvillinger der kommer fra HIK.
De spiller fodbold fordi de godt kan lide det og
det er jo en helt naturlig grund.
Vi har lært rigtig meget, fortæller begge piger
i munden på hinanden. Vi er blevet bedre til at
jonglere, og til at lægge præcise afleveringer, og
så er vi blevet rigtig gode til at udføre husmandsfinten. Vi har også fået en masse gode venner fra
de andre klubber. Frokosten er helt i top – pastaen
er rigtig lækker, kødet kunne måske nok være en
anelse bedre, kommer det fra de to gourmeter.
– Vi vil helt sikkert komme igen næste år, slutter
de to piger.
/tk

Fællesspisninger og møde aktivitet I B.93
Henvendelse: kok@kokkensgourmet.dk eller tlf. 24 44 79 19 min. 2 dage før.
Praktiske oplysninger:

Pris pr. børn u. 14
Pris pr. voksen

kr. 50,00
kr. 60,00

Der kan vælges imellem
nedenstående buffeter:

Både trænere og forældre er meget velkommende
til at booke sig ind mandag til fredag, imellem
kl. 17.00 og 21.00. Den som afgiver bestillingen
påtager sig at sørge for indsamling af penge og at
arrangementets deltagere er bevidste om, hvorledes man gebærder sig i restauranten.

Pizza buffet med Halal slagtet pepperoni og skinke, blandet salat.
1 Burger på buffet med ovnbagte kartofler og tilbehør.
3 slags kold pasta salat med kylling, tun og pestoer.
Lasagne med cremet bechamel, lavet på halal slagtet oksekød, dertil blandet salat og hjemmebagt brød.
Pasta og kødsovs med blandet salat, brød og sodavands is efter maden.
Kylling i kokos rodfrugter og karry med ris, chutney og hjemmebagt brød.
Mousaka med blandet salat, humus og hjemmebagt brød (halal slagtet).
2 skv. Flæskesteg af kamsteg med sovs,surt og kartofler.
2 stk. tortillas med fyld af kylling shawarma og blandet salat, revet ost samt dressinger.
2 stk. Tacos med hakket oksekød (halal) eller kylling dertil blandet salat, ost og goucamole dressing.
Tortellini med ostefyld i cremet sauce tilsat kylling eller hakket oksekød(halal), dertil gratineret pestobrød.
Spaghetti med kødboller i pikant krydret tomatsauce ala Italiana med revet ost og blandet salat (oksekød halal).

Forældremøder m.m. | I forbindelse med møde aktivitet vil det være muligt at forudbestille følgende:
Hjemmebagt kage og kaffe

kr. 20,00

Frugt og kilde vand

kr. 20,00

Smørrebrød uspecificeret

kr. 15,00

Bruchettabrød

kr. 25,00

Sandwich

kr. 35,00

Morgenmad og kaffe

kr. 38,00

Platte

kr. 75,00

Drikkevarer
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Nico Jørgensen
Medlemsbladet møder vores hurtige
11’er, Nico Jørgensen, dagen før sæsonpremieren mod Fremad Amager. Til en
snak om tiden i B.93, hvor han debuterede på divisionsholdet i en alder af
blot 18 år.
Hvornår startede din interesse for fodbold?
Siden jeg var helt lille har jeg sparket til alting.
Ikke kun bolde men simpelthen alt, hvad der lå
inden for rækkevidde. I en alder af fire år blev
det for meget for min mor. Hun gik til den lokale
klub i Næstved for at melde mig ind. Ifølge vedtægterne skulle man dog være fem år før officielt
medlemskab. Men min mor tryglede og bad og
fik til sidst overtalt klubben til at tage mig ind.
Det var jeg – og hun – lykkelige for. De næste
11 år stod den på fodbold i Næstved Boldklub,
indtil jeg som 15-årig juniorspiller skiftede til B.93.

Nico Roland Jørgensen
•
•

Alder: 21 år
Position: kantspiller/angriber og
trøje nr. 11

•
•
•

Antal kampe: 36
Antal mål: 3 (VIF, BSF og Skovshoved)
Bopæl: Østerbro
Fotograf: Torben Klarskov

Hvorfor skiftede du til B.93?
Familien flyttede til Frederiksberg. Og jeg gik på
udkig efter en ny klub. Jeg kendte B.93 særdeles
godt fordi Næstved og B.93 ofte mødte hinanden
i rækkerne. Jeg havde lagt mærke til B.93s spillestil. Den virkede særdeles attraktiv. Desuden
havde jeg hørt, at man i ’93 satsede på ungdom.
Efter en snak med daværende talenttræner, Bjørn
Rasmussen, skiftede jeg til B.93. Jeg havde en
fantastisk start og Bjørn hjalp mig meget i starten.
Ikke mindst i forhold til at finde sig til rette i en ny
klub. Jeg kom på hold med bl.a. Mourad El-Bariaki, Andreas Dawall og Rasmus Lenshøj. Jeg har
været i B.93 lige siden og haft seks fantastiske år.
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tid, fik jeg pludselig chancen. Jeg syntes det var
fantastisk at få debut på 1. holdet, oven i købet
inden jeg officielt blev seniorspiller. Jeg tog det
som en stor cadeau, ikke blot til mig men til det
store arbejde der var lavet på ungdoms – og
ynglingeholdene. Selve kampen mod Stenløse
husker jeg som en noget rodet affære, som B.93
desværre tabte 1–2. Efter indskiftningen husker
jeg især et godt forsøg på en „et-to-detalje“ med
Azaquoun oppe ved Stenløses målfelt. Beklageligvis kom den aldrig retur til mig fra Azaquoun!

Du debuterede 20. maj 2011 mod Stenløse.
Hvordan husker du din debut?

Du er flere gange blevet valgt til Kampens
spiller. Fanklubbens formand, Brian Nehm,
mener det er fordi du, citat: „altid kæmper
røven ud af bukserne“?

Det var en stor drøm der gik i opfyldelse. Jeg
spillede jo på U-19 holdet, men havde været
inde omkring 1. senior til et par træninger. Jeppe
(Tengbjerg, red.) udtog mig til Stenløse-kampen
og da Sadulla Elezi skulle afløses et kvarter før

Det er altid en stor ære at blive kåret til bedste spiller. Jeg har godt bemærket at jeg får klapsalver
fra fanklubben på tribunen. Det går jeg til med
stor ydmyghed. Jeg tror bl.a. fansene sætter pris
på spillere af egen avl og dem med klub-hjerter.

Har B.93 potentiale til at blive i 2. division
eller endda rykke yderligere op?
Jeg er ikke i tvivl om at vi er stærke nok til at bide
os fast i 2. division. Endda tror jeg, at vi havner i
den øverste del af tabellen. Grundstammen er
intakt og vi har fået tilført en række rutinerede
divisionsspillere og talenter. Vi er absolut ikke
kommet i 2. division for at agere statister. Vores trup er så stærk, at vi bør kunne blande os i
topstriden. Her tror jeg at Næstved, Roskilde og
Helsingør bliver vores værste konkurrenter.

passion for biler. Interessen har jeg arvet efter
min far som var stor Peugeot-fan og trak mig med
til mange motorsportsarrangementer. Mest rally.
Denne sommer var jeg til Le Man-løbet. En fed
oplevelse, men også meget surrealistisk, da vi fik
nyheden om Allan Simonsens død.
Med fuldtidsarbejde og divisionsfodbold er
der ikke meget fritid?

Hvad er den bedste oplevelse du har haft i
’93-trøjen?

Nej det er der ikke, men jeg kan li’ at der er knald
på. Arbejde på fuld tid og tre træningsdage samt
en kamp om ugen. Det er helt perfekt. Den sparsomme fritid jeg har bruger jeg bl.a. på motorsport i TV.

Min bedste oplevelse var sidste sæson hvor vi
spillede os tilbage i 2. division.

Hvad er dine planer for fremtiden?

Har du forbilleder?
Ikke decideret. Jeg vil dog fremhæve Martin Heisterberg, som jeg sætter meget stor pris på. Ikke
mindst fordi han tog sig så godt af mig, da jeg
kom op på senior-holdet. Han har gennem årene
været som en storebror for mig. Det er sjældent
man møder et menneske som Martin, der sætter andre højere end en selv. Han er guld værd.
Hvordan befinder du dig på Østerbro Stadion?
Jeg synes at Østerbro Stadion er en fantastisk
hjemmebane. Et charmerende stadion beliggende midt i byen. Der er en hel speciel atmosfære. Uden at være alt for højtideli, synes jeg at
man mærker historiens vingesus når man træder
ind. Min debut på Østerbro Stadion var i sæsonens sidste hjemmekamp mod Fremad Amager
inden vi røg i Danmarksserien. En vanvittig kamp
som endte 3–3. Nogle af Fremads tilhængere kastede øl ned mod vores spillerboks. Blandt andet
blev Kim Splidsboel, ramt og politiet blev tilkaldt.
Hvad laver du ved siden af fodbolden?
Jeg arbejder hos Mercedes, hvor jeg arbejder som
reservedelsekspedient. Her servicerer jeg vores
kunder. Jeg blev fastansat 1. april efter at have
afsluttet elevtiden på to år. Jeg har altid haft en

Hvad angår fodbolden så har jeg selvfølgelig
ambitioner. Først og fremmest at udvikle mig og
blive en bedre fodboldspiller i B.93. Jeg træner en
del med venstrebenet for at blive skarpere der.
Men også præcision i afleveringerne og konsekventhed foran mål er nogle af mine indsatsområder. Hvad angår det civile, så går jeg efter at
blive Key Account Manager hos Mercedes. Det
indebærer at holde den gode kontakt med vores
kunder, så de forbliver tilfredse kunder. Til næste
sommer håber jeg, at komme et smut til Nou
Camp og se en Barca-kamp.

Nico glæder sig til den nye sæson i 2. division. Han starter som bekendt ikke inde hver
gang, for truppen er bred og der er en vis
konkurrence om pladserne.
Det faktum ser Nico dog ikke som en
ulempe, tværtimod. For som han slutter:
„Selvom vi er konkurrenter, så føler jeg i
langt højere grad, at vi er holdkammerater“.

Medlemsbladet ønsker Nico en god sæson med
masser af spilletid til følge…
Christian Winther

17

Palle fra Præstø
Når der indbydes til nostalgifest sidste fredag i april måned, dukker der af og til spillere op, som ikke har været i klubben i mange år. En af dem var Palle Mogensen, der
dukkede op første gang i 2012, og som med glæde besøgte klubben igen dette år.
Man skal en tur til Køge, hvis man vil aflægge den
nu 80-årige Palle Mogensen et besøg. Palle begyndte at spille bold i Præstø, hvor man hurtigt fik
øjnene op for hans åbenlyse talent. Allerede i en
alder af 14 år debuterede han på klubbens bedste
seniorhold. Da han i 1952 søgte til København
mødte han op på B.93`s anlæg, der imidlertid var
lukket grundet sommerferie. ØB trænede ovre på
Fælleden og for den klub optrådte han 12 gange
på klubbens førstehold, der dengang var placeret
i den tredje bedste række. Militærtjenesten blev

Palle Mogensen
•
•

Født den 16. december 1932
Fodboldkarriere:
Præstø. ØB 12 kampe i 1952.
B.93 1955–1961 93 kampe og 17 mål.

•
•

Uddannelse: Maskinarbejder
Gift med Anna-Marie og har 3 børn,
Gunnar, Birgitte og Michael
Fotograf: Torben Klarskov
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afviklet i Vordingborg, hvor han gjorde tjeneste
sammen med Børge „Bager“ Christensen, og det
tog ikke vor berømte halfback mange sekunder
at overbevise Palle Mogensen om, at han skulle
meldes ind i B.93.
Det var en dejlig klub at være medlem af. Vi
havde et fantastisk godt kammeratskab og holdt
nogle eventyrlig dejlige fester. Michael Rohde
hjalp mig med at få et arbejde på B&W – det var
jo svært at få arbejde den gang, så det gjaldt
dengang som nu at have netværket i orden. Det
blev til det gode antal – 93 kampe på førsteholdet
og i alt 17 scoringer over en periode på fem år.
Med særlig glæde husker han den vigtige oprykningskamp til 1. Division mod Vejle i sæsonen
1955–1956.
Jeg gik i stykker efter tyve minutters spil, og
jeg er sikker på, vi havde vundet kampen, hvis vi
havde været fuldtallige gennem hele kampen. Nu
tabte vi med 2–1 til et meget stærkt Vejle hold,
der to år senere vandt DBU Pokalen. Kampen i
Idrætsparken blev overværet af 27.000 tilskuere.
Til en tidligere kamp 1. Divisionskamp var der kun
16.000 tilskuere.
Det gik bedre for holdet og Palle, da man to år senere vandt det vigtige opgør på Næstved Stadion
og rykkede op i 1. Division. Palle måtte indstille
sin fodbold karriere i 1961, da en skade i akillessenen tvang ham til at lægge støvlerne på hylden.
Indendørs fodbold var en populær folkeforlystelse i 50`erne og 60`ernes mørke vintermåneder. Også her var B.93 dominerende og vandt
såvel turnering som pokal i 1958 med følgende
mandskab: Jørgen Jacobsen, Ole Andersen, Per
Svensson, Leif Rønnow, Leif Petersen, Børge Christensen og Palle Mogensen.
Per Ove Svensson var et kæmpetalent, der
desværre fik ødelagt sin fodboldkarriere efter et

Forrest: Jørgen Jacobsen og Ole Andersen.
Bagerst til højre: Børge Christensen.
2. række fra venstre: Per Ove Svensson,
Palle Mogensen, Leif Rønnow og
Leif Petersen.

trafikuheld, og som følge deraf kun opnåede to
kampe på klubbens førstehold.
Tilbage i klubben efter næsten 50 års fravær,
mindes Palle Mogensen de glade dage i det
gamle klubhus på P. H. Lings Alle. Den særlige

atmosfære, der var på det sted, kunne han godt
ønske sig blev overført til klubbens nye flotte
klubhus.
/tk
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Kan du huske:

Kilde: Palle „Banks“ Jørgensen: B.93`s fodboldhistorie og Landsholdet i medgang og
modgang samt historien på www.b93.dk

September – Oktober
100 år siden

1913

Fodbold: B.93 lagde heftigt
ud i KBU turneringen med en
solid 6–0 sejr over B.1903. Fire
af holdets mål blev scoret af
Victor Klein. 14 dage senere
besejrede holdet KFUM i pokalen med hele 9–3.
Måltørken indfandt sig i de næste to turneringskampe mod henholdsvis AB og KB. Holdet måtte
nøjes med to scoringer mod de to københavnske hold, der scorede det samme antal bag vores målmand Hans Julius Rützebeck. Danmark
vandt landskampen mod Sverige i Stockholm
med 10–0. Poul „Tist“ Nielsen scorede i denne
kampe dobbelt hatttrick – et i hver halvleg. Der
skal noget til at ændre på holdet efter en så stor
sejr, men Richard Rasmussen fra Frem oplevede
denne sjældne ære ikke at være med i den efterfølgende landskamp mod Tyskland, som i
Hamburg blev slået med 4–1. Ingen B.93`ere var
fundet gode nok til at optræde i den rød/hvide
landskampdragt i de to opgør.

75 år siden

1938

Fodbold: Efter en flot sæson
åbning med tre sejre i lige
mange kampe i august 1938
(3–2 over KB, 5–1 over AB, 4–1
over Fremad Amager) fulgte
så efterårets eneste nederlag
ude i Aalborg til AaB. B.93 var det første klubhold i Danmark der fløj til denne udekamp, så
holdet må have lidt godt og grundigt af jetlag
efter resultatet at dømme. Holdet blev højst
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overraskende slået ud af KBU pokalturneringen
af Fremad Amager med 1–5 – et hold som man ti
dage forinden havde besejret. Erik Petersen var
en flittig målscorer i dette efterår med 14 scoringer i otte kampe. Det blev til i alt 28 scoringer i
sæsonen 1938/39 – kun et mål fra Henry Nielsens
klubrekord fra sæsonen 1933/34. Kaj Hansen (Lille
Kaj) scorede i landskampen Norge – Danmark 1–1
det enlige danske mål, som samtidig var landskampsmål nr. 300. Kaj Uldaler, Poul L. Hansen,
Helmuth Søbirk repræsenterede B.93 på landsholdet efteråret 1938.
Tennis: Klubmestre blev: Arne VelschowRasmussen (HS), Else Dam (DS), Arne VelschowRasmussen/Helge Plougmann (HD), Jonna Bjerge
(Gandil)/Ib Gerdes (MD) Damedouble udgik på
grund af manglende deltagelse.
Fra årbogen 1938: Klubben forsøgte uden
held at få tilladelse af KI til at nedrive det gamle
klubhus og opføre et helt nyt.

50 år siden

1963

Fodbold: Efter forårssæsonen var holdet placeret på
en beskeden 6. plads og det
tegnede bestemt ikke til oprykning. Et par gode sejre
over OB i efterårssæsonens
åbningskamp (2–0) Frederikshavn 4–0 og Skovshoved 4–3, fulgte så en
vigtig kamp mod topholdet Horsens. I Vanløse
Idrætspark tabte holdet med 2–4 og alle drømme
om oprykning synes spildt, men – læs mere i næste nummer. Walter Jensen, der var kommet til
fra Fremad Amager var en flittig målscorer i dette
efterår med blandt andet et vaskeægte hattrick
mod Frederikshavn. I Pokalen gik B.93 let videre

efter 4–1 over Aalborg Freja. Norge blev besejret
med hele 4–0 i landskampen i Oslo, mens det
stadig ikke lykkedes os at besejre svenskerne. Det
blev uafgjort 2–2 i København. Ingen B.93ere var
dette år fundet egnede til landsholdet, men en vis
Tom Søndergaard nærmede sig debuten.
Tennis: Klubmestre blev: Arne Lund (HS), Gitte
Grage (DS), Niels Knudsen og Jan Raffel (HD), Solveig Bjørløv og Inge Nielsen (DD). Årets begynderturnering blev vundet af Dorthe Rønlund og
16-årige Ole Granhof.
Det stod i bladet: Klubmesterskaberne i tennis blev stærkt kritiseret af rapporter Rømert. Banerne var elendige, baneinspektøren havde ikke
vist sig de sidste 14 dage og alt for mange spillere
havde bestemte ønsker til, hvornår de ville spille.
Mix Doublen blev således aldrig færdigspillet.

25 år siden

1988

Holdet indledte september
med en sejr over Horsens
(2–0) Uafgjort mod Roskilde i
den efterfølgende kampe var
som sådan også godkendt,
men det så ikke godt ud efter
nederlag på 0–3 mod Frem og 1–4 mod Vanløse,
så oldboys spillerne Ole Petersen, Jens Kolding
og Peter Hertz blev hentet tilbage på holdet for
at undgå nedrykningen til 3. Division. Det lykkedes desværre ikke. Ishockeyspilleren Karsten
Aabrink havde afløst Allan Steen som træner. Talentholdet havde vundet den internationale turnering i Hillegersberg med følgende mandskab:
Lars Mortensen, Stig Pedersen, Thomas Specht,
Peter Zorning (alle 4 af anden generation), Per
Holm, Elvis Vuckovic, Michael Brændeholm, Per
Petersen, Svend Rasmussen, Ulrik Ulriksen, Jan
Henriksen, Ahmed Nuur, Henrik Jansson og Tom
Jensen. Landsholdet tabte 0–1 på Wembley mod
England og vandt med tilsvarende cifre 1–0 over
Island som optakt til kvalifikationskampene mod
Grækenland og Bulgarien senere på efteråret.

Tennis: Lone Vandborg vandt damedouble
ved DM i tennis sammen med makkeren Tine
Scheuer-Larsen. Nu dublerer de hinanden ved
tennistransmissioner på TV.

10 år siden

2003

To flotte sejre over Vejle (5–3)
og Randers Freja (3–2) kunne
ikke rette op på den lidt uheldige sæsonstart på sæsonen
2003/2004. Træner Jesper
Pedersen og assistenten Sune
Nielsen efterlod et hold på en 11. plads med 16
point. Tilgang af Tim Ilsø (Frem – nuværende træner for Fremad Amager) Morten Kirk (Hvidovre)
og Nicolas Drost (Køge) I Vejle førte B.93 med 3–0
efter 34 minutters spil. Efter 60 minutters spil var
stillingen 3–3 inden Peter Fensholm og Bajram
Fetai lukkede kampen. Medlemstallet i fodbold
var helt nede på 712 – på ti år er dette tal mere
end fordoblet. I Em kvalifikationskampene mod
Rumænien og Bosnien & Herzegovina blev det til
skuffende uafgjorte resultater (2–2 og 1–1).
/tk
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Gensyn med „Sløjfe“
Medlemsbladet var på plads da Leif
„Sløjfe“ Poulsen dukkede op til nostalgifesten den 3. maj.
Davs du gamle – det er vel nok længe siden – ik`
siden, at vi gik ud af skolen, jahhhh!!!
Man kom sådan til at tænke på den berømte
Passer/Petersen sketch „Skolekammerater“ da
Leif Poulsen med øgenavnet „Sløjfe“ vendte tilbage til klubben og i døråbningen blev mødt
med åbne arme af sin gamle skolekammerat,
Kurt Olsen. Samme Kurt var i øvrigt årsagen til,
at Leif skiftede som ynglingespiller fra sin barndomsklub, Ryvang. „Du skal da over og spille i
B.93, vi har en smadder dygtig træner (Halvor
Larsen)“, sagde Olsen til Poulsen, og så var den
aftale i stand.
Leif var på førsteholdet i oprykningssæsonen
1958, hvor han i foråret scorede over halvdelen af
klubbens mål – heraf 4 i kampen mod Helsingør
den 1. juni. I efteråret var han idømt karantæne
fra kamp 13–19, fordi han havde optrådt i en firmakamp. Til den allervigtigste kamp mod Næstved den 30. november var han uheldigvis skadet,
hvilket gav plads til debutanten Kurt Olsen. Det
viste sig at være et lykketræf, da skolekammeraten kvitterede med åbningsmålet i sejren på 2–1
og dermed oprykning til 1. Division.
Leif Poulsen var en af de mange spillere, der
i sommeren 1960 fulgte med træner Frank Petersen til en professionel tilværelse i schweizisk
fodbold.
De blev alle lokket med guld og grønne skove,
men blev godt og grundigt taget ved næsen. Senere kom Leif til Espanyol i Spanien, hvor han spillede en enkelt sæson i den bedste spanske række.
Leif vendte tilbage til B.93 i 1966, hvor det blev til
fem kampe på divisionsholdet og en del kampe
på sekundahold, inden han gik over i trænergerningen blandt andet som træner i Ryvang.
Da Leif gik på pension efter 22 år som blikkenslager på Radiometer, flyttede han og konen Jo-
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Leif „Sløjfe“ Poulsen
•
•
•

Født den 31. Januar 1939
Indmeldt i B.93 1956
Førsteholdskarriere: B.93 40 kampe/32
mål 1957–1960, 5 kampe/0 mål 1966.
FC Lugano 1960/62 12 kampe 12 mål.
RCD Espanyol 1963/64 19 kampe/8 mål.

•

Landskampe: 1 kamp på
Ungdomslandsholdet 1958.

•

Uddannelse: Blikkenslager på

•

Gift med Jolanda (italiener) 2 piger og

Radiometer i 22 år
1 dreng.
Fotograf: Torben Klarskov

landa, der er italiener ned til det nordlige Italien,
hvor det så er blevet til et job som ungdomstræner i den lokale klub, der netop har drillet store
Atalanta ved at blive regionale mestre.
Og tilnavnet „Sløjfe“ fik han da hans træner
i Ryvang fortalte ham, at han ikke kunne spille
fodbold med det lange lyse, flagrende hår. Det
problem løste hans mor ved at binde en sløjfe
i håret. Palle „Banks“ var ikke sen til at udnytte
det glædelige gensyn med Leif Poulsen. I sin
tale kunne han oplyse at klubben havde valgt
at hædre ham ved at opkalde klubbens adresse
efter ham.
/tk

Holdbillede fra 1958. Bagerst fra venstre: Leo Nielsen træner, Jørgen Jacobsen, Henning Bjerregaard, Poul Andersen, Leif Rønnow, Palle Mogensen, Anders Yrfeldt, Erik Jepsen og Ole Andersen. Forrest fra venstre: Leif Petersen, Kurt Olsen, Leif Poulsen, Kurt Hansen, Børge Christensen
og Ole Flemming Hansen.
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Sicilia insula est
B.93 var for et par år siden vært for den tjekkiske klub Kmet Rudnia. Det er en
klub fra Prags periferi og deres old boys rejser rundt i Europa som fodboldturister. Vi fik at vide, at de havde været på Sicilien og efterladt evigt indtryk. Det
er ikke hver dag, at der kommer to folkevognsrugbrød til øen læsset med ældre tjekkiske spillere og et tusind liter øl. Lige tilstrækkeligt til holdets forbrug
under den lange rejse og naturligvis tre anker som „værtindegave“. Det er noget,
der gør indtryk på Sicilien. Rent fodboldmæssigt havde de spillet uafgjort. Da B.93
havde både vundet og spiller afgjort mod Kmet Rudnia, tænkte jeg, at sicilianerne
måske var til at snakke med som modstandere.
Jeg skrev til vore tjekkiske kammerater – vi har
en stående indbydelse til returbesøg i Prag – og
fik navnene på sicilianerne. Det viste sig, at det
var fodbolddommerforeningen i byerne Catania,
Messina og Enna, der stod for arrangementet.
Holdlederne, jeg talte med i telefonen, var
straks med på ideen og de var behjælpelige
med tips om indkvarteringer og alle mulige andre oplysninger. Svarene blev mere diffuse, da jeg
spurgte holdets alder og lidt om deres tekniske
niveau: „Det er sådan et mix af alder, men de spiller ikke særlig godt, da det er dommerelever eller
nybagte dommere, der bare spiller for sjov, sådan
på motions niveau“. Hver gang jeg hører en italiener sige „bare for sjov“ ringer alle alarmklokkerne

24

og derfor spurgte jeg igen om aldersniveauet „De
fleste er unge men der er også nogen på fyrre…“.
„Nogen på fyrre“, må have meldt afbud den dag,
eller var de blandt tilskuerne.
Det er en kendsgerning, at det kun er herhjemme, at der spilles organiseret fodbold i aldersklassen „så længe jeg lever“. I resten af Europa
holder det op omkring de tredive, femogtredive.
Men hvad? Billetterne blev bestilt og vi glædede os til turen.
KAMPENE
Den første kamp førte holdet, som bestod for det
meste af B.93ere, til Pedara, 610 meter over havets
overflade ved foden af Etna vulkanen. Fodbold-

Modstanderne så sådan ud: der er delte meninger, men flere af os mener, at de tabte 3–0 fordi
de varmede grundigt op før kampen. Bemærk Benny Steen Møllers og Michael Fenckers
undrende blikke.

banen havde lidt under vinterens halve timers
frost og var ret knoldet. Modstanderne så ikke
ud til at have problemer med det og efter det
første kvarter var vi bagud med tre mål. Rene
akklimatiseringsvanskeligheder. Vi skiftede den
optimistiske 4–4–2 til en mere italiensk 5–4–1 og
for en kort stund lykkedes det at øjne muligheden
for en udligning, da vi var på en tæt og indædt
3–2. Det blev ved muligheden, da kampen sluttede 7–2. Min kone, som er ikke så interesseret i
fodbold, spurgte alligevel „Er det ikke meget at
tabe 7–2?“, „Resultatet lyver“ var mit svar. Som
om det ikke var nok at modstanderne var mellem 19 og 25 år. De havde også udskiftet den lille
og noget usikre målmand med en stor og mere
rutineret én, der tog vor 3–3 og 4–3 bogstaveligt
ud af målet. Resten kan I tælle jer til.
Anden kamp blev spillet på en flot kunstgræsbane oppe i Taormina. Her var holdet lige så ungt,
men taktisk og teknisk klogere.

Det blev vi også og vi sluttede første halvleg
bagud „kun“ med 2–0.
Anden halvleg gav vi dem den klassiske kamp
til stregen og kampen sluttede 3–1 i modstandernes favør, men med et bifaldsindbydende
perlemål af Erik Norsker, som forlod sin stilling
som sweeper, afdriblede to eller tre af børnebørnene, fintede foran målmanden og gav ham evig
trauma. Til kampen havde vi dansk publikum på
og det varmede· Henning Tøth, Flemming Mathiesen m. fl. vil kunne fortælle, hvad de så og
klappede til. Nu vil I spørge, om vi var trætte, efter
fire gange femogtredive minutter to dage i træk.
Vi spurgte hinanden om det samme, og svaret var,
at vi faktisk ikke var det.
Sammenlignet med en tirsdagstræning, der
kræver – for de fleste af dem jeg kender – to restitutionsdage, var det anderledes på Sicilien. Om
det skyldes klima, maden, manglen på stressende
opgaver efter kampen, turen i den lækre swim-
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TIL EVIGT MINDE OG TAK FOR EN HYGGELIG, GOD OG LÆRERIG TUR.
Her er navnene på de fodboldkammerater, der så godt ud, også da de sad på den lokale bar efter og før
kampen. Birra Peroni, Spritz, den lokale hvidvin, Martini Soda og Campari blev tacklet med den samme
skånselsløse elegance som modstanderne fra dommerforeningen i Catania, Messina og Enna:
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1

Uffe Ring-Petersen målmand. Lånt af Frederiksberg.

2

Jens Harild forsvar, flest nedsablede modstandere pr. kamp, B.93 GOM.

3

Niels Herskind, spilafbryder, også for sit hold, B.93 GOM

4

Jørgen Steen Jensen, en klippe på midtforsvar, Boldklubben Cito og B.93s hangaround.

5

Michael Fencker: Offensiv midtbane, bed ankelsmerten i sig og bidrog til indsatsen, B.93 MAS

6

Johan H. Karlsen: offensiv midtbane Boldklubben Cito og B.93s prospect. Meget kærlig bror til
Bo Karlsen men de køber ikke fodboldstøvlerne i samme sportsforretning.

7

Bo Karlsen everywhere på banen, mest defensiv midtbane B.93 SMAR

8

Jørgen Monberg Jensen: Uundværlig offensiv midtbane og ualmindelig stille, B.93 GOM

9

Erik Norsker: sweeper, dynamo og B.93 SMAR + tre fire andre hold efter behov

10

Benny Steen Møller, ubarmhjertig back, B.93 SMAR

11

Carlo Merolli, dekorationsafdeling, B.93 GOM

12

William Splidsboel, rutineret bisse mod de unge, midtbane, B.93 GOM

13

Roald Als, højre half, lånt af Boldklubben CITO (DAI): lod ikke sin kendte aversion mod B.93
påvirke sit spil.

14

Kenneth „Rinoceronte“ Keinz, lånt af Stella Rossa (Røde Stjerne , DAI): One man army, topscorer
og med sine kun 43 år truppens absolut yngste.

mingpool eller svømningen i de gode lokale vine,
er ret svært at sige, men vi var (forholdsvis) friske
og kampklare til den tredje kamp mod – igen –
U25 fra Leonforte. Landsbyen ligger 625 meter
over havets overflade. Vi er næsten på midten af
øen. Vi spillede på en meget flot bane, i et anlæg,
der kun var fem år gammelt. Der var publikum
på. Hele ni piger, der var kommet for at se deres
små kærester spille mod nogle danskere. Ikke en
art danskere, man ser så tit på de kanter. Slet ikke
iført fodboldtøj og absolut ikke i den aldersklasse
vi er stolte af at repræsentere.
Linjedommerne var to unge piger og bortset
fra, at jeg hørte den ene back sige til sin linjedommer „Når jeg løfter hånden husk at vinke for offside“ blev vi kun snydt for ét straffespark.. I det hele
taget blev der dømt „fair and square“ også de andre kampe: modspillerne, som alle var dommere,
kommenterede og vurderede løbende de forskellige situationer og der var sjældent indbyrdes
enighed om afgørelserne. Vort ry var kommet
os i forkøbet og det var glade miner, der bød os
velkommen.

Mindre glade miner, da holdene gav hinanden
hånd for at sige tak for spillet. 5–4–1 havde vist
al sin magt og vi sluttede tournéen med en velfortjent sejr 3–0. Modstandernes træner efter at
have råbt flere gange under kampen „Cazzo!“
Hanno settant’anni: (groft oversat) „Kom så! de
er halvfjerds år gamle, for satan“ sluttede med
at sige til sine drenge: „I har fået en moralsk lussing“.Forbilledligt kontraspil: vor yngling (43 år)
forrest scorede alle tre mål og blev straks kaldt
„Rinoceronte“ („Næsehorn“)af modstanderne.
Til hans ære også den kendsgerning, at linjedommerne kaldte ham ud af omklædningsrummet og ville fotograferes sammen med ham.
Ciao, Carlo
Fotograf: Erik Norsker
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Venskab og leg på
fodboldbanen i Center Kongelunden
Torsdag den 20. juni blev den internationale flygtningedag markeret på Center Kongelunden ved at fodboldklubben B.93’s drenge satte dagen af til at spille fodbold
med børnene på Røde Kors’ asylcenter.
Det blev en dag fyldt med leg, smil og venskab
på fodboldbanen, da B.93’s drenge fra årgang
2002 besøgte Asylcenter Kongelunden. Dagen
var samtidig international flygtningedag og derfor en kærkommen lejlighed for de danske børn
til at lære fremmede kulturer at kende gennem
sjov og leg på fodboldbanen.
Det blev en dag med masser smil. Børnene på
asylcentret havde glædet sig til at få besøg af
nogle danske børn, som de kunne spille fodbold
med. Drenge og piger i alt fra seks til 17 valgte at
iføre sig fodboldstøvler og benskinner.
Sport skaber venskab
Arrangementet var stablet på benene på initiativ
af drengene fra B.93’s forældre. Og det var en
tydeligt glad Gitte Nielsen, centerleder på Center
Kongelunden, der kunne byde børn, forældre, frivillige og medarbejdere velkommen.
„Fodbold og andre former for sport er noget,

der dyrkes i mange kulturer. Det udgør et frirum
for mennesker på tværs af grænser og konflikter.
Når vi er sammen i leg og fysisk udfoldelse, lærer
vi hinanden og kende, og venskaber kan opstå,“
sagde Gitte Nielsen.
Efter en let opvarmning, blev børnene delt op
i fire hold. Selvom børnene gik op i spillet med
liv og sjæl, var der aldrig sure miner på fodboldbanen.
Østerbrodrengene fik indblik i asyltilværelsen i Center Kongelunden
„Det har været en dejlig dag. Vi er meget glade
for, at Center Kongelunden vil have os herud. Det
er en oplagt mulighed for vores drenge at lære, at
det ikke er alle børn, som lever under de samme
vilkår,“ sagde Casper Wulff, træner for B.93. Efter
kampene fik børn, forældre og frivillige fra Østerbro fodboldklubben en rundvisning på centret.
Børnene havde masser af spørgsmål til livet
som asylansøger og fik deres nysgerrighed stillet
af Røde Kors’ medarbejdere på centret.
I mellemtiden havde centrets beboere varmet
op under grillkullene og dagen blev sluttet af
med fællesspisning under solen.
Venlig hilsen
Pressemedarbejder / Røde Kors / Asyl
Jonas Majcherek

Drengene fra B.93 havde valgt at donere
deres aflagte fodboldstøvler og fodboldtøj
til Center Kongelundens børn.
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B.93 er igen kulturaktuel
SOM STENEN I LOMMEN
– Jeg spillede i B.93, sagde jeg. Sammen med Kurt.
– Var det ikke jer, vi altid slog? Erik, der var
AB ‘er, lo. Jeg nøjedes med at hoste. Men hvis han
troede det, så okay. I stedet så jeg lange Lundberg
for mig. Lange luntende, utrolig legeglad, men
fantastisk boldbegavede Lundberg, som aldrig
gik med slips og sagde nej til et hvert professionelt tilbud. Gad vide om han også havde gjort
det i dag? Men nu kørte min indre film. Så lidt skal
der til. Dér kom vi. Rødderne fra Romsøgade på
vej mod Fælledparken. Pragtfuldt! Romsøgades
superhold: Kurt, Jørn, Per, Frank, Henrik, Tommy
og Keld med Ejgil Nielsens målmandskasket fra
bronzekampen i London. En uerstattelig præmie,
Keld havde vundet på Lillebrorlodder på Børnehjælpsdagen. Selv går jeg bagest med Kurts
fodbold, en stor „femmer“ med snøre, som hans
far har pumpet så godt, han kunne. Vi løber ind
på græsset. Slår os ned ved statuen af fodboldspilleren. Smider noget tøj som mål. Spiller til
ti. Samme regler hver gang: bytter ved fem. Tre
hjørner giver straffe.
Og dér: Kurt og jeg på vej til træning i B.93.
Vi cykler hen forbi tennisbanerne. Stiller cyklerne. Går ind i det røde klubhus, der lugter
af træ, sure strømper, jord og brugt læder.
Banerne er knoldede. Lige så dårlige som inde
i Idrætsparken. Til gengæld er vores træner berømt. Dér står han. Den legendariske landsholdsspiller, Michael Rohde med det fine sølvgrå hår,
hvis bølger aldrig er i søgang. Altid chokoladebrun. Hvordan han var blevet det, er mig stadig
en gåde, med alt det tøj. Knapt nok aner man hans
berømte solbrændte ben for de – meget, meget
– lange blå fodboldbukser, som går helt ned til
knæene, hvor de mødes med de endnu længere
blå fodboldstrømper trukket helt op.
Jeg erindrer ikke, at jeg har set ham løbe. Nej,
han stod midt på banen. Kom bolden i hans
nærhed, sendte han ofte en lang aflevering ud

til fløjen med en præcision, som var en gammel
landsholdsspiller værdig.
Og så var der den legendariske onsdag. Almindelig træning. Klokken sikkert halv fem. Sådan en
oplevelse husker man selvfølgelig tydeligt. Jeg
vidste godt, at Dirch Passer spillede i klubben, når
han havde tid, men jeg havde aldrig set ham. Men
denne onsdag havde Rohde givet ham lov til at
spille sammen med os drenge, uden at vi havde
fået det at vide. Da jeg midt i kampen skulle drible
uden om en meget, meget stor mand, så jeg pludselig op i et par venlige øjne og det grin, jeg
kendte fra lærredet: – Det er mig! sagde kæmpen.
Og det var det.

Pris: 199,00 kr.
Fra Niels Johansens erindringsroman
“Hvor lang var tiden, da vi var mindre?
Forlaget Unitas.
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Ny strateg i Ungdomsafdelingen:
Medlemsbladet har mødt Steen Müntzberg
Steen har snuset til fodbold i mange forskellige klubber, som det fremgår af faktaboksen, men da sønnen Nikolaj valgte at spille fodbold i B.93, valgte han at følge
ham, og snart var han indrulleret i foreningsarbejdet.
Jeg følte, at jeg havde noget at kunne bidrage
med, og jeg kunne ikke bare stå og se til, at de
store klubber gik på rov i vores ungdomsafdeling

Steen Müntzberg
•
•
•

Født den 17. juni 1964.
Medlem af B.93: 2010
Fodboldkarriere: Aktiv i Gladsaxe Hero,
B.1903, AB, FB, Skjold.

•

Civil beskæftigelse: Underdirektør i Dansk
Arbejdsgiverforening

•

Lever sammen med Liselotte – har to
sønner fra tidligere forhold – den ene
spiller i B.93, Nikolaj (U 15).

og gang på gang i kraft af deres bedre økonomi,
kunne splitte vores hold ad. – Det er mit klare mål,
at medvirke til, at vi kan matche de store klubbers
tilbud og derved gøre det lige så attraktivt for
vore unge, at blive i B.93. På det organisatoriske
plan kunne jeg byde ind med noget på basis af
min erfaring fra erhvervslivet. Det er et must, at vi
skaber gode rammer for vore spillere og for vore
trænere, som vi må sørge for at udvikle på højeste
niveau. Vi skal tilbage i eliterækkerne for vores
U 17 og U 19 mandskab og vi skal stræbe efter
at få vores bedste seniorhold på kurs mod Superligaen.
Der bør ikke være nogen modsætning mellem elite og bredde, men det er et faktum, at
bedre elite skaber bedre bredde. Fodbold er et
holdspil, der udvikler mange enestående kompetencer, som de unge kan tage med sig i uddannelsessystemet, og senere i deres karriereforløb i
erhvervslivet. Vi skal derfor skabe gode rammer,
der kan gøre den røde tråd synlig, og vi skal igennem vores skoleprojekt gøre det synligt for både
forældrene og erhvervslivet, at her er der virkelig noget at satse på. Forældregruppen udgør
et stort potentiale, som vi bør blive langt bedre
til at udnytte. B.93 er en klub med rigtig mange
potentialer, men vi skal arbejde mere målrettet
på at synliggøre det over for omverdenen. Vi skal
også i højere grad fokusere på klubfølelse. Klubben skal fremstå som en sammenhængende enhed fra første senior til yngste ungdomsårgang.
Steen fortæller med stort engagement om sine
planer og blyanten har svært ved at følge med
på notesblokken.

Fotograf: Torben Klarskov

/tk
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På sponsorbesøg
Kunden i centrum.
Denne gang har vi besøgt Handelsbanken, Østerbro Afdeling.
– Vi har valgt at indlede et samarbejde med B.93,
som vi mener, har en god historie. En klub med en
god klubånd og et interessant netværk.
Vi møder direktør Bjarne Albrechtsen i Handelsbanken på Øster Fælled Torv. Her har banken
haft til huse siden 2002, og Bjarne Albrechtsen er
kommet til banken i 2008 efter 27 års ansættelse

i Den Danske Bank. Jeg kender Østerbro rigtig
godt. Jeg gik oprindeligt i Sankt Jacobs Kirkens
børnehave, og mine forældre var indehavere af
købmandsforretningen på Østerbrogade nr. 53.
Men fodbold begyndte jeg at spille i Hvidovre,
hvor jeg stoppede som ynglingespiller. Siden har
jeg været sponsor for Hvidovre IF, og da begge
klubber nu er rykket en række op, kan jeg kun
være yderst tilfreds, selv om jeg havde set frem
til opgørene mod min gamle klub.
Hvis Bjarne ikke fik den store karriere på fodboldbanen, så tog han til gengæld gevaldig

Fotograf: Torben Klarskov
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Bjarne Albrechtsen
•
•

Født den 9. Marts 1960
Fodboldkarriere: Hvidovre IF til
ynglingsalderen.

•

Civil Beskæftigelse: Direktør i
Handelsbanken Østerbro Afdeling.

•

Gift med Pia og har 3 børn: Jakob,
Joakim og Julie.
Foto: Torben Klarskov

revanche på landets keglebaner, hvor han nåede
at repræsentere det danske ungdomslandshold,
og fungerede om træner og leder i mange år.
I dag er han tillige formand for Øster Fælled
Torvs handelsforening, og det var her igennem,
at han fik knyttet kontakten til B.93. Vi ligger jo
lidt indeklemt bag vores smukke port. Folk ved
godt, hvor Gunnar Nu Hansens Plads ligger, men
vi arbejder meget bevidst på, at synliggøre Øster
Fælled Torv (Tidligere Østerbro Kaserne), som i
dag fremstår som en af de smukkeste pladser på
Østerbro. Østerbro er jo et pragtfuldt sted, hvor
alle folk gerne vil bo.
Handelsbanken er svensk ejet. Banken blev
grundlagt i 187. Banken etablerede sig i Danmark i 1992, og i 2001købes banken Midtbank,
og i 2008 overtager banken den nordsjællandske
Lokalbanken. Med en vis stolthed i stemmen kan
Bjarne Albrechtsen berette, at Handelsbanken

har de mest tilfredse kunder, såvel i Danmark som
i Norden, og banken de seneste tre år er blevet
kåret som Europas stærkeste. Handelsbanken
Østerbro Afdeling har i dag 7 ansatte. Man ser
ikke nogen reklamer for Handelsbanken i TV – Det
er ikke vores måde at gøre tingene på, fortæller
Bjarne Albrechtsen. Vi foretrækker, at vores bestående kunder anbefaler os til andre.
/tk

Banken har en stærk virksomhedsfilosofi.
•

En stærk decentraliseret organisation

•

– filialen er banken

•
•
•
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Kunden i centrum
Lønsomhed prioriteres altid før volume
Langsigtet strategi

Vi findes der, hvor vores kunder bor og
arbejder

•

Den lokale filial har det totale
forretningsansvar over for kunden

Fokus på klubfølelse
B.93`s medlemsblad vil i dette og det kommende nummer sætte fokus på klubfølelse, idet, det er vores opfattelse, at denne følelse stadig kan være en nødvendig
faktor, for at nå de højere mål, vi fortsat sætter os for klubben.
Vi har henvendt os til en række personligheder i klubben og bedt dem med nogle få
linjer udtrykke, hvad de forstår ved klubfølelse. Vi udskriver samtidig en konkurrence,
om hvem der kan skrive det bedste essay
om emnet. Essayet, der skal minimum fylde
en a 4 side, fremsendes til redaktør Torben
Klarskov, Ved Sporsløjfen 10, 2100 København Ø – senest den 20. oktober 2013. Vi
udsætter to flasker god rødvin til det bedste
essay, der samtidig offentliggøres i næste
nummer af bladet.

Poul Fenger: Ungdomstræner modtager
af Børge Strøyer Christensens mindelegat
2012.
Jeg blev medlem af B.93 da jeg var 10 år gammel.
Min familie var flyttet fra Esbjerg til Østerbro i
efteråret 1954, og fra jeg kom i skole i 1955 spillede jeg en del fodbold, både i Kildevældsparken,
Fælledparken og i frikvartererne på Vognmandsmarkens Skole, hvor der var mange fodboldklubber repræsenteret fx Ryvang, ØB, B1903 og B.93.
Der var rigtig mange 93`ere, og da min far allerede dengang var fan af B93, ja så blev også jeg
medlem af B.93. Vi trænede 3 gange om ugen – og
var heldige at have Zølck, Rohde, Spiegelhauer
og Stig Kargård som trænere. Vi blev behandlet
godt enten man var på 1. eller 4. holdet, og da
kampene ofte blev lagt sådan, at det var muligt at
følge flere af holdene fra ens årgang, var det med
til at styrke sammenholdet og med til at opbygge
klubfølelsen. Jeg var bedst som lilleput og drengespiller, men havde en lige så god tid som junior
og ynglingespiller både på grund af kammerat-
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skabet men også på grund af de dygtige og menneskelige trænere. Ud over den ugentlige kamp,
så gik vi selvfølgelig på Østerbro Stadion, Københavns Idrætspark eller i Vanløse Idrætspark, eller
på Gentofte Stadion, hvis HIK med Ole Madsen
på holdet kunne besejre et andet hold, som jeg
ikke kan huske navnet på (Horsens red.) for at B.93
kunne rykke op i 1.division, eller vi mødtes på B.93
langside og så to kampe søndag eftermiddag i
Københavns Idrætspark, hvor man fx kunne se
B.93–B.1909, og som 2.kamp KB–B.1903. Vi gik
gratis ind til B.93 kampene, og så kunne vi også se
stævneklubberne, når de mødtes med hinanden i
Idrætsparken. I dag kan man jo ikke komme gratis
til CL, men Stævnet og Alliancen, fik den geniale
ide at invitere de brasilianske verdensmestre fra
1958 til København. (Danmark var ikke med ved
VM i Sverige i 1958) Københavns Idrætspark var
overfyldt, og alene det at se verdensmestrene
spille var en kæmpeoplevelse som lilleput. Pele

Poul Fenger

scorede ikke den dag, men brasserne vandt 4–3,
og Harald Nielsen scorede to gange. For mange
af de danske spillere tror jeg, at det var en af de
største kampe, de var med til. Man skal lige her
huske, at vi jo ikke kunne se VM–kampene på
TV. Det var først fra 1966 at man kunne se VM
på dansk TV.
Jeg stoppede som aktiv i 1965, samme år som
jeg gik ud af skolen. Jeg blev tilskuer indtil 1968,
hvor jeg begyndte at træne judo. Gennem 70èrne
så jeg enkelte kampe, men begyndte så sammen
med min far (Carl Fenger) at følge B.93 fra og med
pokalsejren over B1903 i 1982 og til i dag.
Fra 2005 har jeg været træner for årg.99. B.93
skal fortsætte med at engagere dygtige trænere
med gode menneskelige egenskaber, fælles oplevelser, og fokusere på det positive, det får alle
parter mest ud af og det er grobunden for klubfølelsen. Klubbens fanklub yder også et vigtigt
bidrag til klubfølelsen. Vi er nu tilbage i divisionen, heldigvis, så vi behøver ikke at være alt for
ydmyge, vi har mange ting at være stolte over
– klubbens historie, en stærk ungdomsafdeling,
og mange dygtige medlemmer, så jeg håber at
mange flere vil vise deres følelser for klubben,
når B.93 løber ind på Østerbro Stadion. Vi er på
vej mod bedre tider.
Flemming Nielsen: tidligere landsholdspiller
for B.93 og AB, professionel i Atalanta og
Morton , skriver om klubfølelse således.
Klubfølelse kan udtrykkes på mange måder. Den
moderne facon gives der ofte udtryk for på tribunerne med det melodiøse råb: „De, der ikke
hopper, holder med de andre… Råbt og sagt
med andre ord: Vi lægger ikke skjul på, hvem VI
holder med. Klubfølelse kan også udtrykkes mere
personligt. Og ingen har vel gjort det smukkere
og mere hjerteligt end „kongernes konge“ i B.93
den uforglemmelige personlighed på og udenfor
banerne POUL ZØLCK.
Han formulerede sig enkelt med postulatet:
B.93’er er ikke noget, man bliver – det er noget
man ER. Ingen på dansk grund har vist udtrykt
sig smukkere. Ta’r vi en tur udenlands, kan vi også

Flemmning Nielsen

både se og høre, hvordan tilhængere lever for
den klub, de kalder deres. Eksempelvis har min
gamle arbejdsplads Atalanta i Bergamo (Italien)
en tilhængerholdning, der siger ALT om klubfølelse på de kanter. Som de så gerne og ofte gør
opmærksomt på skriftligt og verbalt:
Tilskuere, spillere og klub står sammen – før,
under og efter kampene. Det er ikke tomme fraser.
Deres løfte til idolerne er det enkle: „I er aldrig
alene…“ Og kan det så siges smukkere end med
de fem ord, der er prentet på ryggen af deres
Atalanta – trøjer, der er obligatorisk påklædning,
når Atalanta spiller ude og hjemme: A GUARDIA
Di UNA FEDE – på vagt for en tro. Det er stærkt.
Det er opmuntrende. Det er klubfølelse. Og
det er ikke noget nyt fænomen. Da klubben i
Bergamo i 2007 markerede sin 100 års dag sagde
tilhængerne tak med et fælles opråb: 100 år i
kærlighed…
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Fokus på klubliv og klubfølelse
Boldklubben 1973, Herlev – meget mere end fodbold.
I vore bestræbelser på at sætte klubliv
og klubfølelse til debat her i medlemsbladet har redaktøren aflagt besøg hos
Sjællandsserieklubben B 1973, Herlev
og mødt formanden, Bo Mondrup de
Fries.
Græsrødderne
Klubben blev stiftet af en række utilfredse unge,
der ikke kunne finde fodfæste i Herlev IF. Der
skulle være plads til hyggebold, og i starten søgte
man modstandere med samme overbevisning –
og det blev til uorganiserede opgør mod Christiania og Politiets Idrætsklub. Man mødtes hos
hinanden i de private hjem, hvor man klædte om,

og vendte tilbage samme sted efter kampen. Da
klubben rundede de 25 år, skulle man finde ud af
den egentlige stiftelsesdato. Ingen af de oprindelige stiftere havde styr på datoen, så den 8. august
1973 blev så fastsat som den dag, man mente foreningen så dagens lys. Frem til 1983 bestod klubben kun af et hold og var en del af Dansk Arbejder
Idræt. I 1984 oprettede klubben efter anmodning
fra en tidligere ungdomsklubleder, Palle Nielsen,
som i mellemtiden var blevet formand, yderligere
et seniorhold, primært bestående af unge, der
tidligere havde haft tilknytning til ungdomsklubben. Førsteholdet spillede i mørkeblå trøjer og
andet holdet spillede i lyseblåt, man havde på
det tidspunkt trukket en linie mellem de mere
seriøse og de mindre seriøse spillere. Bodega
100 i Herlev var et naturligt samlingssted både
før og efter kampen og derfor naturligvis også
holdets sponsor.
Nyt Klubhus

Bo Mondrup de Fries.
•
•

Født den 28. December 1962
Aktiv fodboldkarriere i Brønshøj, Herlev
IF og B 1973, Herlev.

•

Formand for B.1973, Herlev siden 1994
– i bestyrelsen fra 1986.

•
•

Arbejder for Københavns Kommune
Gift med Helle – 2 børn Nick og Sandie.
Foto: Torben Klarskov
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I 1987 fik klubben tilbudt en gammel faldefærdig
spejderhytte beliggende på adressen Elverhøjen
64 i Herlev. Betingelsen var at klubben selv skulle
stå for istandsættelsen af hytten. 12–14 frivillige
gik i gang med opgaven, der snart blev løst til
alles fulde tilfredshed. Klubben fik tilgang af kvindelige fodboldspillere, der i 1989 kunne spilel sig
helt op i serie 1. I begyndelsen af 90`erne var
mange af pionererne blevet for gamle til seniorbold og meget naturligt kom behovet så for oldboys og veteran bold.
Ungdomsafdeling
I sæsonen 1994/95 fik klubben en forespørgsel fra
den lokale SFO afdeling, om klubben ville være
interesserede i at oprette en ungdomsafdeling.
Klubben indbød til et åbent hus arrangement
og til alles overraskelse mødte der henved 90
unge mennesker op i aldersgrupperne 6–17 år.

I 1996 blev klubben medlem af SBU, hvor man
stillede med fire ungdomshold. I dag har klubben 550 medlemmer, hvoraf de ca. 300 er ungdomsmedlemmer.
Meget mere end fodbold
Bo Mondrup de Fries fortæller:
– Vi stræber efter at være en rummelig klub. Her
er plads til alle uanset, om man er til seriøs idræt
eller bare ønsker at hygge sig med vennerne.
Man er velkommen til at tage en god ven eller
veninde med til træning. Vi lægger stor vægt på
det sociale. Vi har masser af arrangementer, der
ikke har meget med fodbold at gøre. Vi holder
juletræsfester for vore børnefamilier, og vi tilbyder sommerferiearrangementer, der lige så vel
kan tage en tur til badeland, eller andre aktiviteter, der ikke nødvendigvis har med fodbold at
gøre. Vi kalder vores sommerferie aktivitet for
„Blandede bolsjer. „Vi afholder fastelavnsfest og
afvikler hvert år en børnehavefodbold turnering,
hvor vi afholder alle udgifter. For forældrene har
vi oprettet en fitness afdeling, hvor forældrene
kan træne, mens deres børn træner fodbold på
anlægget. Fitness tilbuddet er også til alle unge,
der ikke dyrker fodbold.

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

Momse fonden
For en del år siden fik man en indmeldelse fra Karl
Jørgen. Han var en lille efternøler og moderen
var en ældre dame, der hver træningsdag cyklede ned på anlægget med saftevand og kager til
børnene. Da hun afgik ved døden, var det hendes
ønske, at man i stedet for blomster indbetalte et
beløb til en fond, der kunne anvendes af klubben
til særlige formål. Klubben vedtog, at de midler
skulle bruges på nye velbegrundede aktiviteter,
der kunne øge det sociale liv i klubben. I dag hedder klubbens cafeteria „Cafe Momse“ – Det drives
af frivillige og er årsag til at klubben kan afvikle de
mange arrangementer uden alt for store udgifter.
Hver torsdag møder en madmor op i klubben
og byder på traditionelle retter. Her kan klubbens
mange frivillige med familie få sig et måltid mad
til halv pris, og andre kan købe maden for 35 kr.

Alle de frivillige ledere og trænere er udstyret
med en nøgle til cafeteriet, hvor de mod betaling
kan hente drikkevarer, der er også en holdvandsordning, hvor man kan købe en omgang vand
eller øl til halv pris. Når man har været ude at
spille kamp. Det sker en sjælden gang, at nogen
glemmer at betale, men det er til at leve med,
forklarer formanden.
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Der var trængsel på Elver Road, da Brøndby den 26. juni kom på besøg.
Værdigrundlaget
På klubbens hjemmeside www.b1973.dk kan
man læse om klubbens værdigrundlag og B 1973
linjen. For to år siden oplevede vi vores hidtil
største sportslige resultat. Vi rykkede op i Danmarksserien. Det betød, at vi kom under et vist
pres. Vi har aldrig haft planer om at hente spillere
udefra, men den manglende bredde betød, at vi
ret hurtigt måtte rykke ud af DS serien igen og
de økonomiske omkostninger, der var forbundet
med at spille i Danmarksserien, var af en sådan
størrelse, at vi havde brug for at revidere vores
værdi grundlag. Det er vi i øjeblikket i gang med.
Vi gik måske for meget på kompromis med vores
oprindelige værdier, og det har været en sund
proces, at få taget emnet op igen, fortæller Bo
Mondrup de Fries. Ingen bør være over klubben
– det ønsker vi at fastholde. Der skal være respekt
for alle vore medlemmer, Det sociale skal fortsat
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have højeste prioritet. Alle vore sponsorpenge
går i en kasse, og midlerne fordeles ud på alle
vore hold. Vi har tøj ordning og vaskeordning og
alle vore hold skal fremstå lige topshinede, når
de repræsenterer klubben. Vi arbejder sammen
med Brøndby IF og havde deres førstehold på
besøg på vores stadion „Elver Road“. Vi forsøger
ikke at holde på vores talenter, men sørger for at
tage ordentlig afsked med dem, naturligvis med
et håb om, at spillerne en dag vil vende tilbage.
Vi satser på at 75 % af vore førsteholdspillere skal
være af egen avl, og vi nationaliserer nye spillere,
hvis de har levet op til vores forventninger igennem 2 halv sæsoner.
/tk.

Kjære tidligere fotball venner.
Jeg vil gjerne sende en hilsen til gamle venner i
B.93. Jeg studerte på Handelshøjskolen i København fra 1968 til 1970. Jeg hadde tidligere spilt
fotball for Oslo klubben Lyn fra lilleputt (7–8 år)
og opp til senior. Klubben spilte i norsk hovedserie „ norsk førstedivisjon“, så det var trangt om
plassene. Jeg fikk noen seriekamper som senior,
men mesteparten på benken. Deretter gikk jeg til
Stabæk som spilte i 2. divisjon, hvor jeg fikk en fast
plass på laget gjennom flere sesonger.
Under mitt studie opphold meldte jeg meg inn
i B. 93. Jeg bodde på Egmont kollegium i Nørre
alle, så det var kort vei til treningssentrene og
Idrettsparken.
Jeg ble meget vel mottatt i klubben og debuterte på 4. eller 5. holdet for deretter å rykke
oppover med 2 kamper på førsteholdet, altså ikke
noen stor karrière.
Jeg husker, at jeg var meget imponert over
bredden i klubben med opptil 6 senior hold. Fra
Norge var vi bare vant med 2/3 hold.
Mine fotball venner var alltid meget hyggelig
og imøtekommende. Jeg husker det gode klimaet i klubben som alltid var helt på topp tak-

ket være trenere, ledere og kolleger forøvrig. Det
var en fin erfaring som jeg tok med tilbake til
Norge i 1970.
Min tid i København som student var „dejlig“.
Jeg var faktisk lei meg, når vi hadde bestått eksamen og måtte reise hjem til Norge for å begynne
å arbeide. Men skolen var tydeligvis bra. Jeg begynte i Norges største bank og rykket opp til å
være bankdirektør til jeg pensjonerte meg som
60 åring år 2004. Jeg flyttet da til Portugal og
bygget opp et større turistprosjekt i Algarve, hvor
det ble mye golf. Dere er jo hjertelig velkommen
til å besøke meg. Vår hjemmeside er www.ddbc.
pt. Jeg kan tilby gunstige priser til gamle venner.
Det var reklamen.
Jeg trivdes som nevnt meget godt i København
og fikk mange venner (venninner der). Jeg levde
på danske rød pølser og bajer (Hof var favoritten).
Jeg tror, jeg var en av de beste kundene og markedsførte disse varene gjennom min studietid.
Utelivet var på topp og det var ikke få ganger vi
havnet med morgen mat i Nyhavn etter en kveld
på byen. Dette var kanskje grunnen til at formen
ikke var på topp og at jeg bare fikk to 1.holds
kamper i klubben.
Jeg vender stadig tilbake til det glade København på ferier og jeg besøkte også mange danske
banker under min tid som norsk bankmann. Det
er alltid godt å komme tilbake. Vi eier en restaurant i Portugal, hvor jeg har introdusert røde danske pølser med stort hell.
Lykke til videre i klubben med gode resultater.
Vennlig hilsen
Per Vibe Amundsen
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Norges svar på Palle Banks
Medlemsbladet har talt med Kåre Magnus Torgrimsen fra Stavanger, der her
på nynorsk præsenterer sig selv.
Fotball: Spilt aldersbestemt fotball fot Vaulen IL
og Stavanger IF som keeper, back eller wing. A og
B-lagsfotball for Vaulen IL på seniornivå. La opp
etter beinbrudd, og begynte å dømme.
Fremdeles aktiv som fotballstatistiker, fotballhistoriker. Norges Fotballforbund har benyttet
meg fra 1976 til dags dato med bl. 75-års jubileumsbok, landskampprogrammer, cupfinaleprogrammer, årbøker og generell historikk. Har også
vært med å gi ut 2 bøker om Viking FK og vært
programredaktør der i noen sesonger.

Kåre Magnus Torgrimsen
•
•

Født den 25. August 1941
Gift siden 1967 med Charlotte, 3 barn,
4 barnebarn.

•

Yrke: Kontorsjef på et skipsverksted.
Vanskelige tider og etter konkurs i 1993
div. småjobber. Nå pensjonist.

•

Deltidsarbeide: Fotballstatistiker,
-historiker. Dekket også 3. divisjonskamper for Stavanger Aftenblad.
Foto: Torben Klarskov

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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Er fremdeles norsk korrespondent for tyske
„Kicker Sportmagazin“ og har vært det samme
for flere andre europeiske fotballtidsskrifter bl.a.
„World Soccer“, samt IFFHS i Tyskland.
Er storsamler av fotballbøker, programmer,
pins (merker) pluss at jeg samler litt på vimpler
fra klubber eller utenlandske forbund. Har god
plass i huset til fotballarkiver etter at barna ble
voksne og flyttet ut.
Liker også å reise og prøver å få sett utenlandske lag i aksjon. Alle i Norge har en engelsk favorittklubb og min er Arsenal i London. Jeg har
veldig mange utenlandske fotballkontakter, men
dessverre er det begynt å tynnes noe ut i rekkene.

B.93 mod norske hold
Kampene er tatt ut av Norsk Fotballeksikon (1948).
En kan ikke se at B 93 har spilt mot norske lag siden, men årene 1959–1974 er det ingen fullgod norsk
dokumentasjon av norske mot utenlandske lag.

1908

1908

Komb. Grenland – B.93

0–15

Skien Eller Porsgrunn

18.07

Odd – B.93

1–9

Skien

19.07

Ulf, Drammen – B.93

1–14

Drammen

23.07

Lyn – B.93

0–11

Oslo

25.07

Mercantile – B. 93

1–4

Oslo

26.07

Odd – B.93

0–4

Skien

Odd med 4 danske og B93 med 1 norsk spillere. (Ikke regnet som kamp af B 93, men med utveksling av spillere).Den gang var danske klubber fryktelig meget bedre end norske – dette år blev Lyn
pokalvinder mend Odd blev pokalfinalist i Norge.

1913

1919

Odd – B.93

0–6

Skien

18.07

Odd – B.93

1–0

Skien

20.07

Drafn – B.93

1–8

Drammen

22.07

Lyn Oslo – B.93

2–2

Oslo

21.06

Drafn – B.93

2–2

Drammen

22.06

Brann – B.93

1–3

Bergen

22.07

Sarpsborg FK – B.93

0–3

Sarpsborg

31.05

Trygg – B.93

0–4

Oslo

01.06

Drafn – B.93

2–2

Drammen

19.06

komb. dansk lag iflg. Brann jub. bok.

1925

1928

1946

B.93 med: F. Tarp, M. Rohde, A. Olsen.
Komb. Grenland – B.93

1–1

Skien

21.06

Frederikstad FK – B.93

2–1

Frederikstad

23.06

Sarpsborg FK – B.93

1–2

Sarpsborg

25.06

Frederikstad – B.93

1–1

Frederikstad

27.06

Frederikstad med fungerende trener Stan Cullis (Wolverhampton og England).

1946
1947

Drafn – B.93

2–3

Drammen

30.06

Brann – B.93

1–3

Bergen

02.07

B.93 – Drafn

1–2

København

28.06
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Spillere fra B.93 på Danmarks A-landskag mot Norge A
Satt opp i kronologisk rekkefølge etter debut mot Norge.
Harald Hansen

1 kamp

0 mål

1912

Anthon Olsen

5 kampe

7 mål

1912–1921

Victor Klein

2 kampe

3 mål

1915–1917

13 kampe

15 mål

1915–1931

2 seire og 20–1 i mål.
Michael Rohde
>>Tist<< Nielsen 26 mål mot Norge.
Christian Grøthan

12 kampe

2 mål

1916–1923

Fritz Tarp

13 kampe

0 mål

1918–1934

Poul Jensen

7 kampe

0 mål

1921–1930

Magnus Simonsen

1 kamp

0 mål

1922

Svend Jensen

9 kampe

12 baklengsmål

1927–1937

Poul Zølck

2 kampe

0 mål

1927–1930

Kaj Uldaler

7 kampe

0 mål

1928–1936

0 mål

1930

+ 2 kampe for Frem. 1. landslagsmål på Ullevaal Stadion 1926.
Svend Petersen

1 kamp

Indsatt som reserve.
Carl Stoltz

2 kampe

0 mål

1935–1945

Poul L. Hansen

7 kampe

0 mål

1936–1946

Henry Nielsen

1 kamp

0 mål

1936

Kaj Hansen *

4 kampe

2 mål

1937–1939

Helmuth Søbrik

2 kampe

0 mål

1938–1939

Arne Sørensen

4 kampe

0 mål

1945–1946

Ove Jensen

3 kampe

3 baklengsmål

Jøgen Leschly Sørensen

4 kampe

2 mål

1946–1947

Jørgen Hammeken

2 kampe

0 mål

1946

Knud Børge Overgaard

1 kamp

0 mål

1948

Svend Nielsen

3 kampe

0 mål

1950–1952

1946

Indsatt som reserve i 1947.

42

Poul Andersen

3 kampe

0 mål

1953–1957

Flemming Nielsen

2 kampe

0 mål

1954–1957

Børge Christensen

1 kamp

0 mål

1954

Jørgen Jacobsen

1 kamp

1 mål

1955

Tom Søndergard

4 kampe

0 mål

1961–1967

Jens Kolding

1 kamp

0 mål

1976

+ Flere kampe for AB.

* Om Kaj Hansen sa Reidar Kvammen (Viking + 51 A for Norge, 1933–1949) i 1982, at han var den desidert beste
danske spiller han hadde spilt mot. Han var teknisk god og uberegnlig i sine dribblinger. Han mente også at han var
bedre enn Knud Lundberg (AB).

B-landskamper:
Poul Andersen

1 kamp

0 mål

1952

Børge Christensen

1 kamp

0 mål

1955

1 kamp

0 mål

1979

1 kamp

1 baglengsmål

1945

OL-kamp (uoffisiell):
Carsten Jørgensen

UngdomslandskamperB-landskamper:
Ove Jensen
Helmuth Nielsen

1 kamp

0 mål

1947

Poul Andersen

1 kamp

0 mål

1951

Leif Rønnow Petersen

2 kampe

0 mål

1952–1953

Jørgen Jacobsen

2 kampe

3 mål

1953–1954

Flemming Nielsen

2 kampe

2 mål

1955–1956

Leif Poulsen

1 kamp

0 mål

1958

Tommy Andersen

1 kamp

0 baglengsmål

1959

Bent Jørgensen

1 kamp

0 baglengsmål

1960

Bjarne Eklund

1 kamp

0 mål

1960

Bernhard Deneke

1 kamp

0 mål

1964
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Runde fødselsdage (oktober/december 2013)
Erik Preben Hansen
75 år, den 8. Oktober
Erik Preben er ham, der altid fes rundt med en vandspand på Østerbro Stadion
i 90’erne. Erik Preben var
ungdomsspiller i klubben.
Hans karriere som senior toppede med
kampe på 2. holdet. En fysisk solid back.
Det lykkedes ham, at komme på 1. holdet;
det var som holdleder. I foråret 1993 afløste
han Kurt Olsen på jobbet. Gennem de næste 10 år sled Erik Preben seks cheftrænere
op, nemlig: Erling Bøje, Allan Hebo Larsen,
Johnny Petersen, Peter Grahn, Christian Andersen og Jesper Pedersen. Efter et par års
pause gjorde Erik Preben comeback i sæsonen 2004/05, hvor trænerstaben var Danny
Jung/Dan Lübbers og senere Ole Mørk.
Herefter overlod Erik Preben vandspanden til det nye makkerpar Per Clausen og
Mads Mazanti Jensen.

Tommy Andersen
75 år, den 17. Oktober
Klubbens gamle førsteholdsmålmand, 29 kampe
i 1958/60, bliver 75 år. Årsagen til det beskedne kampantal skyldes, at Tommy
rejste til Schweiz som 21-årig. I sommeren
1960 brød træneren Frank Petersen sin kontrakt med klubben. Og ikke nok med det,
så lokkede han nogle af klubbens talenter
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med til Schweiz, hvor de blev lovet guld og
grønne skove. Blandt disse var Ivan Løvenskjold, Anders Yrfeldt, Leif ’Sløjfe’ Poulsen,
Ole Andersen og altså den rødhårede målmand Tommy, der havde vogtet målet på
både Y- og U-landsholdet.
Tommy Kvist Andersen blev 11 år i
Schweiz, hvor han spillede for fire klubber, bl.a. Grasshoppes. Da Tommy vendte
hjem til Danmark gjorde han, hvad mange
har som deres højeste ønske; han købte sin
gamle arbejdsplads ’Papirhallen’.
Selvom Tommy spillede gammelmandsfodbold i AB (konkurrencen i B.93 var for
stor, red.) har han bevaret sit medlemskab i
barndomsklubben. Tommy var med til Nostalgifesten i maj 2013.

Lars Grunth
75 år, den 23. Oktober
Lars har været medlem
siden april 1990. Han vidste, at man fik en bedre
betjening af Danske Banks
i Danske Bank på Rådhuspladsen, hvis man var medlem af B.93. Og
da nogle af hans fem børn spillede i klubben var sagen klar. Og siden har Lars været
en flittig gæst til førsteholdets kampe. Lars
spillede selv, men det var solobratschist i Tivolis Symfoniorkester. I 1980 hentede direktør Niels-Jørgen Kaiser ham til jobbet som
Musikchef i Tivoli.
Et job han besad med stor succes i 25 år.
Lars Grunth, der er norsk gift og far til fem,
er et ofte benyttet jury-medlem i bl.a. Malko

dirigentkonkurrence. Hans sidder også i bestyrelsen i mange fonde. Ergo: „Lars er noget
ved musikken“.

Ingemann Petersen
90 år, den 15. December
Ingemann, som har de to
ubrugte fornavne Carl Villy,
debuterede på førsteholdet helt tilbage til 1944,
hvor han spillede højre
halfback (midtbanespiller). Det var et hold
med stjerner som Ove Jensen (målmand),
Arne Sørensen, Poul L. Hansen, K. B. Overgaard, Kaj Hansen og Jørgen Hammeken. Det
blev pga. konkurrencen kun til 16 kampe for
Ingemann, bl.a. KBU-pokalfinalen mod Frem
(2–3) i 1945 hvor portene i Idrætsparken
blev sprængt, så det officielle tilskuertal på
37.000 var væsentligt højere. Frem scorede
sejrsmålet i absolut sidste minut. Meget
ærgerligt, især for de to klubbers kasserer.
Da Ingemann var soldat i Næstved, gjorde
de trafikale vanskeligheder, at han ikke bare
kunne rejse til København, så på cv’et står
også til tre kampe for sjællænderne. Ingemann, der var en slider på midtbanen,
gjorde karriere indenfor fagforeningen.
Ingemann var i mange år medlem af spilleudvalget i B.93

Palle ’Banks’ Jørgensen
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Med fest, trommer, flag og konfetti
Siden stiftelsen i vinterpausen sidste
sæson er det gået stærkt for B.93 Fanklub. Over 60 har meldt sig ind, mens
der hele tiden kommer flere til stille og
roligt. Fanklub-formand Brian Nehm er
glad for den stærke opbakning, han har
oplevet og håber, at det udmønter sig i
bedre støtte til 1. senior.
– Formålet med fanklubben er at skabe et samlingspunkt for de mennesker der ønsker at støtte
B.93’s 1. senior. Først og fremmest er vi på stadion,
både ude og hjemme, for at skabe en festlig og
god opbakning til spillerne på banen. På Østerbro
Stadion har vi vores eget faste område under VIP
Loungen, hvor vi støtter op med fest, trommer,
flag og konfetti. Vi håber selvfølgelig endnu flere
vil komme og stå blandt os, så vi i fælleskab kan
danne den bedste ramme på tribunen.
For at bevare interessen for fanklubben afholder fanklubben også et væld af aktiviteter, der
dog primært er centreret omkring kampene og
især hjemmekampene. I foråret havde fanklubben stor succes med en Tips 13 og et managerspil,
hvilket derfor faldt naturligt at fortsætte med i
efteråret.
– Vi laver en masse konkurrencer, både store
som små. I pausen af kampene har vi blandt andet lavet lidt pauseunderholdning på banen med
en konkurrence om at ramme overlæggeren eller

midten. Men vi har også spil, der løber over en
halv sæson, som f.eks. B.93 Manager, hvor man
skal sammensætte sit eget B.93 hold og vinde
flotte præmier. Vi har næsten fordoblet antallet
af deltagere i efteråret i forhold til den første omgang i foråret. Vi står desuden også for kåringen
af kampens spiller.
På Østerbro Stadion finder man derudover
fanklubbens fanbod ved indgangen. Her kan
der købes souvenir, kaffe, slik, popcorn, toast og
mm. Det er i øvrigt muligt at betale elektronisk
i fanboden ved hjælp af app’en „mobilepay“ fra
Danske Bank.
Selvom Brian Nehm er tilfreds med medlemsudviklingen indtil videre, kunne han godt ønske
sig et mere massivt fremmøde til hjemmekampene.
– Alle i B.93 er velkommen til at blive en del
af B.93 Fanklub. Vi vil gerne have så mange med
som muligt og derfor opfordrer vi alle i og omkring B.93 til at melde sig ind i fanklubben, så vi i
sidste ende kan skabe et solidt fælleskab af B.93
tilhængere, der kan give spillerne den støtte de
fortjener.

B.93 Fanklub
•
•
•

Hjemmeside: www.b93faklub.dk
Facebook: B93 Fanklub
Medlemsfordele:
En lille velkomstgave, 2 fribilletter,
arrangementer, rabatter, eget fanafsnit
på Østerbro Stadion og konkurrencer.

•
•

Medlemskab: 93 kr.
Kontakt for indmeldelse:
Brian Nehm tlf. 26 79 94 66
Nehm88@yahoo.dk
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Bestyrelser i B.93
Hovedbestyrelsen
Johnny Wetterstein Hansen (Formand)
wetterstein@gmail.com
Hans Drachmann (Fodboldformand)
dra@b93.dk
Andreas Teschl (Tennisformand)
ateschl@hotmail.com
Hans Bay (Kasserer)
hansbay@gmail.com
Jørgen Ritnagel (Fodbold)
ritnagel@mail.tele.dk
Ivo Skolmen (Tennis)
ias@dk.ibm.com
Torben Klarskov (Suppleant fodbold)
klarskov@b93.dk
Christian Lunøe (Suppleant tennis)
lunoe_c@yahoo.dk
Aps-bestyrelsen
Bestyrelsesformand Jørgen Wenshøj
jw@pj.dk
Henrik Lindholm
lindholm_h@mail.tele.dk
Jørgen Ritnagel
ritnagel@mail.tele.dk
Jon Bremerskov
jonbremerskov@mac.com
Hans Drachmann
dra@b93.dk
Fodbold-bestyrelsen
Hans Drachmann (Formand)
dra@b93.dk
Peter Vest (Kvindefodbold)
peter.vest@mail.dk
Tommy Møller (Seniorafd.)
tommy@kongelunden.nu
Berit Johannsen (Børn og unge)
berit@navigent.dk
Mark Bernquist (Børnefodbold)
mvb@stakemannlaw.com
Per Petersen (Logistik)
pepi@mail.dk

Thomas Riley (Seniorfodbold)
thomasfrolundriley@gmail.com
Steen Müntzberg (U 17 & U 19)
SEM@da.dk
Bestyrelsen Østerbro Idrætspark (ØI)
Torben Henriksen
adv@t-henriksen.dk
Jens Agerbæk
emilie.casey2privat.dk
Niels Kjærullf
niels-kathleen@mail.dk
Tennis-bestyrelsen
Andreas Teschl (Tennisformand)
ateschl@hotmail.com
Rogier Folkers
rogierfolkers@hotmail.com
Cathrine Ørbeck Riis
cathrine.riis@hotmail.com
Torben Ernst
willy@willyernst.dk
Roberto Machuca
rma@clirecon.com
Joy Rasmussen
joy.rs@hotmail.com

15

November

Forventes næste
medlemsblad
Deadline for indlevering
af stof onsdag den
20. oktober 2013
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Prøv en bank, der
er med dig i hverdagen
Hvis du vil have et bud på, hvordan du får mere
ud af din økonomi i hverdagen, så kontakt Jacob
- du risikerer ikke andet end at få et godt tilbud.
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Vi ses i
Spar Nord København
Rådhuspladsen 75
1550 København V

tættere på

