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FØRSTE SKOLEDAG
Traditionen tro var medierne fulde af nyheder om 
den danske folkeskole første skoledag efter som-
merferien. Sådan har det været hvert år. Denne 
gang måske ikke fordi den danske folkeskole 
kunne fejre sin 200 års fødselsdag, men derimod 
fordi folkeskolen denne gang skulle tage hul på 
en helt ny og ganske anderledes folkeskolere-
form. En folkeskolereform der blandt meget andet 
betød, at børnene skulle tilbringe længere tid på 
skolen, og at lærerne skulle arbejde på skolen og 
ikke som hidtil kunne forberede sig hjemmefra. 

Der var god gang i debatten. Det danske forenings-
liv var bekymret. Ville den længere skolegang for 
eleverne betyde en større medlemstilbagegang? 
Ville foreningerne kunne fastholde de mange fri-
villige ledere og trænere, der hovedsageligt blev 
rekrutteret blandt pædagoger og lærere? Mange 
forældre frygtede også, hvordan deres børn ville 
klare en længere skoledag, og de var bange for, 
om deres fritidsliv og familieliv ville kunne klare 
omstillingen.

Der vil nok gå en rum tid før vi får svar på alle de 
spørgsmål, og om folkeskolen virkelig vil få den 

opblomstring, som mange politikere har gjort sig 
til talsmænd for.

Mange lærere valgte før første skoledag at sige 
folkeskolen farvel og de frie grundskoler og pri-
vatskoler har oplevet en fremgang som aldrig før.
B.93 har haft et længe næret ønske om at kunne 
tilbyde skolegang og eliteidræt i sammenhæng. 
Næsten 90 elever og forældre valgte at sige ja til 
klubbens tilbud, og meldte deres børn ind på B.93 
Skole- og Idrætsakademi med første skoledag den 
11. august. B.93 er som privatskole knyttet til de 
frie grundskoler

På de følgende sider kan man få et indtryk af 
de forventninger, som forældre, elever og lærere 
mødte op med den første dag. 

Hvad oplysningspionererne Christen Kold og  
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig ville have tænkt, 
hvis de fortsat havde haft deres gang på jord, kan 
vi kun gisne om.

Redaktøren.
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KLAR – PARAT – SKOLESTART
Medlemsbladet var til stede, da 
B.93`s skole- og Idrætsakademi 
havde første arbejdsdag 

Torben Klarskov 

Den 11. august 2014 kl. 09.00 om morgenen. 
Der er travlhed på anlægget, hvor der normalt 
ville være ro og fred. Omkring 90 elever og deres 
forældre møder op til første skoledag i B.93`s 
Skole- og Idrætsakademi. Et nyt kapitel bliver 
skrevet i klubbens lange, glorværdige historie. 
Mange har taget blomster med til skolen – de 
skal senere plantes ud på anlægget. Terrassen 
summer af forventning.

Skoleleder Johnny Wetterstein springer op på et 
af bordene på terrassen og byder velkommen. 
Endnu ikke alt er på plads til den første skoledag, 
og derved adskiller B.93's skole- og Idrætsa-
kademi sig ikke synderligt fra de mange andre 
skoler, der også har første arbejdsdag efter ferien.
 
Den daglige leder i B.93, Jesper Nielsen har ta-
get sin guitar med. Der skal indledes med fæl-
lessang. De mange fremmødte inddeles i fire 
grupper. 4 klasse synger med på „Æblemand‘, 5. 
klasse stemmer i med ‚Hvem har malet himlen 
blå“, 6 og 7 klasse synger på engelsk ‚I like the 
flowers“ – Eleverne får bred opbakning fra de 

forventningsfulde mødre, mens fædrene får en 
lidt lettere sang at nynne med på ‚På tirsdag- på 
torsdag“. De høster dog størst bifald. 

Nu er det tid til at fremvise lokalerne. Skolens 
lærere tager hånd om elever og forældre. Inden 
rundvisningen må Wetterstein dog lige indskærpe 
skolens første regel: ‚Ingen må have sko på i lo-
kalerne“ – Alle elevernes sko bliver sat uden for 
døren, mens forældrene bliver uden for og gen-
nem glasruden kan se, at skemaer bliver omdelt i 
lokalerne. Omklædningsrummene bliver beset, og 
skolens og klubbens ny erhvervelse – den flotte 
pavillon, som for få dage siden blev løftet ind på 
området med en kran tages i øjesyn. Her skal 
både være klasselokaler og fitness rum. Området 
foran er ved at blives flisebelagt – endnu mangler 
boldbanen, slåmuren og de udendørs bænke på 
arealet foran tennishallerne. 

B.93's udsendte benytter lejligheden til at stille 
nogle få spørgsmål til udvalgte elever og forældre.

Jesper Andersen er mødt op med sin søn Jonas 
Ulstrup Andersen.

Jonas er meget glad for at spille fodbold. 
Han har tidligere været forbi KB og HIK, men 

her forventer både far og søn, at Jonas kan blive  
tilbudt den rette talentudvikling. Det er sund  

Jesper Nielsen har 
taget sin guitar 
med og indleder 
dagen med  
fællessang
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fornuft at kombinere idræt og læring. Jesper er 
også af den opfattelse, at B.93 skole – og Idræts-
akademi kan bidrage med mere disciplin og at 
man tager sig mere af den enkelte elev. Jonas 
kommer fra Kildevældskolen og starter som elev i 
6. klasse. Han vil melde sig ind i B.93 og kan gøre 
gavn på mange pladser, dog mest på midtbanen. 

Andreas Relster er mødt op med sin datter Sofia 
Pawlik (11 år), der synes, at det er en fantastisk 
chance, at kunne kombinere sin glæde ved tennis-
spillet med en nærliggende skolegang. Sofia er 
medlem af B.93 og har stor tillid til, at klubbens 
dygtige tennistrænere kan få flere tennisspillere 
til at melde sig ind på akademiet.
 
Michelle Jørgensens datter Sofie spiller ligeledes 
tennis. Hun spiller i Rødovre Tennisklub, der har 
lovet hende at tilpasse træningen i klubben, så 
hun kan træne begge steder. Sofie bemærkede  
busreklamen for akademiet, mens Michelle faldt 
over en brochure for akademiet i en anden  

tennisklub.  Sofie er 11 år, men snart 12 bedyrer  
hun. Sofie kommer fra Ingrid Jespersens Gym-
nasieskole.
 
Thine Schmidt er mødt op med sin søn, Babu-
carr, der er vild med fodbold. Han skal starte 
op i 6. klasse. Thine syntes ikke, at hans tidli-
gere skole havde fuld forståelse for, at drenge 
prioriterer deres fodboldspil så højt. Babucarr har 
spillet fodbold i B.93 fra han var 5 år gammel. – 
Det er det Babucarr vil, siger hans mor – B.93 
Skole- og Idrætsakademi forener det faglige 
med det sportslige. Babucarr var tidligere elev på  
Nørrebro Park Skole. – Den nye Folkeskolereform 
synes Thine ikke levner plads nok til et fritidsliv 
i foreningen. Babucarr spiller på klubbens U 13 
hold som angriber eller højre kant.
 
Richard Lilja er akademileder, der også er DBU 
instruktør, tilknyttet Birkerød Sports College 
samt U 14 træner i B.93. Han har Sune Lærkedal 
Jensen som souschef. 

Her ser vi nogen af de kommende verdensstjerner fra B.93
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B.93 er en af de 23 klubber med licens. 
Klubben råder over nogle af de mest talent-

fulde spillere i U 17 og U 19 regi – dette Skole- 
og Idrætsakademi vil løfte klubben et stort skridt 
fremad navnlig rettet imod grupperne fra U 15 og 
nedefter. Eleverne i den alder har muligheden for 
at blive rigtig gode. Vi skal arbejde med detaljerne 
hos den enkelte spiller. Vi har spillere, der kommer 
fra andre klubber. Her skal vi indgå i et samarbejde 
med elevens træner. Vi lægger primært vægt på 
den tekniske træning. Det er ikke bare et løft for 
eliten i fodbold, men sandelig også for den unge 
tenniselite. Eleverne vil også opleve et løft på deres 
faglige skoleniveau

Klubbens målmandstræner Nicolas Nielsen kom-
mer fra en stilling som lærer på Sortedam Skolen.

Men jeg kunne ikke lade være med at 
springe til, da jeg fik tilbudt at arbejde med 

på at udvikle klubbens Skole- og Idrætsakademi. 
Jeg har oplevet mange glade stunder i denne 
klub, som helt igennem er mit hjertebarn, og jeg 
har altid følt, at B.93 med det her anlæg og den 
fantastiske beliggenhed har potentialet til noget 
stort. Jeg har ventet på, at denne ide skulle blive 

realiseret i årevis. Klubben er et vidunderligt sted 
at være, sådan har jeg altid selv følt det, og den 
følelse vil jeg godt være med til at give den næste 
generation. Jeg glæder mig til at være med til, at 
nogle elever kan få lov til at leve deres drømme ud

Med på lærerholdet finder vi også viceskole- 
leder Karina Grønvall Lindgren, Vicky Marie Gøtke,  
Jochen Hell. Grundet Steen Højlos barselsperiode 
varetages tennistræningen midlertidigt af Rune 
Thomsen, der er udlånt af KB. 

Vi fandt også lige tid til at nappe et foto af en 
travl, men overordentlig lykkelig skoleleder Johnny 
Wetterstein. Sammen med Karina Grønvall Lind-
gren har de to udført et kolossalt arbejde med 
at få realiseret en ide, som mange i begyndelsen 
vist så på med en del skepsis. 

Det skal blive spændende at følge udviklingen 
i Skole- og Idrætsakademiet. Her fra klubbens 
hjemmeside og fra klubbens medlemsblad skal 
lyde et stort tillykke med, at den første hurdle er 
vel overstået – vi glæder os til at berette endnu 
mere fra dette spændende projekt.

Johnny Wetterstein er en overordentlig travl, men lykkelig mand
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FODBOLD PÅ FØRSTEHOLDET I 70`ERNE
Medlemsbladet har mødt  
Eigil Roland Petersen

Ole Helding

 
Det blev et meget positivt møde, med gode ind-
læg Eigil blev medlem af klubben som 10 årig 
den 18.februar 1961 iført nye støvler. Træneren 
var Poul Zølck, som på daværende tidspunkt var 
kongen i klubben. Dengang spillede man kun mod 
hold fra København og de stærkeste var Brønshøj, 
KB, B 1903 og Fremad Amager.

Som ynglingespiller kom Eigil på ynglinge lands-
holdet, hvor han spillede 6 kampe mod blandt 
andet mod Vesttyskland med Rainer Bonhof, Paul 
Breitner og Uli Höenes. Kampen blev spillet en 
kold november aften og endte uafgjort 1-1 og 
for Danmark scorede Benny Nielsen AB. Med på 
landsholdet var klubkammeraten Henrik Juul og 
Jens Harmsen fra AGF 

Eigil debuterede på første holdet i en alder af 
20 år. Fra 1971-1977 opnåede han 118 kampe 
på holdet, hvor alle havde et job om dagen og 
derefter trænede om aftenen op til fire gange 
om ugen. Efter kampene var der fest og glade 
dage i det københavnske natteliv. B.93 fik klubhus 
under tribunen på Østerbro Stadion – på anlæg-
get tilbragte man meget tid især om sommeren. 
Især blev der spillet meget tennis om dagen og 
alle medlemmer i klubben havde et rigt socialt 
samvær. Det sidste år Eigil havde på 1.holdet blev 
han professionel – til 1.000 kr. om måneden – 
store penge dengang.

Eigil debuterede på 1.holdet mod Herfølge med 
Palle „Banks‘ i målet, Finn „Ludo‘ Jensen, Erling 
Bøje, Find Juul, Bent Andersen, Finn Ilsø og med 
Erik Dennung som træner, Senere havde han 
Knud Pedersen, Bengt Annemann, og John Sin-
ding som trænere. 

Førsteholdsspillerne var amatører, men klubben 
tilbød mange oplevelser for spillerne og deres 
koner – mange gange tog man efter kampen på 
Excalon – et populært dansested inde på Strøget, 
hvor man festede til den lyse morgen – derefter 
skulle alle på arbejde – en adfærd som dag vil 
være ganske utænkelig. 

Dengang var man trofast over for sin barndoms-
klub – man havde et nært forhold til klubben 
–   man gik gennem ild og vand for sin klub. I dag 
spiller Eigil med Grand Old Masters – holdet skal 
senere i år skal besøge den gamle venskabsklub 
OB i Odense, hvor mange af spillerne kender 
hinanden fra ungdomsårene.

Der var et super socialt liv i klubben, noget som 
Eigil savner i dag. Eigil håber, at B.93 snart vil være 
at finde i 1. Division igen. Men fodbold i dag stiller 
store krav til økonomien.

Fakta  

Eigil Roland Petersen
født den 18.02.1951
B.93: 118 kampe/6 mål (1971-77)
6 Ynglingelandskampe (1969)

Billede af Eigil Roland Petersen
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EN KULTFIGUR I B.93
B.93 har altid været kendt for at have 
store målmænd, Bent Jørgensen er 
en af dem.

Torben Klarskov

Bent Jørgensen med øgenavnet „Støvsugeren‘, 
der absolut intet har med rengøringsvanvid at 
gøre, blev medlem af B.93 i 1951. Bents far fik 
af benzinforhandleren fra Gulf Tanken anbefalet, 
at lille Bent skulle blive meldt ind i B.93, og det 
blev hermed gjort.

Mine forældre var ikke særlig interesseret i 
fodbold, og jeg tror faktisk, at de kun har set 

mig spille en enkelt kamp for B.93, fortæller han

Bent var ikke det store talent i ungdomstiden, men 
som juniorspiller kom han til udtagelseskamp for 
KBU på B.1903`s anlæg og som ynglinge spiller 
opnåede han at komme på unionsholdet sammen 
med Kurt Olsen.

Jeg debuterede på førsteholdet påskedag 
i 1960. Tommy Andersen havde haft et par 

fæle drop i pokalkampen mod B.1901 forinden, og 
da jeg jo aldrig har villet stå tilbage for ham, drop-
pede jeg også i min debut kamp mod Køge (0-1)

1960 blev et meget begivenhedsrigt år for Bent, 
der udover at debutere på førsteholdet, nåede en 
kamp mod Vesttyskland på ynglingelandsholdet 
(0-1) – senere på året blev til debut på Ungdoms-
landsholdet mod Norge i Stavanger – (se billedet) 
en kamp som Danmark vandt med 4-0. Første 
august 1960 fik Bent sit svendebrev som ma-
skinarbejder, men den mest dramatiske situation i 
1960 var dog den tragiske flykatastrofe i Kastrup 
16. juli 1960, hvor 8 af Danmarks mest talentfulde 
spillere omkom. Bent sad sammen med Bjarne 
Eklund, Hans Andersen fra Køge og Erik Manne 
Poulsen/Dyreborg fra Frem i den noget mindre 

maskine, der skulle lette efterfølgende, men som 
aldrig kom i luften. 

Det blev så til en ubrudt række af førsteholds-
kampe for B.93. Bent var tæt på A-landsholdet, 
da Flemming Nielsen vendte hjem fra tilværelsen 
som professionel i udlandet og tog ham under 
meget kærlig behandling

Jeg var i mit livs form, men på A landsholdet 
kom jeg ikke. B.93 var ikke repræsenteret 

i udtagelseskomiteen, så Poul Verner Henriksen 
fra AB blev foretrukket, selv om han som reserve 
aldrig fik sin debut på A-landsholdet. 

Bent har været involveret i en række store kampe 
for klubben. Den bedste var ubestridt kampen 
mod Randers Freja i 1963 (6-2) på Østerbro 
Stadion med 6.850 tilskuere på lægterne – en 
kamp der banede vejen for oprykningen til 1. 
Division ugen efter (3-0 i Odense over KFUM). 
Bent var også på kassen i den utrolig velspillede 
og spændende pokalsemifinalekamp i foråret 
1967 mod Randers Freja i Parken (4-5) Han var 
med på holdet i klubbens jubilæumskamp i 1968 

Billede af Bent Jørgensen fra arkivet
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Fakta

Født den 28.11.1941
Medlem af B.93 siden 1951
Kampe for B.93: 209 kampe 0 mål, Tåstrup 
69/70, Vanløse 71/73
Landshold: 2 U – lands kampe (60/61)  
1 Y – Landskamp 1960.
Civilt erhverv: maskinarbejder, chauffør
Søn: Rene (46)

Skjoldet med alle Bents 1. holdskampe 

mod Landskrona BOIS (3-3) og fik stor publi-
kumssucces på træningsturen til Malaga, hvor han 
imponerede det lokale publikum ved at på bedste 
volleybold vis, at hamre bolden over midterlinjen 
med underarmen. 

I 1963 var jeg også med klubben på Færø-
erne, men jeg kom aldrig i kamp, da jeg kort 

forinden havde pådraget mig en arbejdsskade ved 
at få en metalsplint i øjet.

B.93 røg for første gang ned i 3. Division i jubi-
læumsåret 1968. og Erik Dennung tiltrådte som 
ny træner.

Jeg fik den meget skuffende besked fra 
Dennung, at han ikke regnede med at ville 

bruge mig på førsteholdet, og jeg meldte mig 
derfor i Tåstrup. Inden næste sæson blev jeg  
kontaktet af Bengt Annemann, der havde fået 
målmandsproblemer i Vanløse på grund af en 

langtidsskadet Henrik Jørgensen. Efter to sæso-
ner i Vanløse vendte jeg tilbage til gammelmands-
fodbold i B.93, hvor jeg spillede min sidste kamp 
som 70 årig.

Bent Jørgensen er en kultfigur i B.93. Han har 
klubemblemet i hjertet, og han er en fin kam-
merat, der selv om han ikke længere er aktiv, 
servicerer de ældre holdkammerater på bedste vis 
med smørrebrød og forfriskninger efter kampen. 

Torben Klarskov
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Billede af Ungdomslandsholdet mod Norge 1960
Bagerst fra venstre: Vagn Hansen, Frem Sakskøbing, Tommy Troelsen, Vejle, Kjeld Petersen, B.1913, 
Poul Bilde, Vejle, Palle Bruun. B.1913, I midten: Leif Skov, Frederikshavn, Niels Møller, Odense KFUM, 
Bjarne Eklund, B.93, forrest fra venstre. Ib Eskildsen, Frem, Bent Jørgensen, B.93 og Kai Johansen, OB. 

2
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MAN MÅ ALDRIG  
NEGLIGERE HISTORIEN
Medlemsbladet har kontaktet Yacine 
Hamouchene, træner for klubbens U 
15 hold i mesterrækken 2014/2015

Torben Klarskov

Yacine er født i Danmark af algeriske forældre, så 
da vi satte ham stævne i klubben, bad han om at 
få mødet rykket en time frem, så han kunne nå 
hjem og se Algeriet spille mod Belgien ved VM 
i Brasilien. Det gik jo ganske godt for Algeriet i 
første halvleg.

Yacine startede sin fodbold karriere hos Fremad 
Amager, hvor han spillede på klubbens U 17 
og U 19 hold. Han opnåede også udtagelse til 
Øens Hold og blev indlemmet i førsteholdstrup-
pen, mens Michael Schäfer var træner derude. 
En meniskskade satte imidlertid en stopper for 
fodboldkarrieren, og Yacine drog hinsidan for at 
blive træner for Trelleborgs årgang 1998. Der var 
han, indtil han selv henvendte sig til B.93 med 
henblik på at blive ungdomstræner.     

Jeg har ofte spillet mod B.93, og jeg kunne 
lide atmosfæren i klubben, hver gang jeg 

trådte ind ad døren til klubhuset, fortæller Yacine. 
Her var historiske værdier, som klubben hægede 
om. Man må aldrig negligere en klubs historie. Det 
er den, der er fundamentet for det videre arbejde. I 
B.93 blev der arbejdet målrettet og stenhårdt med 
de unge talenter. Det tiltrak mig og jeg ønskede 
brændende som træner at blive en del af denne 
kultur. Her fandt jeg en tolerance over for forskel-
lige folkeslag. Klubben har Københavns bedste 
muligheder for at udvikle det bedste potentiale. 
Den geografiske beliggenhed er helt ideel. 
Han har store forventninger til det kommende 
Skole- og Idrætsakademi, som han mener, vil give 
klubben et løft og være med til at indfri nogle af 

de krav som unge mennesker i dag stiller til det 
moderne foreningsliv. 

Yacine begyndte med årgang 1998, U 14 sammen 
med Ivan Christensen og Bjarne Salomonsen. – 
senere indgik han i et fortræffeligt samarbejde 
med Morten Olsen omkring årgang 1999 og i 
begge tilfælde blev det til oprykninger. 
Fra næste sæson skal det kommende U 15 hold 
så prøve kræfter med de allerbedste. Klubber 
som FCK, Brøndby, Lyngby, Herfølge, Køge og 
Næstved. 

Det bliver en svær opgave, og vi får først 
licens, hvis det lykkes os at holde os i ræk-

ken efter første sæson, så det er naturligvis vores 
mål at bide os fast i rækken. Truppen er på 23 
spillere og jeg skal arbejde sammen med Thomas 
Lindhardt om holdet – vi har dog testet formen 
af ved at deltage i Kastrups Crown Plaza Cup, 
hvor vi tabte i semifinalen til Brøndby med 2-1 
efter at have besejret Queens Park Rangers med 

Yacine Homouchene
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8-0 og Vanløse med 7-0. I næste sæson delta-
ger vi i Superman Cup i Trelleborg, hvor Lyngby, 
Brøndby, Helsingborg og Malmø FF bliver vore 
modstandere.

Om sig selv mener Yacine, at hans styrke ligger 
i mandskabspleje, mens han måske nok kunne 
blive lidt bedre til at gennemføre den fysiske del 
af træningen.

Det gælder om at skabe et fællesskab. Vi 
giver hver enkelt spiller et ansvar. De skal 

lære at give støtten videre til holdkammeraterne 
– der skal tales et ordentligt sprog på banen og 
udsendes en masse positiv energi. Spillerne skal 
have lov til at vise sig frem. De må godt begå fejl, 
men de skal lære af de fejl, de begår. Hvis du er 
god til træning vil du også blive god til kamp. 
Hele tiden skal man holde sig for øje, at det er 
unge mennesker, man er med til at forme. Hvis 

man selv som træner er dedikeret til sit arbejde 
og har engagementet med sig, så vil det have en 
afsmittende virkning på spillerne

Medlemsbladet ønsker Thomas, Yacine og deres 
trup på 23 spillere held og lykke med den kom-
mende sæson.

Bagerst fra venstre:
Træner: Richard Lilja, 4 Luka Sa-
bov, 9 Magnus Riis, 17 Gelbrim 
Aruni, Målmand Mads Atlschuler, 
Målmand Alex Jensen, 14 Noah 
Wyke, 11 Oliver Reichardt, 7 Baj-
ram Huseini

I midten fra venstre:
Træner: Thomas Lindhardt, 
23 Mads Sørstrøm, 16 William 
Fribert, August Munk, Sylvester 
Damsholt, 6 Louie Frimand, 19 
Yusuf (ikke længere i klubben), 
13 Ferit Simsek, Træner Yacine 
Hamouchene Forrest fra venstre: 
2 Jonas Kendal (Anfører), 18 
Mehmet Sahin, 5 Deniz Celik, 
20 Ayman Amri, 10 Jeppe, Eren-
bjerg, 21 Elham Alili, 15 Søren 
Sørensen, 22 Jonathan Broe

Ikke tilstede: Malthe Weisdorf, 
Gustav Thomasen
Nye spillere i truppen 
siden sommer 2014:
Cedric Atsoko (Cameroun), Asger 
Larsen (Gladsaxe Hero), Hugo 
Kjems (Vanløse IF), Andreas 
Gaddrup ( Frederiksværk FK, 
Berzan Kücükyildiz (BK Union), 
Daniel Zarhoush (BK Union), Mik-
kel Vindelev (Hillerød G&I), Seba-
stian Kroner (Brøndby IF).

Fakta

Yacine Hamouchene
født den 29.02.1980
B.93 fra 2011
Fodboldkarriere: Fremad Amager U 17, U 19, 
Øens Hold, 1. holdstruppen 2000
Træneruddannelse: Færdiggør A licens til  
december
Civil karriere: Konsulent for ”Den korte snor” – 
Et kriminalpræventivt indsats
Gift med Lidia:  To døtre Leena og Sirine.  
Bor i Malmø. 
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B.93 FANKLUB
Medlemmer juli 2014: 75
Hjemmeside: www.B93fanklub.dk
Facebook: B.93 Fanklub 
Medlemskab kun 93 kr. (resten af 2014)

Medlemsfordele: 
Rabat på indgang til hjemmekampe KUN 40 kr. 
Arrangementer, fx. deltagelse i DM for fanklubber 

Konkurrencer
Billige landskampbilletter og meget mere

Tifo støtte: 
Til vores konto nr. 0345560 reg. 5339 eller 
mobilepay 26799466
Kontakt: Formand Brian Nehm, 26799466 eller 
nehm88@yahoo.dk

B.93 Fanklub blev stiftet 24. januar 2013.
Vores formål er at skabe et samlingspunkt for de 
mennesker der ønsker at støtte B.93 1. Senior.

Fanklubben vil forsøge at skabe en god og festlig 
stemning til B.93 ś kampe, hjemme såvel ude. 
Der vil blive taget initiativ til at skabe den gode 
stemning med vores trommeduo og der vil blive 
viftet med flag osv.

Fanklubben overtog salget i boderne på Østerbro 
Stadion til B.93 hjemmekampe tilbage i januar, 
hvilket betyder, at man kan betale i boderne med 
mobilepay. 

Vi håber endnu flere ønsker at blive medlem  
i B.93 Fanklub, om man er aktiv fan eller bare 
ønsker at støtte det arbejde vi laver. Med vores 
indgangsrabat på stadion, skal du ikke se mange 
1. senior kampe før dit medlemskab i fanklubben 
er tjent hjem. 

Med venlig hilsen
Brian Nehm
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Der vises CL kampene i restaurationen hele efteråret. 

Kokkens Gourmet tilbyder stegt flæsk eller flæskesteg 
hver tirsdag og onsdag i perioden til kr. 93,00 
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VI SKAL BEVÆGE OS HØJERE OP 
I FØDEKÆDEN 
Medlemsbladet mødte Sune  
Lærkedahl Jensen, U 17 træner og 
akademitræner ved B.93 Skole- og 
Idrætsakademi. 

Torben Klarskov

Det er vigtigt at vi kender vores plads i det 
danske fodboldhieraki og sætter os reali- 

stiske mål for fremtiden. Vores bedste ungdoms-
hold U 17 og U 19 mandskaberne endte begge 
i toppen af 1. Division, og planen er fortsat at 
komme op og spille i Elitedivisionen, men det  
kræver at vi fortsat bevæger os fremad i føde- 
kæden og giver vores spillere de optimale mulig-
heder for at de kan udvikle sig. Vi skal finde vores 
egen måde at udvikle spillerne på.

Udsagnet kommer med et smittende engagement 
fra klubbens U 17 træner, Sune Lærkedahl Jen-
sen, der i sit første halvår med holdet fik holdet op 
på en sølvmedaljeplads i 1. Division – vandt KBU`s 
Pokal finale med de knusende sejrscifre 5-1 over 
HIK og var snublende nær ved at kvalificere holdet 
til den landsdækkende finale, da holdet tabte til de 
sjællandske pokalvindere fra Lyngby. Et hold der 
kommer fra elitedivisionen. B.93 førte kom foran 
med 1-0 i det 72. minut, men Lyngby fik udlignet 
og hev sluttelig sejren hjem med 4-2 efter den 
altafgørende straffesparkskonkurrence.

Det var naturligvis en skuffelse, at vi ikke 
kunne vinde kampen, men vore spillere fik 

prøvet sig af på et højere niveau, og fik indøvet et 
spil i defensiven og i et tempo, som de ikke har 
været vante til i 1. Division. Erfaringer som spil-
lerne kan tage med sig i den kommende sæson.

Holdet har fået en del tilgang fra højere range-
rende klubber som FCN, FCK, Lyngby. 

Truppen startede op med 25 mand. En del ska-
dede spillere kommer tilbage og en del spillere 
er stadig på prøve, men holdet ender nok op med 
at være en trup på de 25. 

Holdet har i skrivende stund afviklet en række 
træningskampe med HB Køge, BSF, Landskrona 
BOIS og Halmstad. Sune har foreløbig kontrakt 
med klubben frem til 2016, men er netop også 
blevet tilknyttet klubbens Skole- og Idræts- 
akademi, hvor han skal forestå fodboldtræningen

Skole- og Idrætsakademiet vil give klubben 
et kolossalt løft i den rigtige retning. Det vil 

betyde en lettere hverdag for spillerne og bringe 
dem i den optimale træningstilstand. Vi har fastlagt 
at træne fire gange om ugen, og vi arbejder med 
planer for hver enkelt spiller for at udvikle spil-
lerens spidskompetencer.

Sune Lærkedahl Jensen
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Sune er desuden ansat til at være sportslig udvik-
lingschef for U 10 til U 19 spillerne, og skal derfor 
være ansvarlig for den struktur ungdomsarbejdet 
skal have, aftale spillestil og tilbyde diverse semi-
narer for klubbens øvrige ungdomstrænere. Han 
skal være garant for at klubben udvikler sin stærke 
faglige kultur. Sune er ikke bleg for at satse på en 
karriere som fuldtidsprofessionel fodboldtræner.

Jeg har prøvet mig af i andre erhvervs-
sammenhænge, men det er jobbet som 

fodboldtræner, jeg brænder for. Se bare her ved 
det nyligt afholdte Verdensmesterskab. Der var 
flere landstrænere i pensionsalderen, slutter Sune 
med et glimt i øjet. 

Fakta

Sune Lærkedahl Jensen
Født den 08.08.1982
Fodboldkarriere: Aktiv atten år i ØB
Trænerkarriere: Ungdomstræner i ØB 2000-
2003, BK Skjold 2004-2006, BK Frem 2007-
2008, Hvidovre IF 2009, 
FC Nordsjælland 2010-2013.
Fuldtidstræner i B.93 fra 2014
Trænerlicens: A
Kæreste med Lisbeth – Har en søn Emil på 6 år. 

Fra venstre øverst er det Sune Jensen, Oliver 
Strunck, Andreas Kaltoft, Jack Wander, Søren Jensen,  
Morten Mathiassen, Jonas Berg, Nikolai Dyhl, Ayman  
El-Morabet, Dragan Sabov og Jesper Djuraas. 

Siddende fra venstre: Markus Rygaard, Fredrik Kofoed, 
Hans Scherfig, Nassim Djemai og Anton Elm. 

Liggende er det Adam Jørgensen og Andreas Heimer. 
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NÅR FODBOLD ER PASSION
B.93 har fået sin første italienske 
cheftræner

 Torben Klarskov

Giuseppe Favasuli blev kort før sæsonstart præ-
senteret som klubben nye cheftræner. Han er den 
første italiener, der sætter sig på trænerbænken og 
den første udenlandske træner siden ungareren 
Jòzsef Kovats bestred posten i 1965. 

For Guiseppe har fodbold fyldt en stor del af hans 
liv. Lige siden han som ti-årig begyndte som fod-
boldspiller i Reggina i Italien, hvor han blev op-
taget på skolens fodboldakademi. I begyndelsen 
af 80`erne drog han på fodboldeventyr rundt  
i Europa. Første stop var Aberdeen i Skotland, hvor 
han deltog på reserveholdet uden at opnå kon-
trakt.  Alex Ferguson var ny manager for et mand-
skab, der talte profiler som Gordon Strachan, Willie  
Miller, Alex McLeish og Jim Leighton – et hold der 
blev såvel skotske mestre, men som også i sæ- 
sonen 1982-1983 blev Europamestre for  
 Pokalvindere ved i finalen at besejre selveste Real 
Madrid med 2-1 – I semifinalen vandt holdet over 
det belgiske hold Thor Waterschei, der i anden 
runde havde ekspederet B.93 ud af turneringen.

Det var en fantastisk klub at være en del 
af. Jeg var imponeret over den åben-

hed, jeg blev mødt med. Jeg husker især en 
episode, hvor jeg under træningen fældede  
Gordon Strachan med en tackling bagfra. Jeg 
var på vej med en undskyldning, men Gor-
don afviste blankt med en bemærkning om, 
at her til træningen går vi til stålet. Jeg lærte  
meget om mandskabspleje af trænerteamet Alex  
Ferguson og Archie Knox, og den måde, hvorpå 
alle i truppen optrådte med en dedikation og et 
engagement, har haft en enorm indflydelse på mit 
virke som træner fremover.

Senere gik turen til England, hvor Giuseppe for-
søgte sig med lidt bold i de lavere rækker, men 
hvor den erhvervsmæssige karriere blev opprio-
riteret. Han har tidligere været indehaver af tre  
restauranter, en tøj butik og en eksportvirksomhed, 
der sælger dyner til de kolde vintre i Italien.

I midten af 80`erne kom Favasuli til Danmark, hvor 
han forsøgte sig i B.93, HIK under Mario Astorri, 
KB og Lyngby. Her var han en kort overgang tillige 
træner for Lyngbys U 16 hold, der endte med at 
vinde rækken. 

Trænerkarrieren indledtes i Avarta i 1999, hvor 
spillernes og trænerens ambitioner ikke kunne 
forenes. Det gik noget bedre med de mere  
seriøse spillere i Ballerup, hvor holdet, der befandt 

Giuseppe Favasuli

Fra klubbens hjemmeside. 
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sig i kvalifikationsrækken, endte med at være 
den lavest rangerende klub, der nåede længst i 
pokalturneringen. Med Fremad Amager, hvor han 
fungerede i et trænerteam sammen med Michelle 
Guarini blev det til oprykning til 1. division i 2001. 
I 2004 var han på en kort visit som træner for 
B.93`s DS hold. Samme år skrev han kontrakt med 
AB 70, der i 2005 rykkede op i 2. Division. Fra 
2008 virkede han i Ølstykke FC, der desværre for 
ham gik konkurs og endte med at fusionere med 
Stenløse og blev til det nuværende SC Egedal. 
Som træner for Ølstykke var han med til at øde-
lægge B.93`s drømme om oprykning, da holdet 
i Valby Idrætspark tabte til Ølstykke med 3-2 og 
derved kom til at mangle de tre point, der ville have 
betydet direkte oprykning til 1. division.

B.93 vil være et spændende hold at arbejde 
med. Der er potentiale til et hold, der vil 

kunne begå sig en række højere op. Jeg har set 
holdet i kampene i foråret mod B.1908 og Avarta, 
og med en række justeringer af strukturen, samt 
en hårdere og mere dedikeret træningsindsats 
tror jeg meget på, at det vil lykkes. Men spil-
lerne skal ikke bare give sig 100 % - de skal 
arbejde stenhårdt såvel til træning som til kamp, og  

truppen skal optræde som en enhed, der alle har 
det mål, at kæmpe for en storklub med de histo-
riske traditioner, som klubben er i besiddelse af, 
fortæller en meget engageret Guiseppe Favasuli, 
der når engagementet slå gnister, slår over i det 
engelske for at finde de helt præcise udtryk for, 
hvad han mener. – Vi skal arbejde som et kollektiv. 
Hele klubben skal bakke op. Det skal ikke være 
som Italien, hvor man buher ad en spiller, hvis 
han har en dårlig dag. Klubbens fans, de frivillige 
ledere, alle som en skal trække på samme ham-
mel. Kun derved opnår man resultater. 

Træningen startede op den 15. juli – selv ville han 
have foretrukket at starte op allerede den 1. juli, 
men måtte erkende, at mange spillere allerede 
inden havde booket billet til deres sommerferie. 
I skrivende stund er træningskampene afviklet og 
første turneringskamp mod Svebølle spillet. Det 
bliver en meget spændene sæson, med hele seks 
potentielle nedrykkere, så at komme godt fra start 
er overordentlig vigtigt.

Vi har en god bred trup, og trænerstaben 
omkring holdet er rigtig sammensat, så 

presset tager jeg på mig, uden at jeg sænker mine 
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krav til spillerne. Som assistent har jeg Morten Ho-
strup. Han er en kapacitet til den fysiske træning, 
og man skal aldrig være bleg for at indrømme, 
hvis nogen er dygtigere end en selv. Vi kan ikke 
få en bedre mand en Morten på den post. Nicolas 
er også en kapacitet som målmandstræner – han 
har B.93 i blodet. Jeg er stolt af at arbejde sam-
men med en sådan trænerstab, og spillerne har i 
de første elleve træningspas vist, at de parat til at 
arbejde for sagen, slutter Giuseppe

‚Buon divertimento con gli esertizi“ – som soldat 
i den danske arme tog jeres redaktør sig tid til at 
lære en smule italiensk. Oversat til dansk betyder 
det ‚God fornøjelse med øvelserne“ – det er her-
med viderebragt til trænerstaben og spillerne.
Velkommen i B.93 og held og lykke, Giuseppe 
Favasuli.

Fakta

Giuseppe Favasuli
født den 16. 09. 1958 i Calabrien, Italien
Fodbold karriere: 1975 – 1982 Reggina
Karriere som træner: 1999 Avarta (3. hold) 
2000-2001:
Assistenttræner Ballerup IF; 2001-2004: Assi-
stenttræner Fremad Amager; 2004-2006: Chef-
træner AB 70; 2007-2008: Boldklubben Skjold 
(Kvinder); 2008: Assistenttræner Ølstykke FC; 
2008-2009: Cheftræner Ølstykke FC; 2009: 
Scout i Danmark for Reggina og US Lecce; 
2014 cheftræner B.93. 
Erhverv: Selvstændig
Gift med Jane siden 1988.
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KAN DU HUSKE:
September, oktober, november

Torben Klarskov

100 år siden
1914: B.93 gjorde rent bord i første halvdel af 
KBU turneringen: KB (2-1), AB (3-1), B 1903 (4-2), 
ØB (4-1) og Frem (5-2) Michael Rohde scorede 
i samtlige kampe. I pokalturneringen blev det til 
efterårets eneste nederlag på 1-3 til KB. På grund 
af 1. Verdenskrigs udbrud blev der arrangeret 
en ekstra pokalturnering, hvor overskuddet gik 
til Dronningens indsamling (2.000 kr.) I første 
kamp spillede B.93 uafgjort 4-4 med AB, men 
vandt efter lodtrækning. I finalen vandt B.93 med 
hele 6-0 over de evige rivaler fra KB. Af nye  
spillere kom århusianeren Carl Schultz, der  
spillede centerforward. Til gengæld havde man 
mistet Alf Olsen, der utilfreds med forholdene i 
B.93 meldte sig i KB. 

Tennis: Ved de danske mesterskaber uden-
dørs fik B.93 to medaljer af guld. Inger Marie  
Hammer/Barfod vandt dame-single og Ernst 
Frigast og Axel Thayssen sejrede i herredouble. 
B.93 var vært for mesterskaberne. Klubben udgav 
det første årsskrift 

75 år siden
1939: Efter en flot start på sæsonen 1939/40 
med tre sejre i august måned kom det første 
nederlag til Frem (3-4). Herefter fulgte sejre over 
AB (1-0), HIK (2-0), uafgjort mod Fremad Amager 
(4-4) sejr over AaB (2-1). Med 14 point for 9 
kampe førte B.93 1. Division ved udgangen af 
1939. Rent bord og pokaltriumf i KBU`s pokal-
turnering B 1903 (5-2) HIK i to omgange (2-2 og 
11-1) og champagneholdet kunne løfte pokalen 
efter finalesejr over Frem (2-1) se holdbillede i  
Flemmings Klumme side 43. Før pokalfinalen mod 
Frem kunne konstateres at B.93 førte 13-4 i 
indbyrdes pokalopgør, at gennemsnitsalderen på 
begge hold var 24 år og at spillerne på begge 

Inger Marie Hammer Arno Nielsen
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hold havde tilsammen omkring 800 kampe på de 
respektive 1. hold. Citat statistiker G. Lorentzen. 

Landsholdet: Efteråret stod i de nordiske landes 
tegn. Finland fik en øretæve på 8-1. Senere tabte 
holdet til Sverige med 1-4, mens Norge blev slået 
med de samme cifre i årets sidste landskamp. 
Poul L. Hansen, Helmut Søbirk og Kaj Hansen var 
med i alle tre landskampe. Arno Nielsen var med 
mod Finland (scorede i sin debutkamp) og Sverige. 
Svend Jensen var med i kampen mod Norge. 

Tennis: I årene 1939 og 1940 blev der ikke plads 
til nogle fra B.93 på sejrsskamlen.

50 år siden
1964: Oprykkerholdet fra B.93 fortsatte den 
gode stime i september måned med en 3-1 
sejr over B1903, uafgjort 2-2 med AB, nederlag  
i Vejle på 0-3. Frem blev besejret med samme 
cifre uafgjort 1-1 mod de senere danske mestre 
fra B1909. Så var nedrykningen undgået, mente 
holdet, der så gik hen og tabte turneringens 
fire sidste kampe mod KB (1-5), B1913 (3-5)  
Esbjerg (2-3) og AGF (0-1). B.93`s andethold vandt  

Københavnsserien efter 21 års pause, Flest kampe 
Kurt Arnskov, Kurt Sejrø Nielsen, Flemming  
Mathiesen, Bent Olsen, Bengt Annemann, Eugen 
Petersen, Jan Schubert og Per Jürgensen. 

Landsholdet: Tom Søndergaard var med i alle 
landsholdets kampe i efteråret 1964. Han sco-
rede sit første mål for Danmark i kampen mod 
Israel i Tel Aviv (1-0). Målet var historisk, idet det 
var det første mål, Danmark havde scoret uden for 
Europa. I årets sidste landskamp blev hans plads 
som venstre wing overtaget af Henning Enoksen, 
mens Tom måtte en tur over i højre side. Ved 
de danske udendørs mesterskaber vandt Gitte 
Grage/Ejlerskov Damesingle, mens Lise Kaae  
Sørensen blev mester i mix double med makkeren 
Jan Leschly. 

Det stod i medlemsbladet: Berømtheder på 
anlægget. Flemming Nielsen, der nu var profes-
sionel i Atalanta, benyttede sommerpausen til 
at give målmand Bent Jørgensen specialtræning 
under stor opmærksomhed fra klubbens ung-
domsafdeling. Dirch Passer kom også forbi og 
demonstrerede sin knaldhårde flugtning. 

Kurt Arnskov Claus Mortensen
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25 år siden
1989: B.93 sikrede sig tilbagevenden til 2. Divi-
sion ved at vinde seks ud af efterårets sidste 9 
kampe. Oprykningen blev sikret i kampen mod 
Holbæk på Østerbro Stadion, hvor klubben sejrede 
med 4-2. Alle fire mål scoret af Claus Mortensen 
selv om han normalt var forsvarsspiller. Holdets 
værste konkurrent var Ølstykke, der havde en let 
kamp mod bundholdet Viking, som de vandt med 
4-1. Landsholdet: 2-2 mod Holland i en ven-
skabskamp førend de to sidste afgørende lands-
kampe mod Rumænien om at komme med til VM 
i Italien. På hjemmebane sejrede danskerne med 
3-0 og det krævede blot en sejr i Rumænien en 
måned efter. Det begyndte godt. Flemming Poul-
sen scorede allerede efter seks minutters spil, men  
Rumænien scorede senere tre gange og Danmark 
kom ikke med til VM slutrunden. 

Det stod i medlemsbladet: 1989 blev et godt 
år for Kurt Olsen, der som holdleder var med til at 
fejre oprykningen til 2. Division og som formand 
for 100 mands klubben (nu Back-Op) kunne møn-
stre 70 medlemmer, der alle havde lagt en tudse 
i foreningen. 

10 år siden 
2004: B.93 var i gang med den værste sæson 
i klubbens historie, hvor man kort før sæsonstart, 
hverken havde hold, trænere eller sponsorer. Dan 
Lübbers og Danny Jung knoklede med at få et 
hold stablet på benene. Det blev til uafgjorte 
kampe mod Fredericia og Frem, nederlag mod 
Skjold (0-4), Vejle og Fremad Amager, sejre over 
Dalum og Nykøbing FA, smalle nederlag mod 
Brønshøj (3-4), Horsens (1-3) og Næstved (2-3) 
og et enkelt point mod AB (3-3). Trods den håb-
løse start var holdet efter efterårssæsonen endt på 
en godkendt 13. plads foran Næstved, Ølstykke og 
Dalum. I pokalturneringen hev man en kneben sejr 
på 2-1 over sjællandsserieholdet fra Allerød, der 
ramte stolpen inde i overtiden – I næste kamp gik 
det galt mod DS holdet fra Avarta, der vandt med 
6-5 efter omkamp og straffespark. 

Tennis: Kurt Nielsens barnebarn Frederik Løchte 
Nielsen vandt sin først DM titel ude i herredouble 
med makkeren Rasmus Nørby fra Farum. 

Det stod i fodboldbladet: Årets spillere i ung-
domsafdelingen blev Aske Krohn (ynglinge) Emil 
Farver Jensen (Juniorer), Mo Thegler (drenge) 
Christian Svensson (Lilleput), Isa Nielsen (Dame-
junior), Marlene Larsen (Piger) og Emma Ginmann 
(Lilleput piger). 

Kilder

Palle „Banks“ Jørgensen: B.93 fodboldhistorie 
og Landsholdet i medgang og modgang‚ samt 

historien på www.B93.dk.

Frederik Løchte Nielsen
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VETERANER, POKALFINALE, 
B.93-HORSENS 0-1

Palle „Banks‘ Jørgensen

Lørdag den 14. juni spillede veteranerne DBU-
pokalfinale mod Horsens på Østerbro Stadion. 
1Inden man var kommet så langt, havde B.93 
vundet fem kampe, i rækkefølge: Allerød 1-0, 
Sundby 1-0, Lyngby 2-1, Dragør 7-1 og i semifi-
nalen Skodsborg 3-0. Horsens havde i de sidste 
kampe nakket OB og Haderslev. Af Palle ‚Banks“ 
Jørgensen

Til finalekampen var B.93 handicappet ved afbud 
fra de to esser, Dan Lübbers og Danny Jung. 
Det gav denne opstilling: Tommy Lind – Jeppe  
Bredahl, Peter Kjestrup, Klaus Jørgensen med 
lange benklæder, Henrik Treund – Johnny  
Wetterstein Hansen, Jannik Christensen,  
Michael Lohmann – Igor Malmberg, Thomas 
Rasmussen og Mads Kusk. På bænken: Troels 
Mortensen, David Kendal og Peter Hasselgren. 

Horsens havde, som de mest kendte, Knud Erik 
Therkelsen på kassen, anføreren Jørn Simmnæs 

som back og Steen Fynbo Larsen i front. Det 
første kvarter tilhørte hjemmeholdet. Efter 12 
minutter fik B.93 bolden i kassen, da Thomas 
Rasmussen skrabede bolden i mål. Men desværre 
stod linjedommeren med hævet flag, en hårfin 
offside. Halvlegens største chance tilfaldt Mads 
Kusk, men han afsluttede uden pondus. Kort tid 
efter scorede jydernes Steen Fynbo Larsen, da 
han iskoldt sparkede bolden hårdt og fladt over 
i det lange hjørne uden chance for Tommy Lind.
Anden halvleg var en lige affære. B.93 havde 
svært ved at komme igennem jydernes kompakte 
forsvar. Et frispark fra Peter Hasselgren viftede 
58-årige Therkelsen over mål i flot stil. Kort før 
tid var Igor Malmberg alene igennem, men han 
sparkede lige på Therkelsen. Kampen sluttede 
md tre hjørnespark til B.93. Men da tre hjørner 
ikke giver straffe, kunne kampens udmærkede 
dommer fløjte af. 

DBU’s repræsentant Ole Jacobsen kunne  
herrefter uddele guldmedaljer til en flok trætte 
gule folk.

Vi samarbejder med:

Betaler du over 
3,83%* p.a. på dit 
andelsboliglån?

Så ring 4456 3800 og hør mere

* Pr. 3. februar 2014. ÅOP 4,1% v/lån kr. 1 mio. 3 mdr. rentebinding. 30 års annuitetslån og ABF’s standardvedtægter.

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

Ole Jacobsen uddeler guldmedaljer til en flok trætte gule folk.
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TENNISTRÆNING MED 
SAMFUNDSFAGLIGT PERSPEKTIV
Ny ung målrettet tennistræner i B.93

Torben Klarskov

Kitte Kry Bøttcher er en af de helt nye unge 
tennistrænere i B.93. Hun optræder på klubbens 
første hold i tennis, som 3. single, men hidtil 
ubesejret i turneringen i 2. Division, hvor holdet 
har en pæn chance for oprykning til 1. Division.

Vi har kun tabt til min tidligere klub, Holbæk, 
men da de har tabt til HIK`s andet hold, vil 

en sejr til os over netop HIK II betyde oprykning til 
1. Division. Og det til trods for, at vi ikke i klubben 
har fået den optimale træning. Vi har lidt taktisk 
træning med Steen Højlo, men ellers må vi træne 
med hinanden indbyrdes – du må godt skrive, at vi 
meget gerne vil tilknyttes en professionel træner.

Kitte læser Idræt på Københavns Universitet og 
har foreløbig afsluttet med en bachelor grad, der 
netop omhandler integration. Hun er helt sikker 
på, at det er den vej hun vil, men hun brænder 
samtidig også for at udbrede tennisspillet

Tennis har mistet mange medlemmer, så 
det vil være nødvendigt, at se sig om efter 

nye vinkler på spillet. Derfor er jeg gået aktivt ind 
i et projekt med street tennis, hvor vi tager ud i 
kvarterer, hvor tennis ikke før har været. Vi kører for 
tiden et street tennis projekt i Nord Vest kvarteret, 
hvor vi tilbyder mange unge med anden etnisk 
baggrund indblik i spillet under lidt andre former 
end normalt. Vi har en cirka 30 unge spillere til hver 
træningssession, og det skulle gerne udmønte sig 
i, at de unge får lyst til at melde sig ind i en klub, 
men her spiller økonomien en afgørende rolle – et 
spørgsmål, som vi må se at få løst.

Kry er også aktiv i ‚KidzTen“ projektet, som snart 
skifter navn til det mere forbrugervenlige navn 
‚Familietennis“.

Det er tennistræning for de yngste, men med 
den tilføjelse at de voksne skal være med til  
træningen. Herved håber vi, at forældrene får lyst 
til at gå ind i det frivillige arbejde i tennisklubberne, 
samtidig med at vi ved at give dem et indblik i 
træningsarbejdet, måske kan være medvirkende 
til at bekæmpe alt for urealistiske ambitioner hos 
dem. Familierne lever i dag et meget opsplittet 
liv, hvor det kan være svært at overkomme alt. 
Med det her initiativ håber vi, at dette projekt 
kan være med til at samle familien om en fælles 
fritidsaktivitet. 

Torben Klarskov

Kitte Kry Bøttcher
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Kry ser også muligheder i det nye Skole- og 
Idrætsprojekt som klubben har søsat her midt-
vejs i august måned. Hun har 1. juni afsluttet sin 
praktik som tenniskonsulent i DGI Nordsjælland. 
DGI`s konsulenter Martin Olsson og Johannes 
Jørgensen er netop ved at skrive speciale om 
arbejdet med ‚KidzTen“. 

B.93 har på kort tid opbygget en meget dygtig 
stab af unge tennistrænere, der allerede har gjort 
klubben synlig i tennismiljøet. Kitte indgår i et 
administrativt samarbejde med Hooman Samimi 
og Alberte Remfeldt, der har fungeret i Steen 
Højlos barselsperiode.
 
Medlemsbladet følger nøje udviklingen og ønsker 
held og lykke med arbejdet.

Fakta

Kitte Kry Bøttcher
født den 24. 09. 1991
medlem af B.93 2012
Tenniskarriere: 3. Single på klubbens 1. hold
Træneruddannelse: DGI 4 kurser, DTF 3 kurser
Læser Idræt på KU – har netop færdiggjort Ba-
chelor uddannelsen
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TENNIS NYT
Torben Klarskov

Zoe igen igen
Husker du Zoe Helle du Pasquier Jensen. Forsi-
debilledet og artiklen i november nummeret af 
B.93`s medlemsblad. I artiklen proklamerede Zoe, 
at hun nok skulle besejre sin værste konkurrent 
Sarafina fra KB – og det er sket. Derudover har 
hun netop vundet kategori 1 turneringen ‚KB 
Sommer Cup“ for U 10 piger. Zoe har planer om 
at søge ind på B.93`s Skole- og Idrætsakademi 
næste sommer.

KidzTEN 3-5 år og 5-7 år.
Blev omtalt i marts nummeret i år. Det er blevet 
en rigtig stor succes – læs mere i artiklen ‚Tennis 
med et samfundsfagligt perspektiv“ på side 28. 
På klubbens hjemmeside kan du læse nærmere 
om KidzTEN og her kan du også finde en tilmel-
dingsblanket.

Klubmesterskaberne
Er færdigspillet efter bladets deadline – Vi håber, 
at kunne præsentere klubmestrene i næste num-
mer af bladet.

Kidz TEN Zoe Helle du Pasquier Jensen.

Flere medaljer til ungdommen
B.93 opnåede fire medaljer ved UM (DM for juniorer) 

U 14 Damedouble: Alisha Ali Hussain (sølv)
U 14 Drengedouble: Alexander Chalmer (bronze)

U 16 Mixdouble: Sofie Bjerringgaard (bronze)
U 18 Damedouble: Nonie Alexandrasen (bronze)

 
Stort tillykke til alle fire.
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MERE NOSTALGI
 
Juniorholdet fra KBU`s pokalfinale  
i 1956 mødtes til en let frokost i  
klubben

 Torben Klarskov

Onsdag den 21. maj mødtes elleve tidligere 
B.93'ere mere eller mindre med tilknytning til det 
mandskab, der den 17. juni 1956 i Københavns 
Idrætspark i overværelse af 30.000 tilskuere (Det 
var en forkamp til kampen mellem København 
og provinsen) besejrede storfavoritterne fra Frem 
med hele 4-1. 

Tre af spillerne fra holdet var desværre afgået ved 
døden. Bjarne Nielsen (Bokser), Erik Strand og Ivan 
Løvenskjold. Otto Jacobsen meldte i sidste øjeblik 
afbud på grund af sygdom. Backen Erik Botofte, 
der var skadet op til kampen havde været alvorlig 
syg i en årrække. Per Nielsen ventede vi længe 
på, men han havde tilsyneladende glemt aftalen, 
og Helge Jensen havde nostalgichef Palle “Banks‚ 
Jørgensen ikke kunnet opspore. 

Her følger så en kort præsentation 
af deltagerne.
Målmand Henrik Nielsen fik skiftevis kampe på det 
bedste ungdomshold, hvis ikke den et år ældre 
Tommy Andersen havde patent på pladsen. Han 
følger nu Skovshoveds første hold på nærmeste 
hold. Bjarne Eklund var højre halfback. Han er 
stadig ivrig B.93'er og indehaver af rekorden med 
flest optrædener ved nostalgifester. Tre gange ved 
den årlige sammenkomst, en gang på oprykker- 
holdet fra 1963 og nu ved festen for 1956 holdet. 
Han undlod ikke at gøre opmærksom på, at han 
også agtede at ville deltage i festen for oprykkerne 
i 1958 i 2018. Svend Gehrs var venstre halfback 
og ifølge eget udsagn et stort talent, der var snub-
lende tæt på at komme på skolelandsholdet, hvis 
ikke dette landshold var forbeholdt jyderne – alle 

københavnerne sad på bænken uden chance for 
at komme på banen. Senere fik han en større kar-
riere på TV (læs artiklen i sidste nummer) og efter 
skiftet til AB blev det ikke til meget mere fodbold 
med støvlerne på. Højre wing var Jørgen Arthur 
Hansen, der er mest kendt for at være lillebror 
til lille Kaj Hansen. Kurt Olsen var centerforward 
med en stor karriere i B.93 – bedst husket for 
sin debutkamp i Næstved i 1958, hvor han sco-
rede B.93's første mål. Senere omskolet til en solid 
back. Tidligere forpagter af B.93's restauration og 
initiativtager til 100 mands foreningen. I dag Back 
Op foreningen. Venstre wing Teddy Tange Peder-
sen. Ligesom Jørgen Arthur Hansen, Per Nielsen 
og Niels Rasmussen medlem af Tipsklubben TK 
465 (5x93 Palle er den femte) og hovedmand 
bag en lille folder om deres gøren og laden i B.93 
i gennem årene.

Som reserver var indkaldt Tommy Andersen, der 
som sagt havde patent på målmandsposten hvert 
andet år, og som også fik en karriere på klubbens 
førstehold. Reddede blandt andet et straffespark 
i en kamp i 1959 mod B.1909 – en disciplin 
Palle Banks selv går meget op i. Leif Clemens Pe-
dersen, der var vendt hjem fra sin vinterbolig på  
St. Croix for at mødes med sin gamle ungdomskam-
merat af selv samme navn Leif Petersen, klubbens 
mangeårige centerhalf. Af praktiske grunde blev 
de så kaldt Lille Leif og Store Leif, selv om årene 
nu havde decimeret forskellen en smule. De to 
havde ikke set hinanden siden 1962, og de veg 
ikke en tomme fra hinanden under hele seancen. 
Forsigtigt spurgte redaktøren på et tidspunkt, hvor 
langt de var nået, men blev hurtigt affejet med, at 
de ikke var nået halvvejs endnu. Niels Rasmussen, 
der også er medlem af den berømte tipsklub var 
kommet helt fra sin bopæl i Aalborg. Han var mest 
ærgerlig over, at han havde glemt sit AaB halstør-
klæde hjemme. 
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Bagerst fra venstre: Leif Clemens Pedersen, Flemming Nielsen, Jørgen Arthur Hansen, Kurt Olsen, 
Niels Rasmussen, Teddy Tange, Bjarne Eklund, Tommy Andersen, Leif Pedersen, Svend Gehrs, Forrest 
Henrik Nielsen.

I overtiden kom så Flemming Nielsen også forbi, 
og han havde vel egentlig også en god grund til 
at være til stede, eftersom det var ham, der skrev 
referatet fra pokalfinalen den næste dag i Politi-
ken. Her roste han blandt andet Svend Gehrs til 
skyerne, hvilket forsamlingen dog opfattede som 
en del af et aftalt spil. 

Alt i alt endnu en fornøjelig dag, hvor gamle min-
der vælter frem. Det ser ud til at en gentagelse 
vil være på plads i 2016 hvor 60 års dagen kan 
blive markeret.

Fra B.93`s side kan vi kun opfordre til, at an-
dre tidligere B.93`ere mødes på denne måde, 
således som det nu har været tilfældet med  
Pokalvinderne fra 1963, Årgang 1947/48, Claus 
Vandborgs facebook gruppe (De var mere end 50 
fremmødte) Oprykkerne fra 1963 og ikke mindst 
klubbens årlige nostalgifest med mere end 80 del-
tagere nu for tredje år i træk. 
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SOCIAL ANSVARLIGHED
En af klubbens nye ejere fortæller 
her, hvad der fik ham og Michele 
Guarini til at vove sig ud i ejerskabet 
af en fodboldklub.

Torben Klarskov

Foreløbig er det bestemt ikke den bedste 
forretning, at drive en fodboldklub, fortæller 

Jørgen Wenshøj åbenhjertigt, da vi har bedt ham 
møde op i klubben for at fortælle lidt om, hvordan 
det gik til at han og Michele Guarini for et års tid 
siden besluttede sig for at købe anparter i B.93 
professionelle afdeling.

Jørgen Wenshøj havde på det tidspunkt i en år-
række været en del af APS bestyrelse og her 
kunne han blot se til at økonomien bevægede sig 
op og ned, og da klubben så efter et kort ophold 
i Danmarksserien, vendte tilbage til divisionsfod-
bold og dermed atter måtte tegne kontrakter, 
satte han og Michele sig ned for at finde ud 
af, hvordan de sammen med fodboldbestyrelsen 
kunne vende udviklingen.

Vi kunne jo blot sidde og se på, hvordan 
de store klubber kunne tage vore talenter 

alt for tidligt fra os. Det mente vi, vi måtte prøve 
at sætte en stopper for. Vi havde jo set, hvordan 
mange talenter gik til grunde i de store klubber, 
hvor kun ganske få kom igennem nåleøjet og 
kom til at spille superligafodbold. Mange af de 
store klubber henter erfarne spillere til deres klub 
fra udlandet – se blot på vores nærmeste nabo. 
På det hold der her for nylig vandt over Dnipr 
Dnipropetrovsk var der kun en af klubbens egne 
talenter på førsteholdet, mens tre af de spillere, 
der har været igennem vores talentudvikling var 
med på holdet (Zanka, Youssuf og Baskim Kadrii).

Michele og Jørgen har brugt megen tid på at 
spotte de bedste af vore talenter og skrive kon-
trakt med dem, så vi kan holde noget længere på 
dem. På længere sigt, skal vi naturligvis ikke stå i 
vejen for dem, der vil videre, men de skal have et 
solidt fundament med sig, inden der bliver givet 
slip på dem. 

Torben Klarskov

Jørgen Wenshøj og Michele Guarini på dagen, 
hvor B.93's fodboldafdeling, sagde ja til samarbejdet med klubbens nye anpartshavere. 
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Det er også yderst vigtig at bibringe foræl-
drene nogle realistiske ambitioner, der kan 

bevare lysten og glæden ved at spille fodbold hos 
de unge. Det at vi nu har fået B.93`s Skole- og 
Idrætsakademi på skinner er et meget væsentligt 
skridt i den rigtige retning. Michele har udstukket 
nogle retningslinjer for High Performance, som 
vi arbejder stenhårdt efter. Samarbejdet mellem 
ledelsen, APS og B.93 Skole- og Idrætsakademi 
vil være en væsentlig styrkelse af B.93`s elite-
idrætsmiljø. 

At drive en fodboldklub kræver mange midler. 
Men B.93 må blive langt bedre til at skaffe de 
nødvendige midler.

Vi ligger i et smørhul med mange store 
virksomheder lige i nærheden og et stort 

byggeprojekter med plads til mange tusinde  
mennesker. Potentialet er der og fremtiden ser 
lys og lovende ud. 

Både Michele og Jørgen har erfaringer med sig 
fra det private erhvervsliv, som de kan gøre brug 
af i arbejdet med klubben

Men vi skal også tænke den anden vej rundt. 
B.93 har meget at tilbyde erhvervslivet. Vi 

har virksomhedernes kommende medarbejdere, 
og den teamånd, der hersker i en veldreven fod-
boldklub er guld værd for erhvervslivet. 

Michele og Jørgen ser også uudnyttede mulig-
heder omkring klubbens hjemmeside, som er en 
af de bedste i landet med mange besøgende på. 
Her ligger der store muligheder for fundraising. 
Foreløbig er målsætningen på den korte bane, at 
overleve i den benhårde 2. Division, hvor så mange 
hold i denne sæson må rykke ud. På længere sigt 
skal klubben tilbage til 1. Division og stabilisere sig 
i denne række. Superligafodbold tør de to herrer 
slet ikke tænke på på nuværende tidspunkt, der 
skal langt flere midler til, hvis den mission skal 
lykkes. Men efter det første år ser fremtiden lysere 
ud for B.93, mener de begge.

Lad mig også lige nævne, at vi er enormt 
glade for den opbakning og forståelse, vi 

har mødt hos vores fanklub, der gør et kolossalt 
arbejde til gavn for klubben. Endnu er de ikke 
mange, men de bidrager på fornemste vis til, at 
hjælpe os på vej fremad. 
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SPØRGSMÅL TIL TENNISAFDELINGEN
Jo ældre en rødvin – jo bedre. Fodboldfolket har ikke haft held til at gætte de 
konkurrencer, vi har bragt i bladet. Derfor lader vi nu den gode flaske være et tilbud 
til vore tennismedlemmer. Det kræver bare, at man kan besvare nedenstående 
ti spørgsmål. Der trækkes lod om rødvinen i tilfælde af flere rigtige besvarelser. 

01)  B. 93 indviede Nordens første tennishal i 1912 – Hvem var arkitekten?

02)  Navnet på den kvindelige tennisspiller, der vandt det første danske mesterskab 
  til klubben?

03)  Navnet på den tennisspiller, der senest har vundet DM indendørs?

04)  Wimbledonfinalen i herresingle i 1980 betegnes af mange som en af de bedste. 
  Hvad blev resultatet af 4. sæt i kampen mellem Borg og McEnroe?

05)  Hvilken kvindelig tennisspiller er noteret for flest grand slam titler?

06)  Hvor mange DM titler har Lone Vandborg vundet til klubben?

07)  Hvor og hvornår blev der for første gang afholdt DM for klubhold indendørs?

08)  B.93 vandt hold DM indendørs i 2002 for (foreløbig) sidste gang. 
  hvilken klub fik bronze?

09)  Hvornår blev tennis optaget på programmet i B.93?

10)  Hvornår blev Dansk Lawn Tennis Forbund et selvstændigt forbund?

Løsningen skal sendes på mail til: klarskov@B.93.dk og være indleveret inden næste 
deadline den 20. oktober.
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TIL- OG AFGANG PÅ 1. SENIOR
Det er ikke kun på trænerbænken at 
der er blevet skiftet ud. Hele syv spil-
lere er væk. Til gengæld har vi også 
haft tilgang. Ikke mindst i angrebet, 
hvor B.93 er blevet forstærket af en 
flyvende hollænder… 

Christian Winther

B.93 har i sommerpausen sagt farvel til syv spillere 
på 1. holdet. Mest iøjnefaldende er, at Emil Dyre 
har valgt at prøve kræfter hos divisionskollega-
erne i FREM. Emil Dyre har gennem de seneste 
år ydet en flot indsats i B.93. Med 217 kampe på 
cv’et indtager han en flot 16. plads på alle tiders 
liste over mest benyttede spillere.

Vi har også sagt farvel til indhopperne Christian 
Andreasen, Christian Nielsen og Mikkel Christof-
fersen. Derudover er Morten Hauglund og Victor 
Johannesen pt. ude af divisionstruppen. Først-
nævnte er taget til Brasilien og sidstnævnte til 
San Diego. Endelig er angriberen Chris Sørensen 
helt stoppet på grund af problemer med knæet.

B.93 har fået tilgang af midtbanespilleren Bjørn 
Zabell. Han er 23 år og har spillet det meste af 
sit liv i Næstved Boldklub. Det seneste år har 
han spillet i Birkerød, hvor han var fast mand på 
divisionsholdet. Zabell er hurtig til bens. Det fik 
vi at se i pokalkampen mod Jægersborg, hvor 
han scorede sit debutmål i 93-trøjen, efter en fin 
stikning fra Omar Roshani. Zabell har vist, at han 
både kan spille på kanten og centralt bag den 
centrale angriber.

Ligeledes på midtbanen har vi fået tilgang 
af 25-årige Sefa Ünsal. Han har en fortid i  
Næstved, LFA og Birkerød.

Angrebstræner Jens Kolding har fået to nye spil-
lere at arbejde med, nemlig Ercan Demirbas og 
Jack Castelijns.

Demirbas har tidligere spillet i blandt andet  
Brønshøj og Birkerød. Han er en teknisk dygtig og 
driblestærk angriber, som tillige er målfarlig. Hans 
driblekunst kunne studeres i pokalkampen mod 
Jægersborg, hvor han – på næsten Laudrupsk 
vis – flere gange driblede sig forbi gæsternes 
midtbane. 

Jack Castelijns er 27 år og kommer fra Holland, 
hvor han har spillet for klubben FC Breukelen. 
Jack har haft en særdeles flot sæson i Holland, 
hvor han scorede 28 mål i 22 kampe. Han er flyt-
tet til Danmark, fordi han har en dansk kæreste 
bosiddende på Østerbro. Angriberen har indgået 
en to-årig aftale med B.93. Med til historien om 
Jack Castelijns hører at han er døv, hvilket absolut 
ikke behøver at være et handicap. Hvem husker 
ikke Niels Jochumsen i slut 90’erne? Han var 
ligeledes døv, men scorede et hav af mål for B.93, 
ikke mindst på DS-holdet (helt nøjagtigt 46 mål 
i 46 kampe).

Endelig er vor egen U19-angriber, Sebastian  
Czajkowski er nu en fast del af truppen. Seba-
stian fik sin 93-debut i forårets divisionskamp 
mod Næstved. Han spillede i foråret tre kampe 
på det danske U18 landshold.

Medlemsbladet ønsker alt det bedste til dem som 
ikke længere er en del af truppen. Samtidig skal 
lyde en varm velkomst til de nye ansigter…
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Bjørn Zabell Sebastian Czajkowski

Ercan Demirbas

Jack Castelijns Sefa Ünsal
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RUNDE FØDSELSDAGE 
(4. KVARTAL 2014)

Palle ’Banks’ Jørgensen

 
Jørgen Arthur Hansen, 75 år, 
den 5. november
Jørgen Arthur har haft to liv i klubben. Som ung-
domsspiller var han en frygtet højre wing, lynhurtig 
og målfarlig. Han var bl.a. med til at blive pokal- 
mestre som junior, da B.93 i Københavns Idræts-
park udraderede favoritterne fra Frem med 4-1. 
Det var et 93-hold med navne som Bjarne Eklund, 
Ivan Løvenskjold, Kurt Olsen, Otto Jacobsen, Erik 
Strand og Svend Gehrs. Holdet var samlet til en 
frokost den 21. maj i år. 

Efter mange år på Politiken åbnede Jørgen og 
fru Ann restauranten ’Snaren’, som tilfældigvis lå i 

Snaregade. Da Fodboldbladet startede i 2001 var 
en af annoncørerne Jørgen Arthur. Han havde ikke 
glemt sin gamle klub. Livet er fyldt med tilfældig-
heder. For fire år siden var Palle Banks på Hviids 
med Jens Jørgen Petersen (søn af ’Fisker Jørgen’, 
den gamle cricketkonge i B.93) fra Tipsbladet. Vi 
sad i rygekupeen og talte om gamle dage med  
Michael Rohde og ’Lille Kaj’ da en velsoigneret 
ældre herre – med en smøg i munden – rettede 
henvendelse til vort bord og meddelte, at selvom 
vi ikke troede det, så var det rent faktisk hans sto-
rebror legenden Kaj Hansen han havde overhørt 
vi talte om. Aldersforskellen er 20 år. Det blev 
starten på Tipsklubben TK465 med fem gamle 
93’ere, hvor Jørgen Arthur residerer som enerå-
dig formand, og sammen med Niels Rasmussen, 

Tipsklubben TK465 med fem gamle 93’ere, Jørgen Arthur, Niels Rasmussen, Teddy 
Tange/Pedersen, Per Nielsen og Palle Banks udgør den overskudsgivende tipsklub
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Teddy Tange/Pedersen, Per Nielsen og Palle Banks 
udgør den overskudsgivende tipsklub. Alle fem er 
medlem af B.93, deraf navnet (5 x 93 = 465). 
Tipsklubben ydede – ligesom Leif Clemens Pe-
dersen – et pænt stort bidrag til DR-projektet i 
2012, hvor gamle 93-klip blev indkøbt. 

Som en tillægsgevinst sørgede Jørgen Arthur for, 
at Kulturudvalget sidste år modtog Kaj Hansens 
scrapbog. Noget af et klenodie, som pynter på 
hylderne. Lille Kaj var en af de allerbedste driblere 
dansk fodbold nogensinde har haft. Og så sco-
rede Lille Kaj, før din tid, tre mål mod arvefjenden 
Sverige, da Danmark spillede 3-3 i Idrætsparken i 
1940. Det anbefales varmt, at læse Lille Kajs profil 
på hjemmesiden, historie, punkt 10. Så erfarer du 
også, at hans anden storebror var Poul O. Hansen, 
førsteholdsspiller og mangeårig bademester på 
Badeanstalten i Sjællandsgade. Sammen med fru 
Ann er Jørgen for nylig flyttet fra Tårnby til Christia-
nia. Så fødselsdagen fejres Ved Volden. 

Peter Krøyer, 50 år, 
den 9. november
Peter Jørgen Svendsen, nu Krøyer, er der ingen i 
B.93 der aner, hvem er. I klubben er han kun kendt 
som ’Tysker’. Hvor navnet stammer fra vides ikke. 
Og heller ikke mange ved, at Tysker har fem lands-
kampe på samvittigheden. Og han spillede de fem 
kampe i løbet af tre dage (5. – 7. april 1980), hvor 
Danmarks drengelandshold deltog i en turnering 
i St. Hilaire. Kun Henrik Andersen fra holdet fik 
en karriere på A-landsholdet. Holdets træner var 
Hardy Gynild. 

Tysker spillede hele sin ungdomstid i B.93 –  
i starten som angriber, senere blev han midt 
banespiller. Han skal ikke have skyld for, at være en 
fremragende tekniker. Til gengæld gik han til stålet. 
Han debuterede på 1. holdet som 21-årig i 1986 
mod Helsingør på et hold med Ole Petersen, Jens 
Kolding, Leif Funcke Nielsen, Claus Mortensen 
og Mukremin Jasar. Det blev kun til seks kampe, 
det tog til gengæld fem år. Så skiftede Tysker til  
Kastrup, hvor han i 1991/92 opnåede omkring 30 

kampe, senere spillede han otte kampe for HIK. 
Ind i mellem og efter (1986/99) spillede Tysker 
hele 142 kampe på klubbens 2. hold. Rygtet om at 
Falck altid var i højeste alarmberedskab når Tysker 
spillede, kan ikke verificeres. 

På sine ældre dage har Tysker spillet gammel-
mandsfodbold som oldboys, veteran og super-
veteran. Og der bliver fortsat tacklet igennem på 
midtbanen. Tysker og Lises søn, Christian Krøyer, 
er i modsætning til sin far en teknisk spiller. Han 
spiller aktuelt på FC Egedals førstehold.

Tysker er udlært bliktud. Siden 2000 har han væ-
ret selvstændig i firmaet med det geniale navn 
Krøyer VVS. Så hvis du skal have lagt rør ind, kon-
takter du bare Tysker. Hans halvbror er Frederik W.  
Nielsen, kendt som Frede, der spillede 46 kampe 
i 1989/90. Det var Frede, der efter en god som-
merferie, sagde: ‚Hold kæft, jeg er blevet så fed, at 
jeg ikke kan passe mine støvler“. 

Peter Krøyer

41



1931-holdet

FLEMMINGS KLUMME
Champagne-holdets konstatering da 
vi havde B.93 og alle de andre. Da 
kongen af Østerbro, Michael Rohde 
og de andre bestemte ALT.

Flemming Nielsen

Propperne sprang og englene sang, mens 
B.93`ere berusede sprang, da heltene i 30`erne 
for alvor kom i gang.

Teksten er ny – men historien er gammel
Og den handler ganske enkelt om den største og 

den festligste periode i Østerbroklubbens fascine-
rende historie.

Kapitlerne til den om datidens nærmest uovervin-
delige hold blev skrevet i 30`erne. Kun MEGET 
få af dagens danskere kan begejstret række en 
finger i vejret og sige; ‚Ja det var s'gu tider…“

Det er der en naturlig forklaring på. 
Nulevende vil i en snak om store bedrifter af en 
Østerbroklub naturligvis fokusere på FCK og med 
begejstring i stemmerne konstatere: ‚Jamen i dag 
har vi Løve-tid“ 

Det vil ingen afvise, slet ikke B.93, hvis medlem-
mer – unge som ældre – lever med minderne fra 
dengang, der var en anden slags „løbetid‘, hvor  
damerne ifølge den ret klartskuende halfback Poul 
Zølck, stod i kø for at lade sig invitere til middag, 
kaffe og avec, når Danmarks bedste fodbold-
amatører havde fuldendt søndagens arbejde og 

42



var klar til at fejre endnu en triumf i den store  
larmende by – Københvan.

Her var også Poul Zølck klar til at ta' for sig af  
retterne ved de veldækkede borde. ‚Men det var 
vanskeligere i hverdagen“, er han engang citeret 
for.

Forklaring
Han arbejdede som elev i sine forældres bageri 
på Vesterbro, og her blev de beordret til at fløjte 
– svende som elever – mens de knoklede – så 
kunne far og mor høre, at de ikke stjal og spiste 
mandler eller andet godt undervejs. 
Der kunne skrives en bog alene om, hvad den 
særprægede type kunne berette. Men desværre 
redaktøren af dette blad oplysre, at der skal spares 
på pladsen

Derfor
Hurtigt videre – og lad os koncentrere os om det 
rent sportslige, da Champagneholdet leverede 
præstationer i dansk fodbold absolut fuldt på 

højde med dem, vi i dag fryder os over i FCK regi.
Det drejer sig primært om danske mesterskaber, 
pokalsejre og antallet af spillere på de danske 
landshold.

Det bliver desværre for omfattende, hvis vi går i  
detaljer – siger redaktøren – men lidt mindre kan 
vel gøre det? Lad os mindes en hjertelig og ve- 
modig artikel i B.93`s jubilæumsskrift i 1968 (75 
år) af en af giganterne i dansk sportspresse –  
Ekstra Bladets Julius Larsen (Julle)

Om 10 året, da B.93 begejstrede og besejrede alt 
og alle skrev han i et koncentrat: ‚Fodboldspillet 
var et perlende brus, der boblede og oversteg alle 
forventninger. Vi fik oplevelser og nydelser, så vi lod 
os beruse. Jublen var nærmest euforisk, men kom 
hver gang B.93`erne var på banenog var/blev en 
naturlig konsekvens af det boldspil, vi aldrig tidlig-
ere var blevet præsenteret for på danske baner“.

Kort og godt – rigtig godt
Champagneholdet vandt det første mesterskab i 
1930, 1934, 1935 og 1939. Pokalen tog holdet 

1931-holdet
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„med hjem‘ fra Idrætsparken 1930, 1931,1932, 
1934 og 1935. KBU`s turnering vandt holdet i 
1930, 1932 og 1934 – altså tolv attraktive titler 
på ti år. 

Til sammenligning
De evige rivaler Frem fik 5, B.1903 4, KB 3, AB 
2 og HIK 1.

Værd at bemærke
Provinsholdene var den gang chanceløse i konkur-
rence med de såkaldt “højrøvede‚ københavnere.
Og til sidst for de, der holder af fodboldhistorie to 
kanonhold, som i hver sin ende af 30`erne gjorde 
B.93 ære.

Pokalvindere i 1930
Svend Jensen, Fritz Tarp, Ejner H. Hansen, Poul 
Zølck, Poul “Pølse‚ Jensen, Helge Scharff, Georg 
Hansen, Michael Rohde, Svend Petersen, Kaj Ulda-
ler og Carl Stoltz. – Kun Georg Hansen blev ikke 
landsholdspiller.

Også værd at vide
Den elegant boldspillende back Fritz Tarp blev i en 
længere periode DBU`s UK chef (A Landsholdet) 
og Helge Scahrff i adskillige år B.93 højt respekte-
rede formand, mens festlige typer som Poul Zølck, 

Poul Jensen, Michael Rohde og Svend Petersen 
bidrog med bravur i træning og opdragelse af 
kommende generationer af unge fodboldspillere.
Hip hurra for dem.

Endelig 1939`s udgave af 
champagneholdet
Svend Jensen, Poul L. Hansen, Ernst Spiegelhauer, 
Arno Nielsen, Børge Holmfred, Erik Sørensen, Hel-
muth Søbirk (senere berømt Frem`er) Kaj Hansen, 
Arne Klimer Nielsen, Erik Petersen og Helmuth 
Nielsen. Arne og Helmuth var fra det berømte 
Nielsen dynasti, hvorfra også deres brødre Svend 
“Boston‚ Henry og Bent fik kampe på B.93`s bed-
ste hold. 

Kuriosum
Også angriberen Svend Petersen har et familie-
medlem på græs i den gamle klub. Nevøen  
Torben Henriksen er fast mand på B.93's Grand Old  
Masterhold (spillere over 60 år).

‚Han benyttes som back“, fortæller en anden af de 
talrige gode B.93'ere, Eyvind Berger – topscorer 
da B.93'erne i 40'erne blev dansk mester. Der er 
en logisk forklaring på Torben Henriksens place-
ring: Han er jo FORSVARS-advokat på Østerbro.

Frantz Slisz

Statsautoriseret revisor

Statsautoriseret revisorfirma

Stationspladsen 3, 1. og 2. sal

3000 Helsingør

Tlf. 4921 8700

Tlf. 4921 8750

fs@kallermann.dk

www.kallermann.dk
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FODBOLDRENGE MED 
HJERTE OG HJERNE

Farid Fellah

Efter en rutsjebanetur af et forår med mange  
op- og nedture for de sejrsvante 2002-drenge og 
et afsluttende dramatisk trænerskifte, rejste flok-
ken af drenge i weekenden den 24. og 25. maj 
til Holland for at være med i FC Den Helder Cup. 
Uden træner så det ellers sort ud, men med kort 
varsel – fra den ene dag til den anden – sprang 
holdets nye træner, Jacob Christensen til. 

Den første dag i Holland var fodboldfri og selvom 
det meget tidlige fly fra Københavns Lufthavn nok 
tog noget af energien ud af nogle af drengene, 
blev det til en indholdsrig dag i Amsterdam. Ud 
over en sejltur rundt på kanalerne og en gåtur 
i det indre Amsterdam blev det til et besøg på  
videnskabsmuseet NEMO. Det blev til et tre timer 
langt besøg, hvor museets mange udstillinger 
blev afprøvet og udforsket med samme energi, 
som drengene er vant til at vise på græsset.  
Tre timer var ikke et minut for længe, og det er et  
museum, der kan anbefales. Madpakken blev spist på  
museets tag med udsigt over Amsterdams indre 
havn. Her sluttede drengene af med et parti skak 
med kæmpestore brikker. Der banker ikke bare et 

stort fodboldhjerte i de drenge, de afslørede her, 
at de også har meget andet at byde på.

Fodboldturneringen blev afviklet med 11-mands-
hold, og flere af de andre hold stillede op med 
mange 2001-spillere. B.93-drengene havde kun 
spillet ganske få gange på stor bane og med  
fysisk meget stærke modstandere, var det mest  
erfaringerne, ikke resultaterne, der var værd at bide 
mærke i. Det blev til mange lærerige kampe, hvor 
B.93-spillerne måtte lægge alle kræfter i for at 
matche store, hårdt tacklende modstandere. 

Den Helder ligger meget smukt ved havet. Inden 
hjemrejsen var der tid til at tage en tur på stran-
den og se de imponerende diger, inden turen gik 
til Amsterdam i holdets bus. Sent søndag landede 
en gruppe meget trætte drenge i København.  
Turen viste, hvor vigtigt det er for hold at tage på 
disse ture. Drengene kunne lægge foråret bag sig 
og tage på sommerferie med en god fodbold- 
oplevelse i bagagen.

Tak til Jacob Christensen, B.93 og Back-Op For-
eningen og de forældre, der var med til at arran-
gere turen.

Flokken af drenge rejste til Holland for at deltage i FC Den Helder Cup

45



STOR SUCCES MED BØRNESTÆVNE

Farid Fellah

Med Morten Hemmingsen (U11) og Casper Wulff 
(U13/U10) som drivkræfter blev B.93 og Østerbro 
sat på fodboldstævnernes landkort med et stort 
børnestævne for U6 til U13 i weekenden den 16. 
og 17. august. Stævnet var en kæmpe succes med 
106 tilmeldte hold og over 1.000 spillere og deres 
forældre. Lørdag blev der spillet på 10 baner, og 
søndag var de yngste årgange på banerne og spil-
lede tre- og femmands.

Flere rækker blev fyldt med stærke hold i A-ræk-
ken og mange hold i B-rækken. Kun ganske få 
pigehold tilmeldte sig, og alle pigerækkerne måtte 
aflyses. Det ærgrede arrangørerne, der næste 
gang vil sætte ind for at få pigerne med. Et en-
kelt pigehold fra FA-København (B.93) lod sig ikke 
stoppe og stillede op i en drengerække med flot 
4. Plads som resultat. 

Lørdag spillede U10 til U13 8-mands, og selvom 
der var flest hold fra de store klubber i København, 
Kunne man også se spillere fra Farum, Holbæk og 
helt fra Aalborg Chang. Vejret artede sig nogen-

lunde, og kun den vind, som alle B.93’ere kender, 
elsker og hader, blæste ind fra Øresund. Det gav 
en god omsætning i boderne, der var bemandet 
med mange frivillige forældre. Søndag måtte U6 
til U9-rækkerne døje lidt med regn, der dog først 
tog til efter stævnets afslutning. 

I skrivende stund er regnskabet ikke gjort op, men 
der forventes et pænt overskud, der går til klub-
bens ungdomsarbejde og de arrangerende hold . 
Særligt om lørdagen var der mange forældre, der 
hjalp til enten som dommere, i boden, i stævne-
kontoret eller med praktiske opgaver. Der skal lyde 
en helt særlig tak til de U13-spillere, der søndag 
fik deres dommerdebut. Og alle dømte 10-15 
kampe, delvist i silende regn. Godt gået af Bibi, 
Jonas aka Pede, Milan, Bertram og Victor.

Der blev høstet mange erfaringer med dette op-
startsstævne, mange positive, og det overvejes nu, 
om det ikke skal gentages til foråret og være en til-
bagevendende begivenhed to gange om året. Der 
er etableret et godt samarbejde med en række 
sponsorer. Stor tak til UnikBolig.dk, Sjællands  
Byggeselskab, DZ-EL og ikke mindst Onkel Ib.

 B.93 har stor suces med børnestævne
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Aps-bestyrelsen

Bestyrelsesformand Jørgen Wenshøj
Email: jw@pj.dk

Steen Müntzberg
Email: SEM@da.dk

Michele Guarini
Email: mg@hucama.com

Bestyrelsen Østerbro Idrætspark (ØI)

Torben Henriksen
Email: adv@t-henriksen.dk

Jens Agerbak
Email: Emilie.casey2privat.dk

Niels Kjærulff
Email: niels-kathleen@mail.dk

Fodbold bestyrelsen

Steen Müntzberg (formand) 
Email: SEM@da.dk

Bjarne Salomonsen (Kvindefodbold)
Email: bjarnesalomonsen1@me.com 

Tommy Møller (seniorafd.) 
Email: tommy@kongelunden.nu

Berit Johannsen (Børn og unge)
Email: berit@navigent.dk

David Kendal
Email: davken@um.dk

Per Petersen (logistik & materialer)
Email: pepi@mail.dk

Thomas Riley (Senior)
Email: thomasfrolundriley@gmail.com

Hans Drachmann (konsulent) 
Email: dra@b93.dk
Tennisbestyrelsen

Andreas Teschl
Email: ateschl@hotmail.dk

Nanna Wulff
Email: nannawulff@gmail.com

Peter Gram Petersen
Email: peter.petersen214@gmail.com

Torben Ernst
Email: willy@willyernst.dk

Roberto Machuca
Email: rma@clirecon.com

Sisse Fallinge
Email: Sisse@fallinge.dk

Hovedbestyrelsen

Jørgen Ritnagel (konst. formand)
Email: ritnagel@mail.tele.dk

Steen Müntzberg(fodboldformand)
Email: SEM@da.dk

Andreas Teschl (Tennisformand)
Email: ateschl@hotmail.com

Hans Bay (Kasserer)
Email: hansbay@gmail.com

Torben Klarskov (fodbold)
Email: klarskov@b93.dk

Ivo Skolmen (tennis)
Email: ias@dk.ibm.com

Vacant (suppleant fodbold)
Preben Keldsen (suppleant tennis)
Email: pk@bodyfeedback.dk




