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  DANSEN OM GULDKALVEN

     Folk, der lærer for at leve, har 
anderledes hastværk end dem, der 
lever for at lære – Nikolaj Frederik 
Severin Grundtvig.  

Det drejer sig om vækst. Alt drejer sig om 
vækst. Det var et væsentligt tema i den nyligt 
overståede valgkamp. Det er også et tema 
i Dansk Fodbold. Den nye struktur for Dan-
marksturneringen er et godt eksempel herpå. 

Dansk fodbold skal i endnu højere grad dreje 
sig om de få lokomotiver, der kan føre Dansk 
Fodbold frem i Europa. Kapitalen skal samles 
omkring nogle få klubber. Det danske mester-
skab er til salg for de rette investorer. 

Mesterskabet i 2015 blev vundet af en klub, 
der fik sæsonens største kapitalindsprøjtning, 
og som tidligere har gjort sig bemærket ved 

at hente billig arbejdskraft hjem fra fattige 
afrikanske nationer. Tidligere mesterskaber 
er vundet af klubber, der har hentet spillere 
 i udlandet og som har haft aktionærernes 
bevågenhed. Sponsorerne trækker i dag Dan-
mark skævt. 

Hovedstaden har i den kommende sæson kun 
en repræsentant, mens store jyske byer, der 
har opbakning i det lokale erhvervsliv har otte 
klubber, en enkelt fynsk klub fra landets fjer-
destørste by og to klubber fra københavnske 
forstæder. Fodboldkortet viser, at København 
i denne forbindelse er udkantsdanmark. 

De lavere liggende klubber er henvist til at være 
fødekæde for de store klubber, der kæmper om 
de talenter, der produceres her, og klubberne 
henter unge spillere tidligere og tidligere. Jo 
tidligere jo billigere og bedre. Dem der ikke 

kan bruges sorterer man fra undervejs.

Fodbold er i dag en forretning. Spiller-
lønningerne er oppe på astronomiske 
højder, og her vil Danmark heller ikke 
i fremtiden kunne være med. 

Dansen om Guldkalven er i gang og 
måske er det på tide at stoppe op og 
gennemtænke, om det nu kan blive ved. 
Om vækst skal overskygge andre sider 
af tilværelsen.

Om ikke salig Nikolaj Frederik Severin 
Grundtvig havde en god pointe, da han 
i sangen „Langt højere bjerge“, der ret-
teligen burde have været den danske 
nationalmelodi, skrev således:

Da har i rigdom vi drevet det 
vidt, når få har for meget og 
færre for lidt.   Redaktøren.

Billede af Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
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HEISTER PÅ VEJ MOD TOP-10
I anledning af den nye turnering 
har bladet indkaldt anføreren Mar-
tin Heisterberg til en samtale om 
løst og fast. Datoen er 6. august, 
tre dage før sæsonpremieren ude 
mod Nykøbing FC.
Af Palle „Banks“ Jørgensen

Martin Heisterberg startede med at spille fod-
bold i B1903. Som 14-årig skiftede han til B.93. 
Han startede som seniorspiller i HIK, hvor 
en del af hans gymnasiekammerater spillede. 

Da lillebror Mads Heisterberg, som nyoprykket 
senior i efteråret 2007, kom i førsteholdstrup-
pen i B.93, valgte Martin at skifte tilbage til 
østerbroklubben. Det hedder familiesammen-
føring. Og i efteråret 2007 var der debut til først 
Mads og tre kampe senere Martin. 

Martin Heisterberg var før seniortiden højre kant. 
Den tid er forbi, som senior har han kun optrådt 
som forsvarsspiller. De sidste mange sæsoner 
har han udfyldt pladsen i midterforsvaret, hvor 
han hvert år har været forsvarsklippen, fysisk 
stærk, kvik på fødderne og god teknik. Han er 
lederen, der går forrest, så da anføreren Tho-
mas Høegh blev langtidsskadet var der ikke 
to meninger om, at Heister skulle være anfører. 

Martin debuterede i hjemmekampen mod 
Holbæk (2-0) den 15. september 2007, hvor 
han sad og blafrede på bænken indtil det 
76. minut, hvor træneren Erling Bøje sendte 
ham på banen i stedet for Kasper Larsen. 
Holdet var: Ulrik Thomsen – Kasper Larsen, 
Mark Strøm, Carl Bjarke Petersen, Emil Far-
ver – Lars Hjortshøj, Dragan Bakovic, Thomas 
Høegh – Kristian Nielsen, Ronny B. Petersen 
og Venhar Sabani. På bænken: Nicolas Niel-
sen (målmand), Martin Drescher, Yasin Erdem 
og som sagt Martin Heisterberg.

Sæsonen 2008/09 blev delvist ødelagt pga. 
skader. Dog var Martin med som reserve (sam-
men med holdets topscorer Geert Baunsgaard) 
i den katastrofale playoff-kamp i Brabrand. 
Første kamp på det nyrenoverede Østerbro 
Stadion var sluttet 0-0. I Brabrand førte B.93 
med 2-0 ved pausen på to mål af talentet 
Bashkim Kadrii. Og stemningen var høj hos 
spillerne og de mange tilrejsende fans. Men 
Brabrand scorede tre gange i løbet af 2. halv-
legs første 20 minutter. Og så var der lang vej 
hjem til Østerbro.

Fra sæsonen 2009/10 har Martin været fast 
mand, hvor han i midterforsvaret har haft 
forskellige makkere, såsom Mads Ibenfeldt, 
Mads Nielsen, Mikkel Christoffersen og Marco 
Holst. For at blive en del af midterforsvaret for-
udsættes, at fornavnene starter med ’M’. For 
andet år i træk blev B.93 nummer to i 2. division, 
og Martin og Co. skulle igen ud i playoff-kamp, 
og igen mod et jysk hold og igen med hjem-
mekamp først. Denne gang var det upåagtede 
Hobro. Efter 0-2 hjemme var turen til Hobro 
spild af benzin. Returkampen tabte B.93 med 
1-3 og derved var det B.93, der satte Hobro 
i gang med klubbens optur.

Første træner Martin havde var legendariske 
Erling Bøje. Herefter fulgte Benny Gall (1½ sæ-
son), Jeppe Tengbjerg (2 sæsoner), Thomas 
Petersen (3/4-del sæson), Kim Splidsboel (2 
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¼-del sæson) og Giuseppe Favasuli (1 sæ-
son). Martin glæder sig over den nye træ-
nerstab med Morten Rutkjær (cheftræner), 
Philip Bank (assistent), Mark Strøm, Nicolas 
Nielsen, Thomas Høegh og den sportslige le-
delse Frank Nielsen og Erling Bøje samt ikke 
mindst holdlederen Mads Mazanti. Det oser 
af hæderkronede 93’ere.

Sæsonen 2011/12 blev ingen dans på roser. 
B.93 sluttede som nummer 14 og rykkede der-
ved – for første gang i klubbens historie – ud 
af DM-turneringen. Det medførte, at mange 
spillere forlod klubben. Men som den første 
meddelte Martin Heisterberg, at han blev 
i klubben. Han ville være med til, at få B.93 
retur til DM-turneringen. Det gode eksempel 
blev fulgt af de rutinerede Emil Dyre Nielsen, 
Jakob Thomsen, Danny Mirabel og Thomas 
Høegh. Derved havde træneren Kim Splids-
boel ryggraden på holdet, der med en sikker 
1. plads i DS, rykkede retur til 2. division. En 
katastrofe var afværget. 

Efter otte sæsoner er status for 28-årige (27. 
september) Martin Heisterberg før den nye 
sæson 196 kampe/9 mål. Det betyder, at han 
ligger nummer 26 på listen over flest første-
holdskampe. Foran ham ligger et bredt felt 
med Poul Andersen (202), Kaj Hansen (202), 
Kaj Uldaler (202), Arvid Christensen (203), 
Dan Lübbers (205), Leif Funcke Nielsen (206), 
Bent „Støvsuger“ Jørgensen (209), Kenn Han-
sen (213), Helmut Nielsen (217), Emil Dyre 
Nielsen (217), Poul „Pølse“ Jensen (222) og 
Helge Scharff (224). Hvis alt går vel, spiller 
Martin omkring 30 kampe i sæsonen, og så 
æder han alle førnævnte. Og så ligger han 
nummer 14. Og så mangler han kun 17 kampe 
for at komme i Top-10 (Nicolas Nielsen, 242 
kampe). Hvis Martin vil med i Top-3 skal han 
forbi Jørgen Jacobsen (293 kampe). Herefter 
mangler „kun“ Jens Kolding (322 kampe) og 
til sidst den suveræne klubrekordholder Ole 
Petersen (409 kampe). ■

http://www.abadeh.dk
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MORTEN RUTKJÆR HAR EN PLAN
Siden Morten Rutkjær overtog rol-
len som cheftræner i B.93, har han 
gjort et forbilledligt indtryk på alle 
i klubben. Han udviser stor autori-
tet, overblik og er meget opmærk-
som på, at de frivillige kræfter er 
helt uundværlige. Medlemsbladet 
mødte ham inden sæsonstarten.
Af: Christian Winther

Hvordan har det været at komme  
tilbage til B.93?
– Det har været helt fantastisk. Det er ingen 
hemmelighed, at mit hjerte altid har ligget 
i B.93. Jeg er blevet taget rigtig godt imod af 
alle. Der er en god og konstruktiv dialog på 
alle planer. Jeg mærker, at mange gerne vil 
hjælpe til med det ene eller andet, om det så 
er ledelse, de frivillige eller gode kræfter i fan-
klubben. Spillerne har været lydhøre overfor 
mine ideer og de er nogle gode drenge. Så alt 
i alt fantastisk at være tilbage i B.93.

Hvad er din forventning til sæsonen?
– Min forventning er, at B.93 slutter efteråret 
i top 4. Dermed er vi at finde i forårets slut-
spil om oprykning til 1. division. B.93 er oppe 
imod storsatsende klubber, så det bliver ikke 
helt nemt. Mit udgangspunkt er, at spille for 
at vinde – hver eneste gang. I sidste sæson 
blev der satset en del på det defensive. Jeg 
vil skrue lidt på de offensive knapper. B.93 
har gode offensive kræfter, som ikke blev sat 
rigtigt i spil foråret. Jeg er klar over, at jeg ikke 
kan ændre spillestilen på tre uger, men ved at 
justere her og der vil spillestilen langsomt æn-
dres. Publikum vil snart opleve, at B.93 bliver 
et mere angrebsorienteret og boldbesiddende 
mandskab.

Hvad kendetegner dig som træner?
– Det skal være sjovt at spille fodbold, men 

kynisme er også et vigtigt element. Når chan-
cen opstår, skal der hugges til! Kynisme kan 
blive afgørende her i efteråret. Vores række 
er så stærk, at det nemt kan være de små 
marginaler der afgør kampene. Som træner er 
mandskabsbehandling ret vigtigt. Jeg lytter til 
spillerne og de skal mærke at jeg er der. Under 
kampene vil publikum opleve en udadvendt og 
dirigerende træner. På de indre linier som en 
der lytter til mine assistenter og ikke mindst 
som en der bevarer overblikket. I forhold til 
træningsopstarten var jeg slet ikke tilfreds med 
at nogle af spillerne stadig var på ferie. Det 
var aftaler, de havde indgået med den gamle 
ledelse, så de var undskyldt denne gang. Det 
kommer dog ikke til at ske fremadrettet.

Hvad er dine ambitioner for  
klubben de kommende år?
– Jeg er foreløbig ansat på en halvårlig 
kontrakt. Mine ambitioner rækker dog langt 
længere. Der er så store perspektiver i B.93. 
Skole- og idrætsakademiet er en rigtig god ide 
og har forudsætninger for at blive en stor suc-
ces. Klubben har efter min mening potentiale til 
1. division. Jeg og min gode samarbejdspart-
ner, Peter Cosmus, kommer fra Holbæk og vi 
ser det hele lidt udefra og med nye øjne. Det 
tror jeg kan være en god fordel.

Hvorfor blev det netop dig  
der blev ny cheftræner i B.93?
– Bestyrelsen samt Frank og Erling ved, hvad 
jeg står for og hvad jeg kan byde ind med. Jeg 
er A-træner og dygtig! Desuden kender de 
mine følelser for klubben og de er klar over, 
at jeg er parat til at arbejde hårdt for at B.93 
bliver en succes. 

Hvordan fik du egentlig kaldenavnet ’Rudi’?
– Da jeg spillede i B.93 var der en del der hed 
Morten på holdet. Morten Karlsen, Morten Jør-
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gensen, Morten B. Nielsen og Morten Rutkjær. 
Det var i den forbindelse jeg blev døbt „Rudi“. 
Lad os prøve at skrue tiden tilbage til dengang 
Morten Rutkjær selv var aktiv spiller.

Hvornår startede din interesse for fodbold?
– Som 4-5 årig. Jeg startede min „karriere“ 
i Nykøbing Sjælland, hvor vi boede. Jeg kan 
huske, at jeg blev sjællandsmester som lille-
put. Jeg var endda en meget målfarlig herre 
dengang. I en enkelt sæson scorede jeg 100 
mål. Mål nummer 100 blev i øvrigt sat ind i den 
allersidste kamp. Min motivation for at score 
blev ikke mindre af, at træneren havde lovet 
mig en „hund“, hvis jeg kom op på et trecifret 
antal scoringer.

Hvordan havnede du i B.93?
– Efter et par år i Lyngby og Holbæk blev jeg 
i 1994 kontaktet af Allan Hebo Larsen, som træ-
nede B.93’s divisionshold. Jeg spillede i starten 
på 2. holdet under John Bredal, men trænede 
ofte med 1. holdet. Jeg skulle lige ses an. Jeg 
fik min debut på 1. divisionsholdet i foråret 
1995. Her spillede jeg både højre back og 
central midtbane.

Morten Rutkjær spillede i alt 79 kampe på 1. 
holdet og var kendetegnet ved et solidt ar-
bejde i forsvaret. Derudover nettede han fem 
gange i 93-trøjen, herunder to scoringer i den 
vanvittige 7-5 pokalsejr over Vejgaard i 1996.

Hvad er din største oplevelse i 93-trøjen?
– Oprykning til superligaen i ’98. Det var stort! 
Jeg var så stolt på klubbens vegne. Sammen-
holdet var helt eminent. Thomas Høy, Kasper 
Hjulmand og Kenneth Christiansen var mine 
rigtig gode kammerater og vi havde det fan-
tastisk sammen. Det betyder alt med et godt 
sammenhold, hvilket jo også er noget, jeg er 
helt bevidst om som træner.

Morten Rutkjær fremhæver ligeledes 0-0-kam-
pen mod FCK samt 4-3 sejren over AGF som 
nogle af højdepunkterne i spiller-karrieren. 
Begge kampe er fra superligatiden og blev 
spillet på Østerbro Stadion og Rutkjær husker, 
at alle kæmpede røven ud af bukserne og gav 
alt hvad de havde lært.

Hvad er dit forhold til Østerbro Stadion?
– Det er en fantastisk hjemmebane. Masser 

http://www.mejlshede.dk/Forside/Hjem.aspx


af pulserende liv omkring stadion, cafeer mm. 
Kunsten bliver, at trække nogle flere tilsku-
ere til kampene. Umiddelbart tænker jeg at vi 
skal have gang i forkampene igen inden divi-
sionsholdet spiller. Andre ideer kunne være, at 
publikum kan møde gamle B.93-stjerner ifm. 
kampene, at FCK’s kampbilletter også gælder 
til Østerbro Stadion, at der gives mulighed for 
at arrangere børnefødselsdage mm på stadion 
samt at vi giver publikum gratis adgang. Jeg 
tror vi skal til at tænke hele setup’et ander-
ledes, end der er gjort i mange år …

I forbindelse med hjemmekampene på Øster-
bro Stadion er Morten Rutkjær i øvrigt ikke bleg 
for at give en hånd med. Det gælder uanset, 
der er tale om interviews før og efter kam-
pene, når der skal nedtages bandereklamer, 
hilses på frivillige, sammensættes playlister 
og meget mere. Det gør Morten Rutkjær til 
en gennemsyret sympatisk cheftræner samt 
et favnende menneske der indgyder respekt.
Medlemsbladet ønsker „Rudi“ velkommen til-
bage i B.93.

HVAD SIGER ANDRE OM „RUDI“?

Frank Nielsen, sportschef:
» Rudi repræsenterer nogle af de dyder som 
B.93 gerne skal stå for. Et stort klubhjerte 
og respekt for klubben. Han har en teknisk 
og boldbesiddende tilgang til måden at spille 
fodbold på. Han har stor vilje til at integrere 
klubbens talentudviklingslinie og give de unge 
spillere en chance. Rudi var og er en fighter-type 
som stiller store krav til sig selv og sine spillere. 

Brian Nehm, fanklubben:
» Man kan mærke hans engagement og han 
stiller altid op. I fanklubben kalder vi ham „trold-
manden“ fordi han på kort tid har forvandlet 
hele holdet i en meget positiv retning.

Gitte Arnskov, kontoret:
» Morten er et menneske med stor udstråling. 
Han er altid positiv og i godt humør. Samtidig 
er han dybt seriøs. Det virker, som om han har 
givet spillerne gejsten tilbage.

Oliver Drost, spiller:
» Rudi er entusiastisk, ambitiøs og giver alt for 
holdet. Det tegner godt og ser lovende ud. ■

FAKTABOKS:

MORTEN RUTKJÆR, 41 ÅR

CHEFTRÆNER I B.93 SIDEN JULI 2015

ANTAL KAMPE FOR B.93: 79

ANTAL MÅL: 5

Billede: Morten Rutkjær
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LIV OG GLADE DAGE PÅ ANLÆGGET  
– OGSÅ I SOMMERFERIEN
Fodbold- og tennisafdelingen 
har haft stor succes med diverse 
camps. 
Af Torben Klarskov

Næppe havde de sidste elever fra B.93`s 
Skole- og Idrætsakademi pakket deres ting 
sammen og taget på sommerferie, før anlæg-
get i den første uge af skoleferien atter blev 
fyldt op med glade og forventningsfulde børn. 
Solen strålede fra en skyfri himmel og var en 
stærkt medvirkende årsag til at oplevelsen for 
de mange deltagere blev endnu større. 

COPENHAGEN FOOTBALL CAMP 2015

De sidste tre år har fodboldafdelingen afholdt 
en fodbold camp i samarbejde med AC Milan, 
men i år havde fodboldbestyrelsen besluttet 
at man ville gå egne vej og selv stå for arran-
gementet.

Det gør, at vi kan tilbyde en uges fodboldcamp 
til en langt billigere pris, fortæller den daglige 
leder, ungdomsformand Max Riis Christen-
sen. Hvor et ophold på Milan Campen kostede 
hver deltager 2.200 kr., kan vi nu tilbyde en 
uges fodboldcamp for kun 1.450 kr. Hver del-
tager får et lækkert set spilletøj fra Nike plus 
frokost og frugt, juice og müssli bar, der er 
sponseret af den lokale Meny på Østerfælled 
Torv. Vi tilbyder 20 forskellige træningspas og 
vi har knyttet 30 unge mennesker, der virker 
som cheftrænere og assistenter. Det vil sige 
i gennemsnit vil der være en instruktør til 7 
spillere.

170 spillere i aldersgruppen 8- 14 år havde 
takket ja til tilbuddet, heraf var de 33 af hunkøn. 
Om onsdagen kiggede den tidligere FCK`er og 
færøske landsholdspiller, Todi Jönsson forbi 

og fortalte de ældste af drengene om den 
optimale indstilling til fodbold, og dagen efter 
kiggede den tidligere B.93`er og nuværende 
FCK spiller, Mathias Zanka Jørgensen forbi 
og fortalte om sin vej til en karriere som pro-
fessionel fodboldspiller.

Vi har opnået vores målsætning for det første 
år, at ville gennemføre en Camp, der løber 
rundt økonomisk. Vi har været glade for vores 
samarbejde med Nike, Sportsmaster, Meny på 
Øster Fælled Torv og Real Coffee. Det er vig-
tigt for os, at spillerne vender glade og tilfredse 
hjem fra Campen, at de har haft en række 
gode oplevelser og fundet nye kammerater, 
så håber vi, at kunne tage imod endnu flere 
deltagere næste år. En tredjedel af deltagerne 
kommer fra andre klubber end B.93, slutter 
Max Riis Christensen.

FILIP OG EMIL ZIYANAK

Medlemsbladet tog ud i felten for at høre om 
deltagerne nu også var lige så tilfredse med 
arrangementet. Filip Ziyanak er 7 år og spiller 
på det kommende U 8 hold. 
» Jeg synes vældig godt om campen, og jeg 
har allerede forbedret min sparketeknik med 
begge ben. Jeg er sammen med mine venner, 
men har også mødt mange nye og spændende 

Billede af nogle af de deltagende piger 
Foto: Copenhagen Football Camp
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spillere fra andre klubber. 
Philips far Emil, der selv er træner i B.93 synes 
rigtig godt om tilbuddet:
» Jeg kan vældig godt lide det sociale arbejde 
som B.93 lægger vægt på. Det er vigtigt at 
opleve kammeratskab og få gode venner, der 
kan følge en igennem hele livet. Her i B.93 
er der en dejlig tolerant atomsfære, og klub-
ben arbejder hårdt på at tilføre de unge gode 
værdier og samtidig er det sjovt at følge den 
udvikling, som de unge spillere gennemgår, 

slutter han.

MICHAEL DOSSO OG TOBIAS HANSEN

Begge spiller ligeledes på U 10 A holdet. Her 
er mange dygtige trænere. I dag har vi arbejdet 
med at forbedre vores pasningsspil, fortæller 
Michael og Tobias supplerer. Vi har det rigtig 
sjovt og vi lærer noget nyt hver dag. 

Tobias kunne godt tænke sig at blive professi-
onel fodboldspiller. I så fald skulle det være 
i favoritklubben Liverpool, som han synes 
godt snart kunne vinde turneringer igen.

B.93 TENNIS CAMP 2015

Mens fodboldafdelingen i år selv har stået for 
arrangementet, så har tennisafdelingen igen-
nem et par sæsoner tilbudt B.93 Tennis Camp. 
Vi kører Tennis camps i hele sommerferien, 
fortæller lederen Steen Højlo. Vi har allerede 
tilmeldinger til næsten alle uger. Vi skal blot 
have et deltagerantal på omkring 10 spillere, så 
gennemfører vi, idet vi naturligvis kan tilpasse 
antallet af instruktører til antallet af deltagere. Vi 
har det laveste antal deltagere i industriferien. 

I denne første uge har vi 70 unge spillere i 
aldersgruppen 6-14 år. Det koster 1.275 kr. at 
deltage. For dette beløb kan vi tilbyde 5 timers 
tennis træning hver dag i fem dage. Frokost, 
frugt og saft, samt en gratis T-shirt til hver delta-
ger. I uge 32 har vi foreløbig normalt den største 
tilslutning.(Sidste år havde vi 87 tilmeldte). Vi er 
aktive på de fleste af vore baner i tidsrummet 
10-15 og kan i tilfælde af dårligt vejr trække ind 
i hallen. Vi har målt, at vi efter disse sommer 
camps kan regne med at forøge vores ungdoms-
afdeling med mellem 20 og 30 nye medlemmer. 

Billede af Michael Dosso og Tobias Hansen:  
Foto Torben Klarskov

Billede af Filip og Emil Ziyanak: 
Foto: Torben Klarskov
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2 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

Nr.  29  BOGHANDEL       tlf. 3526 3334
Nr.  31  KONTORFORSYNING    tlf. 3526 3364

JOSEPHINE OG JOHNNY HORN

Josephine Mathiesen er 12 år og deltager i 
den første uge af B.93 Tennis Camp. Det er 
virkelig en dejlig oplevelse at være med. Jeg 
får masser af gode kammerater. Vi har en rigtig 
dygtig træner (Andreas Papanikolau) Jeg har 
spillet tennis nu i et år, og har ikke rigtig gjort 
op med mig selv, om jeg vil være motions-
spiller eller satse mere på tennisspillet. Jeg 
har deltaget en enkelt gang i en turnering, 
hvor jeg i første runde var så uheldig at møde 
Danmarksmesteren fra min årgang. Mit bedste 
slag er min tohåndsbaghånd.
Far Johnny Horn – et kendt ansigt også i 
fodboldkredse – har en søn, Noah på fodbold 
camp og datteren Josephine på tenniscamp, 
så han spadserer rundt på anlægget og nyder 
solen og den gode stemning.
Det er nogle virkelig gode aktiviteter, som klub-
ben tilbyder i dag og prisen er absolut rimelig. 
Jeg får nogle glade børn hjem hver dag, slutter 
Johnny, der i øjeblikket pønser på at genop-
tage sin egen karriere som fodboldspiller. 

B.93 UNIK BOLIG CUP 15. – 16. AUGUST.

Endelig kan det nævnes at B.93 afholdt et 
kæmpestævne, Unik Bolig Cup. Læs mere 
herom på klubbens hjemmeside. ■

Billede: Josephine Mathiesen og Johnny Horn. 
Foto: Torben Klarskov
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ER DU 93̀ ER – SÅ ER JOBBET DIT
Medlemsbladet har denne gang 
besøgt Henry Jørgensen, den lille 
mand med det store fighterhjerte.
Af Torben Klarskov

Der var noget særligt ved at være fra B.93 i de 
gode gamle dage. Nok herskede der ikke 
professionelle tilstande, men spillerne blev al-
ligevel feteret som var de popstjerner og et 
medlemskab af den rigtige klub kunne åbne 
mange døre.

Henry Emil Jørgensen blev født den 5. august 
1936. Som så mange af sine jævnaldre kunne 
man hurtigt finde ham i kamp med bolden i den 
nærliggende Fælledpark. Også den gang gik 
mange talentspejdere rundt i Fælledparken for 
at spotte spillere til de mange klubber, der den-

gang holdt til i kvarteret med omklædnings- og 
klublokaler i den gamle Idrætspark. Otto hed 
en af dem. Han repræsenterede Handelsstan-
dens Boldklub, hvis mest kendte personlighed 
var en anden Østerbro borger, Gunnar Hansen 
med tilnavnet Nu. Otto fik overtalt et par af 
drengene til at spille fodbold og slog øko-
nomien ikke til, så finansierede han af egen 
lomme drengens kontingent.

Henry var også skrap til Bordtennis og blev 
blandt andet nr. 3 ved Københavns mester-
skaberne i sæsonen 1948-49. Men det var 
fodbolden, der trak mest.
– Jeg husker især vores kampe mod Dalgas. 
Frederiksberg holdet stillede med Børge Ras-
mussen og det var oftest formen hos Børge 
eller mig, der blev afgørende for kampens ud-

Billede af Henry Jørgensen i dag 
Foto: Torben Klarskov
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fald. Kurt Qvist Hansen hed formanden for 
Handelstandens Boldklub den gang, og han 
mente jeg skulle prøve talentet af i en noget 
større klub.

Så Henry troppede op i B.93 sammen med 
Fritz Carlsson. De blev modtaget af trænerne 
Børge „Strøyer“ Christensen og Poul „Pølse“ 
Jensen. Henry husker tydeligt den første be-
mærkning fra en af de to dengang – „Nu har 
I vel betalt kontingent i HB?“

To hold blev linet op nede på Bane 1 på det 
gamle anlæg og oppe fra balkonen på første 
sal stod så Michael Rohde, der som en anden 
Julius Cæsar vendte tommelfingeren op eller 
ned for de kommende talenter. Fritz og Henry 
fik „thumbs up“. For Henry var det et eventyr, der 
begyndte. Han opnåede at blive udtaget til 
KBU`s Ynglingehold, der skulle møde JBU ta-
lenterne i Aarhus.

–  Men vi skulle sejle derover med Hunde-
sted – Grenå færgen – „Isefjord“ en sejltur på 
godt tre timer. Næppe havde vi lagt fra kaj i 
Hundested førend alle måtte hen til rælingen 
og ofre til havguden. Vi var alle søsyge, da vi 
gik på banen i Aarhus og vi havde ikke indtaget 
nogen form for føde, så vi tabte naturligvis 
kampen.

På KBU holdet fra den tid var blandt andet 
Klaus Busk og Ole Sørensen fra KB og Egon 
Hansen fra KFUM.

Henry var senere med på ynglingeholdets tur 
til Bellinzona – omtalt i sidste nummer af med-
lemsbladet – og på turen til Bornholm. Selv 
om lille Henry opnåede at gå på tre lokale 
skoler, Ryesgade Skole, Holsteinsgade Skole 
og Øster Farimagsgades Skole, så var der 
ingen af de skoler, der gjorde et særligt ind-
tryk på Henry. Efter de syv års obligatoriske 

 Pressefoto fra kampen mod AB i 1959. Henry Jørgensen sparker bolden væk 
for næsen af Erik Pondal Jensen. Liggende ses Børge Christensen   

Fotograf: Willy Henriksen Politiken
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skolegang var det tid til at finde en lærerplads. 
Henry kom i lære som maskinarbejder på B&W 
i 1951, hvor han kom til at arbejde sammen 
med Kaj „Boll“ Christensen, Palle Mogensen 
og Michael Rohde.

I en tidlig alder lagde Henry planer for sin 
fremtid – Han ville finde sig en sød kone, få 
to dejlige børn, have et godt arbejde og først 
som den fjerde prioritet kom fodboldspillet.
– Jeg har opnået, det jeg ville, selv om jeg 
måske i dag godt kan ærgre mig en smule 
over, at jeg aldrig rigtig blev en del af de B.93 
hold, der rykkede en række op. Jeg debuterede 
i den sidste kamp i sæsonen 1955/56 på ude-
bane mod Vejle Boldklub, og jeg fik en drømme 
debut, da jeg efter blot tre minutters spil lagde 
bolden for fødderne af Jørgen Jacobsen, der 
kunne bringe os i front. Vi opnåede at spille 
1-1 mod de stærke jyder. Militærtjenesten kom 
desværre i vejen for min fodboldkarriere. Til 
gengæld var jeg ikke længe i trøjen før jeg blev 
pillet ud af regimentet og udtaget til Forsva-
rets Krigsmaterielforvaltnings fodboldhold, der 
i finalekampen mod Sjællandske Trænregiment 
vandt med 6-1.

På Henrys hold var endvidere den senere 
Atalanta professionelle og OB spiller, Kurt 
Christensen, Anders Skotte fra Frem Saks-
købing, Vagn Vesterlund fra B 1903, mens 
man hos sjællænderne fandt navne som 
Børge Rasmussen fra B 1903 (der var han 
igen), Vagn Petersen fra KB, og tennisspilleren 
 Jørgen Ravn, der senere spillede både tennis 
og fodbold i B 93.Henry mødte sin Johnna på 
en sten ved Charlottenlund Strand. De blev 
ringforlovede i 1956 og sagde ja til hinan-
den året efter. De fik sammen to dejlige børn, 
 Kenneth, der har leget lidt med en håndbold 
født 1958 og Vibeke i 1961. Så var pladsen i 
den lille klublejlighed for trang, men her var det 
godt, at man i B.93 havde arkitekten, Viggo 
Jørgensen, der altid havde en god lejlighed 
på hånden. Efter tolv år på B&W ville Henry 

noget mere og begyndte at læse til værkfører 
på aftenskole. En sød kone, to dejlige børn og 
med udsigten til et godt sikkert arbejde valgte 
Henry at sige stop med fodbolden.

Sidste optræden i den hvide skjortebluse var 
den 20. juni 1962 mod Frem (2-1) Henry op-
nåede i alt 82 kampe på klubbens førstehold 
og scorede to mål (mod KFUM 08.04.56 2-2 
og mod HIK 02.06.57 6-2).

– Jeg tudbrølede efter kampen, fortæller 
Henry, men der var ikke noget at gøre. Jeg 
havde taget min beslutning og min kone ville 
gerne videreuddanne sig til skolelærer.

Henry kom siden til telefonfabrikken GN Auto-
matic. Senere søgte han arbejde som Arbejds-
studie- og metodetekniker hos FDB. Her var 
han til samtale hos personalechefen der, da 
han så Henry Jørgensen mødte ham med 
ordene.
– Er det dig, der har spillet på førsteholdet 
i B.93? – ja men så er jobbet dit.

Den jobsamtale var hurtigt overstået og Henry 
kunne fortsætte sit arbejdsliv hos FDB i Al-
bertslund. Her stoppede han i 1972. Fik der-
efter arbejde på Oticon indtil 1979, senere 
hos GN Resound, hvorfra han gik på pension 
i 1996. Henry vendte i nogle korte perioder 
tilbage til B.93 som holdleder for John Sinding 
og senere Erik Gynild.
– Det med fodbolden kriblede stadig lidt i mig, 
det vil jeg gerne indrømme, så det var dejligt 
at komme tæt på klubben igen.

Nu er han hyppig gæst ved klubbens årlige 
nostalgifester, hvor han møder sine gamle 
holdkammerater til en god middag og et godt 
grin, når toastmaster Palle Banks Jørgensen 
spidder alle deltagerne med sin smittende 
humor. ■
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BAGERST FRA VENSTRE: 

Werner Jørgensen (Træner), Freddy Aabo, Vagn Jacobsen, Anders Skotte, ukendt, Kurt 
Christensen, Hans Christensen , Premierløjtnant O.C. Duus, ukendt, - I midten fra venstre: John 
Olsen, Vagn Vesterlund og Jørgen Jacobsen. Forrest fra venstre: Finn Nielsen, Kurt Jensen og 
Henry Jørgensen.

FORSVARETS KRIGSMATERIELFORVALTNINGS FODBOLDHOLD 1957

Privat foto af Militærholdet fra 1957
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EN POLAK KOM TIL ØSTERBRO

Janusz Haren er et navn som de 
fleste i og omkring B.93 i dag ikke 
kender … men for de lidt ældre er 
han den polak, som pludselig kom 
forbi vores klub. Det medførte me-
gen omtale i landets aviser …
Af Ole Helding

I Danmark var vi på dette tids-
punkt ikke professionelle – vi 
var rene amatører. Verden 
var meget klar delt op øst og 
vest. Men en dag i 1975 kom 
Janusz Haren forbi Østerbro, 
han havde fået lov til at rejse 

efter over 400 kampe for Widzew Lodz – hvor 
han havde vundet flere nationale mesterska-
ber for klubben. Han var ikke politisk flygtning. 
Men hans kone og ham havde fået love til 
at rejse takket være hans præsentationer på 
fodbold banen. Han valgte B.93 og han syntes 
at han havde flere år i sig som fodboldspiller, 
men den gang tog det lang tid som ikke dansk 
statsborger, at få tilladelse til at spille om et 
dansk mesterskab, så det første ½ år måtte 
han “kun“ spille på 2. holdet. Men papirerne 
blev bragt i orden og i hele 1977 spillede han 
på 1.holdet i 1. division.

Den gang spiller klubben alle sine hjemme-
kampe i Idrætsparken. – banen var vendt i for-
hold til i dag og de fleste kampe med køben-
havnerholdene blev afviklet der. På B.93.s hold 
spillede Jens Kolding, Ole Petersen, Henrik 
Juul og Finn Juhl. Brøndby og FCK eksisterede 
ikke den gang. Modstanderne var B.1903, KB. 
Esbjerg og Vejle.

Janusz Haren blev efter vinter pausen en af de 
bærende kræfter på 1.holdet, han spillede hele 
sæsonen. Det blev til 28 kampe i alt. Næsten 
40 år senere mødtes vi på det gamle 93 anlæg 

under tribunen på Østerbro stadion. Snakken 
gik lystigt om gamle dage, hvor han spillede, 
samtidig med at han arbejde som håndværker. 
Sammen med familien boede han på Østerbro 
– hans søn Piotr spillede som ungdomspiller 
indtil sit 14. år i B.93. Derefter skiftede han til 
KB og her blev det senere til en flot karriere 
for sønnen, som i dag er ved at tage en træner 
uddannelse. Janusz kunne fortælle om mange 
af disse klubber, der var langt stærkere end 
B.93, og holdet skulle virkelig kæmpe for at 
overleve.

I sommerpausen blev Jens Kolding solgt til 
udlandet og så blev det virkeligt hårdt for vores 
klub at køre videre og efter et halvt år Janusz 
ville han ikke forsætte mere, og han lagde 
støvlerne på hylden. Arbejdet og familien 
krævede megen tid. Han havde jo spillet på 
fuld tid i Polen og et år vores klub. Dengang 
fik spillerne og deres koner som belønning 
for indsatsen en tur ved sæsonens slutning. 
denne gang til Tenerife. Det var en super tur 
med sol og hygge. Noget som Janusz aldrig 
havde prøvet før. Lige siden har han arbejdet 
hårdt i Danmark og er nu er gået på pension. 
Han følger sine børn og børnebørn og han 
følger da også med i B.93´s fodboldkampe og 
næste år skal Polen og Danmark jo mødes 
i to kampe om deltagelse i det kommende 
VM – hvem der er favorit, vil han ikke sige, men 
Polen er ved at opbygge et nyt spændende 
hold.Janusz vil næste gang gerne mødes med 
de gamle 1.holdspillere til den sammenkomst, 
der nu har været afholdt et par gange. Han 
mindes tiden med glæde og det var tydeligt, 
at han havde ladet tanker flyve, fundet gamle 
avis udklip, programmer m.m. som han havde 
med. De er nu overdraget til klubbens arkiv.
Vi skilles efter en varm og hyggelig snak. Det 
var også hyggeligt for en kort bemærkning at 
være tilbage på det gamle anlæg. ■
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Mortens aften tirsdag den 10. November 2015

Rimmet laks med purløgscreme
Klassisk andesteg, brune og hvide kartofler,  
rødkål og sauce
Æbletærte

2 retters menu kr. 165,00
3 retters menu kr. 195,00 
Afhentning imellem kl. 14.00-17.00

Maden vil være klargjort således at man blot  
skal lune den op, vejledning medfølger.

Bestillinger på min. 2 kuverter
modtages på kok@kokkensgourmet.dk 

Mortens aften
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UNGDOM PÅ FARTEN

Tredjeplads til U 19 ved Karel 
Stegeman Toernooi 
Af Torben Klarskov

For 31. gang afholdt VV Ruurlo denne inter-
nationale ungdomsturnering opkaldt efter tur-
neringens ophavsmand, klubmanden Karel 
 Stegeman. Følgende 12 hold deltog i turnerin-
gen, der fandt sted i pinsedagene 23.- 25. maj: 
KAA Gent Belgien, B.93 U 19, FC Honka Fin-
land, Sandefjord Norge, AS Trencin Slova-
kiet, Team Aargau Schweitz, Club Langley 
FC  England, KV Mechelen Belgien, FK Rad 
Serbien, Pogon Szczecin Polen, Halmstads 
BK Sverige og værterne fra Team Ruurlo.

De to belgiske hold KAA Gent og KV Meche-
len mødtes i finalen, hvor sidstnævnte hold 
trak det længste strå med en sejr på 3-1. B. 93 
U 19 hold, der havde de to førsteholdspillere -
Andreas Kaltoft og Nicolaj Olsen med på holdet 
havde i semifinalen tabt til netop KV Mechelen, 
men holdet tog sig af tredjepladsen efter en 
sejr på 2-1 over Sandefjord fra Norge.

Medlemsbladet tog en snak med tre af deltag-
erne fra turen. Adam Emme Jørgensen der 
spiller i midterforsvaret, Daniel Barir Jensen, 
offensiv midt og Jonas Berg der spiller i for-
svarets højre side.

Alle tre var de meget begejstrede for ople-
velsen, som de i kraft af deres tredjeplads 
i turneringen automatisk er inviteret til igen 
næste år. 
– Vi kørte i bus derned sammen med Hvidovre, 
der skulle deltage i en turnering ikke langt fra 
vores, fortæller Adam. Vi startede kl. 06.30 
fra Hvidovre Stadion og var fremme kl. 17.00 
om eftermiddagen. 
Daniel var meget imponeret over det flotte 
arrangement, og den sociale atmosfære, der 
fandtes.
– Vi var indkvarteret privat, og da vi var nogle 
stykker, der også var med sidste år, hvor vi 
opnåede en femteplads i turneringen, var der 
stor gensynsglæde. Vores værter mødte op 
med bannere og heppede kraftigt på os gen-
nem hele turneringen.

Daniel, Adam og Jonas U 19  
Foto: Torben Klarskov
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Lørdag aften var alle spillerne inviteret til bar-
bercue hos Adams værtspar og det var virkelig 
fornøjeligt.
– Vi glæder os allerede til at deltage igen 
næste år, fortæller Jonas. Det var så sidste 
gang at dem fra årgang 96 kunne være med, 
men det er kun seks spillere, så mon ikke vi 
stryger helt til tops næste år slutter han. Alle tre 
drømmer de naturligvis om at udvikle sig som 
professionelle fodboldspillere. Alle tre drømmer 
de naturligvis om at udvikle sig som professio-
nelle fodboldspillere. Adam går i dag i 2 G på 
Gammel Hellerup Gymnasium. Han har hele 
tiden spillet i B.93, hvor han kom sammen med 
sin storebror. Daniel blev student i år. Han 
har været en tur rundt om FCK, men befinder 
sig godt i B.93, hvor han ikke oplever samme 
pres som i FCK. 

Jonas går på Niels Brock og skal videre på 
CBS. Han kommer fra Rønne, hvor han spil-
lede på Elite Bornholms hold. Han valgte at 
tage på Idrætsefterskolen KIS og nu bor 
han i lejlighed sammen med Nicolaj Olsen. 
Jonas er nu tilknyttet Team Copenhagens eli-
teidrætsakademi, hvor han i april blev kåret til 
månedens eliteidrætselev. 

U 19 holdet har måttet afgive en del spillere til 
førsteholdet i denne sæson, hvilket har med-
ført, at det stærke efterår, som holdet præste-
rede mundede ud i et mindre stærkt forår, så 
holdet endte midt i rækken. 

U 17 TIL PINSETURNERING I ITALIEN

Af Torben Klarskov

U 17, der i påsken vandt en turnering i Prag, 
kom ud for lidt mere modstand, da de deltog 
i den internationale ungdomsturnering for U 16 
hold i Spalogna fra den 23. - 25. maj.

Holdet var kommet i pulje med AS Roma, Det 
albanske U 16 landshold og værtsklubben FC 
Fondi.
– Vi lagde ud med at spille 0-0 mod AS Roma, 
fortæller en af deltagerne på turen, William 
Zouzou. Vi vidste at romerne var italienske 
mestre, og vi var derfor enormt stolte over at 
have opnået uafgjort mod et af turneringens 
v-Lige så tilfredse var vi, da vi i den efterfølg-
ende kamp opnåede samme resultat mod Al-
baniens U 16 landshold, der talte flere spillere, 
der til daglig er professionelle i Inter, Roma 
og Udinese, supplerer medlemsbladets anden 
gæst Anas Hasselbalch – Desværre blev det 

Billede af Anas og William:  
Foto: Torben Klarskov
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så kun til yderligere en nullert mod værtsklub-
ben FC Fondi, som vi dog senere besejrede 
med 4-1 i en træningskamp. Men vi var ude 
af turneringen. Det var lidt af en udskrivning 
for den enkelte spiller at deltage i denne 
turnering. Holdet rejste med fly til Rom, for 
derefter at blive transporteret med bus ud til 
Spalognas fornemme fire - stjernede hotel.
Det var virkelig luksus og vi nød det, fortæller 
begge drenge.
– Vi fik også tid og mulighed til at stifte be-
kendtskab med den italienske kultur. Vi blev 
præsenteret for byens borgmester, og vi nød 
det italienske køkken i fulde drag. Vi ser frem til 
en tilsvarende tur til næste år – Det har virkelig 
stor betydning for det sociale samvær på hol-
det. Ude på sidelinjerne gik en masse scouts 
rundt og holdt øje med talenterne, og begge 
drenge håber på, at der måske snart dumper 
et brev fra Juventus ind ad brevsprækken.

I den hjemlige turnering er holdet placeret 
på en anden plads i U 17 divisionen. Med 
sejr over AB i sidste kamp fastholder holdet 
andenpladsen.
– Viborg bliver vinder af rækken, og det kan 
vi da godt ærgre os lidt over, eftersom vi har 
besejret Viborg med 3-1 i det første opgør og 
spillet uafgjort 0-0 i det andet, siger begge 
samstemmende. 

Holdet indleder næste sæson med at deltage 
i den prestigefyldte Brøndby Cup i slutnin-
gen af juli måned. William har tidligere været 
medlem af FB og tilknyttet FCK, mens Anas 
er kommet til B.93 efter et ophold i Vanløse.

 Begge er de meget tilfredse med tilværelsen 
i B.93, hvor de mener, at man virkelig kæler for, 
at drenge skal udvikle sig uden for meget pres. 
– Det er rart ikke at skulle spille efter et fast 
system, men at man kan få lov til selv at have 
indflydelse på sin udvikling som fodboldspiller, 
sige Anas William, der spiller i midterforsvaret, 
har en drøm om at spille for Paris St. Germain, 

mens Anas, der spiller på højre back positi-
onen, har Arsenal på ønskesedlen som sin 
kommende arbejdsgiver.

U 10 A TIL SYDFYN CUP

Af Nanna Nyholm 

Det var 22 forventningsfulde drenge fra U10 
A1-truppen, der meget tidligt en lørdag sidst 
i marts mødtes på Hovedbanegården med 
afgang mod Sydfyn Cup i Svendborg.

Drengene skulle på deres første overnat-
ningsstævne sammen, så håret var sat og 
humøret højt. Efter en ufrivillig lang tur med 
forsinkede tog og busser, der ikke kørte som 
de skulle, stod drengene kampklar på FC 
Svendborgs baner ved Egense - Rantzaus-
minde IF, tæt på idylliske Svendborgsund. 
Truppen stillede med to hold og dagen bød 
på kampe mod blandt andet FC Svendborg, 
Odense Kammeraterne og selveste AGF. 

Nogle hårde kampe, regnvejr, blæst og flere 
forsinkede busser afholdt dog ikke drengene 
fra at gå til den ved aftenens buffet og til det 
efterfølgende bowlingarrangement. Og 7-8 
timers søvn er åbenbart nok for en U10’er på 
fodboldtur, for søndag morgen kl. 8 var dreng-
ene klar på banerne igen til stævnets sidste 
kampe mod bl.a. Aabenraa, Haderslev og 
Dybbøl, før turen gik tilbage til København. Alt 
i alt en rigtig god tur med både vundne, tabte 
og uafgjorte kampe. Stævnet har i den grad 
styrket sammenholdet i truppen, og drengene 
er nu klar til give den max gas til Bordershop 
Cup på Falster i Pinsen. 

Der skal lyde en stor tak til Back - Op forenin-
gen for støtten på 3000 kr. til holdets delta-
gelse i stævnet, og samtidigt en stort tak til de 
mange forældre, der tog turen over Storebælt 
for at følge holdet.
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Billede af Eigil og Bastian: 
Foto: Torben Klarskov

BASTIAN OG EIGIL FORTÆLLER OM  
TUREN TIL NYKØBING FALSTER

Af Torben Klarskov

Medlemsbladet besluttede sig for at høre 
mere om de nævnte turneringer og indkaldte 
målmanden Bastian Døssing Nyholm og ven-
strekantspilleren Eigil Willads Lehrmann til en 
samtale. Med begejstring i stemmen fortalte 
de om deres oplevelser.
– Vi kørte med bus til Nykøbing Falster, hvor 
vi blev indkvarteret alle sammen på en skole, 
fortæller Bastian. Det var virkelig en dejlig 
oplevelse at være med i den turnering (Bor-
dershop Cup). Kammeratskabet var helt i top. 
Vi spillede mod Rishøj, Brøndby, FA 2000, 
Benløse og Farum. Det var sidstnævnte hold, 
der vandt turneringen.

Vi spillede fodbold hele dagen, fortæller Eigil 
med glød i øjnene, og der var kun lige akku-
rat tid til at spise frokost og aftensmad. Om 
aftenen legede vi tunnel leg, hvor det gjaldt 
om at lave så mange tunneller som muligt på 
hinanden. Begge er enige om, at det er dejligt 
at spille fodbold i B.93. 
– Vi har meget seriøse trænere. Om manda-
gen arbejder vi med pasninger, onsdag in-
døver vi vendinger og fredag spiller vi 1 mod 
1. Vi glæder os begge til at deltage i klubbens 
sommercamp i Uge 27. Og medlemsbladet 
glæder sig til at følge de raske drenge frem-
over. ■
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TRÆNERE FRA VENSTRE:
assistenttræner Rasmus Rex, træner Casper Wulff, cheftræner Finn Toft Hansen

ØVERSTE RÆKKE FRA VENSTRE:
Lasineh Baba-Rashid Dyfan, Jens Rex Østerberg, Mikkel Sandholt Kristoffersen, Tobias Hansen 
Nielsen, Mickael Dosso, Marcel Xavinh Nguyen, William Stahlfest, Abdul Hakim Ulbæk Ahmed, 
Theo Bech Leschly, Hamza Ali Ghulam, Ayub El Kourfti

NEDERSTE RÆKKE FRA VENSTRE:
Sebastian Robert Mentzel, Philip Alexander Buck, Eigil Willads Lehrmann, Oscar Gunnarsson 
Vinum, Bastian Døssing Nyholm, Gregers Federspiel, Valton Ramadani, Axel Nicolai Tokmak, 
Ruben Minerba, Alexander Elholm Henriksen

Ikke til stede: Jones Hajjaji

Holdbillede af U 10 A:  
Privat foto



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

spændende arrangementer og meget 
mere...

Hårdt arbejde slår talent,
hvis talentet ikke arbejder hårdt!

http://www.b.93fanklub.dk
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HOLDBILLEDE  
FRA FODBOLDCAMPEN
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DA DRENGEN BLEV TIL MAND
Medlemsbladet har mødt første-
holdets tidligere anfører, Thomas 
Høegh til en samtale om hans fod-
boldkarriere, der nu er indstillet.
Af Torben Klarskov

Stadionuret viste 16:42,22 den 20. juni 2015, 
da Nico Jørgensen i forårets sidste kamp mod 
BSV blev skiftet ud og Thomas Høegh kom på 
banen til sin kamp nr. 173 og dermed sidste 
kamp for B.93. Som en flot gestus gik anfører 
Martin Heisterberg hen til Thomas og overdrog 
det anførerbind til Thomas. Det anførerbind, 
som i mange kampe har siddet netop på hans 
overarm. Samtidig kippede B.93 Fanklub med 
flag og bannere ned mod Thomas, der for 
Fanklubben har været en væsentlig del af den 
genrejsning, der indfandt sig, da klubben efter 
kun en sæson i Danmarksserien vendte til-
bage til divisionsfodbold i 2013.

Sidste skoledag i B.93`s skole - og Idræt-
sakademi – den 26. juni møder vi Thomas, der 
har arbejdet som akademitræner for skolen. 
Endnu er han ikke helt kommet sig over, at 
det nu er slut med divisionsfodbold.

Men det er et stykke tid siden, at jeg traf den 
beslutning, fortæller han. Jeg har mere brug 
for tid til at tage mig af min familie, og jeg 
skal også næste år gøre min uddannelse som 
skolelærer færdig. Endelig kan jeg også godt 
mærke, at min krop sender mig et signal om, at 
det er tid til at stoppe – I foråret var jeg tæt på 
en operation for en generende discos prolaps, 
men jeg er bekendt med, at det ikke vil volde 
mig problemer efterfølgende, selv om det vil 
kræve en struktureret genoptræning. 

Thomas blev i 2014 gift med Sarah og sammen 
har de to små børn Naja på 18 måneder og 

Billede af sønnen Malik, der svinger med fanen 
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Malik på 4 år, der sammen med morfar og  
 onkel Kasper var med til at hylde Thomas i 
hans sidste optræden på Østerbro Stadion. 
Thomas begyndte sit fodboldliv i den lille lokale 
fodboldklub, Bytoften i Bagsværd. Her fik man 
hurtigt øje på den niårige dreng, der havde et 
godt blik for spillet, og han blev opfordret til at 
søge over i en større klub, der kunne udvikle 
hans talent. I AB blev han vel modtaget og 
kom under særlig pleje af klubbens dygtige 
ungdomstrænere, af hvilke han især husker 
Thomas Gram nuværende fodboldformand og 
den navnkundige Tonny „Trix“ Nielsen – æres-
medlem i klubben.

Min far kontaktede Jacob Kjeldbjerg i Silke-
borg og denne anbefalede mig et ophold på 
Silkeborg Sports College. Her havde jeg tre 
dejlige år og her blev drengen til en mand. Jeg 
fik nogle kampe på klubbens U 19 og reserve-
holdet. I Silkeborg var Michael Shelley Niel-
sen (nuværende assistenttræner i AB), Preben 
Lundbye og Peder Knudsen (nuværende assi-
stentræner i Horsens) de personligheder, jeg 
har mest at takke for.

I foråret 2006 vendte Thomas tilbage til AB 
med fornyet optimisme og en større drøm om 

at kunne blive kontraktspiller, men da AB fort-
sat tøvede, skiftede Thomas til Værløse Bold-
klub og træner Michael Bo Nielsen. I sæsonens 
sidste kamp mod B.93 i Værløse som hjemme-
holdet tabte med 2-3, men hvor Thomas gjorde 
sig bemærket som målscorer for Værløse, fik 
man i Østerbroklubben øje på Thomas kvalite-
ter, og Frank Nielsen og Erling Bøje tog kontakt 
til Thomas og tilbød ham den kontrakt, han så 
længe havde drømt om. Thomas debuterede 
den 5. august 2006 for B.93 mod Greve (6-1) 
med Michael Schäfer som træner. 
I 2008 tørnede han ud for Fremad Amager og 
den daværende træner Jacob Friis Hansen og 
det blev til oprykning til 1. Division. 
Thomas vendte tilbage til B.93 i foråret 2009. 
Her var han var med i play - off kampene mod 
Brabrand (0-0 og 2-3) og i 2010 blev det atter 
til nederlag i to play - off kampe mod Hobro 
(0-2, og 1-3). Foråret 2011 skiftede Thomas 
så B.93 ud med Hvidovre, som rykkede ud 
af 1. Division. Videre til en kontrakt med FC 
Roskilde, men i 2011 vendte han så tilbage til 
B.93, hvor han skulle være med til at undgå en 
truende nedrykning til Danmarksserien. Det 
lykkedes som bekendt ikke, men opholdet 
uden for divisionerne blev heldigvis kun af 
kort varighed, og Thomas var sammen med 

VENNEMINDEVEJ 74 • 2100 KØBENHAVN Ø 
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GLARMESTER



Martin Heisterberg, Emil Dyre Nielsen, Danny 
Mirabel og målmanden Jacob Thomsen med 
til at vinde Danmarksserien og vende tilbage 
til 2. Division Øst.

Det var nok et af de bedste øjeblikke i min 
tid i B.93. Vi fik opbygget et rigtig godt hold, 
hvor der herskede et virkelig godt kammerat-
skab, og hvor vi var i stand til at spille en hel 
perlerække af unge spillere ind på holdet. Jeg 
nød virkelig at være anfører for dette gode 
mandskab.

Når Thomas skal gøre status over sit fodboldliv 
og tænke over, hvor han har haft det bedst, så 
nævner han AB og B.93 som han ikke ser som 
så meget forskellige, når det drejer sig om kva-
litet af ungdomsspillere og ungdomstrænere.

Men i B.93 har jeg mødt en mangfoldighed, 
en masse forskellige holdninger, en stor rum-
melighed, en god tradition og mange dygtige 
og trofaste klubmedlemmer. Det har især gjort 
et stort indtryk på mig. Også klubbens fanklub 

med ihærdige Brian Nehm i spidsen skylder 
jeg en stor tak. Det er virkelig lykkedes for 
folkene omkring fanklubben at få bygget et 
godt fundament op igen, og de var også med 
til at give mig en mindeværdig afsked. 

Thomas skal nu til at færdiggøre sin lærer-
uddannelse på Blaagaard Seminarium, hvor 
han har Dansk, Engelsk og Idræt som und-
ervisningsfag. Han har ved siden af jobbet 
som fodboldspiller, arbejdet som lærervikar på 
Kildegård Privatskole. Han har valgt fodbold 
fra det første års tid, men ser frem til at komme 
tilbage med en træneruddannelse i bagagen. 
Drømmen om at udvikle unge fodboldtalenter 
er stadig intakt og med de mange erfaringer 
han har været udsat for fra dygtige trænere, så 
han har en god ballast, han kan tage med sig. 
B.93`s medlemsblad ønsker Thomas og hans 
familie lykke til på rejsen fremover og glæder 
os til at møde ham fremover på anlægget 
enten som tilskuer eller klædt på som fod-
boldtræner. ■
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Thomas Høeghs afskedskamp
Foto: Jørgen Wenshøj
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NU BLIVER TENNISBESTYRELSEN SERIØS

På 10. år aflægger Henning Hansen 
fra Sporthouse visit hos klubber, 
der vil optimere deres klub- og be-
styrelsesarbejde. Følelser bliver nu 
afløst af fakta og analyser.
Af Andrea Balogh

I bund og grund er en stor klub som B.93 en 
virksomhed. Det er ikke længere nok at basere 
det frivillige bestyrelsesarbejde på følelser og 
fornemmelser. Og da slet ikke, hvis man vil 
være en del af det Team Copenhagen-sam-
arbejde, der bl.a. støtter klubber økonomisk 
for at få dem til at sætte det frivillige arbejde 
i system ved f.eks. at gennemgå en mønster-
klubanalyse.
– Mønsterklubanalysen handler om god klub-
ledelse. Der ligger en masse forskning bag, 
som er især vigtig nu, hvor det er blevet i orden 
at arbejde med fakta og ikke kun følelser, siger 
Henning Hansen fra Sporthouse, der arbejder 
med værdi- og strategiprocesser, teamtests, 
 ledervurderinger, tilfredsheds målinger og 
analyser. En stor del af hans opgaver ligger 
inden for ledelses- og organisationsudvikling.

Tennisbestyrelsen har fået økonomisk støtte 
af Team Copenhagen til at blive gennemheg-
let af Henning Hansen, der også har udvik-
let en række værktøjer til at gøre hverdagen 
lettere og mere motiverende for bestyrelser. 
Det handler bl.a. om, hvordan mennesker kan 
arbejde endnu bedre sammen gennem kend-
skab til hinandens styrker og udviklingsom-
råder samt deres motivationsfaktorer både 
i med- og modvind.

Tennisbestyrelsen havde selv henvendt sig til 
Team Copenhagen og derigennem til Sport-
house i fin erkendelse af, at de ikke selv kunne, 
men gerne ville få det hele ordentligt bygget 
op helt fra bunden. Den samlede Sporthou-

se-pakke, som tennisbestyrelsens medlem-
mer har brugt rigtig mange timer på, består af 
udviklingsplan, strategier, politiker, work shop 
og mønsterklubanalyse.

Alle seks bestyrelsesmedlemmer var også 
igennem en Belbin-test, der er en test med 
fokus på teamkompetencer. Derefter fik de 
prædikatet idemand, opstarter, koordinator, 
analysator, organisator, kontaktskaber, spe-
cialist, afslutter eller formidler. De fleste af 
de ni teamroller skal i første eller anden grad 
helst være præsenteret i bestyrelsens sam-
mensætning.
– Det er et problem, hvis alle i en bestyrelse 
eksempelvis er idemagere, eller der er for 
mange specialister og for få generalister. Så 
må man finde og tilknytte personer, der kan 
opfylde de øvrige roller, men de skal ikke 
nødvendigvis sidde i bestyrelsen, forklarer 
Henning Hansen.

Han fortæller, at han bruger cirka 50 timer på 
hele forløbet, mens bestyrelsens medlemmer 
nøjes med 33 timer fordelt på syv møder over 
4-6 måneder, før der ligger en køreplan klar 
for fremtiden. Når der er gået et år, så vender 
han tilbage og gennemgår de opnåede resul-
tater eller mangel på samme. Og så kommer 
han igen om tre år og gennemgår yderligere 
en mønsterklubanalyse og udarbejder en ny 
udviklingsplan.

Gennem årene har Henning Hansen vurderet 
og analyseret 230 klubber, de 65 af dem hø-
rende under Team Copenhagen. 35 af klub-
berne har allerede været igennem den anden 
mønsterklubanalyse, mens to klubber står for 
tur for tredje gang.
– Målet er at få bestyrelsen til at arbejde stra-
tegisk. For B.93 Tennis er det essentielt, at 
bestyrelsen og sportschef-kontoret fungerer 
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sammen, understreger Henning Hansen.
Tennisbestyrelsen afsluttede første Sporthou-
se-runde inden sommerferien. På spørgsmå-
let om, hvorfor de overhovedet gad gå i gang 
med den omfattende mønsterklubanalyse, 
svarer Torben Ernst, der er tennisbestyrelsens 
kontaktperson til Team Copenhagen:
– Vi ønsker på sigt at være en af de be-
tydeligste klubber i Københavns Kommune, 
og vi vil gerne være med til at udvikle ta-
lentfulde tennis spillere indenfor kommunen. 
Samtidig håber vi på, at vores egne spillere 

også kan drage nytte af Team Copenhagen-
sam arbejdet med gode udviklingsmuligheder 
på flere planer. Nu er bestyrelsen tilbage fra 
sommerferie, og vi tager for alvor fat.
PS: Formålet med Team Copenhagen, der er 
en selvejende fond under Københavns Kom-
mune, er at forbedre og udvikle eliteidræt-
tens vilkår, så København bliver den bedste 
by i Norden til at dyrke eliteidræt i. Dette skal 
blandt andet ske gennem et langsigtet sam-
arbejde mellem eliteidrætten, erhvervslivet og 
Københavns Kommune. ■

Jørgen Clevin har ikke levet forgæves. Henning Hansen fra Sporthouse tegner, fortæller og forklarer.  

Der er rigtig mange kasser, der skal åbnes og fyldes, før den samlede vurdering og analyse af en klub er på plads.  

Foto: Andrea Balogh
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KAN DU HUSKE:

Denne feature blev der ikke plads 
til i sidste nummer af bladet.  
Derfor bliver perioden denne gang 
beskrevet fra juni til oktober.

100 ÅR SIDEN

1915: B.93 åbnede sæsonen 1915/16 med en 
kæmpesejr over B 1903 (11-1) Michael Rohde 
scorede syv gange. Mon det er rekord for en 
kamp i Danmarksturneringen? En måned se-
nere opnåede klubben uafgjort med KB (3-3) 
– Rohde var på pletten to gange. Det gik helt 
galt i sæsonens tredje kamp hvor AB vandt 
med knusende 8-2. Men hævnen var sød for 
blot 14 dage senere vandt B.93 KBU Pokalfi-
nalen med en sejr på 4-1 over AB. B.93`s hold 
var: Axel Poulsen, Emil Jørgensen, Harald 
Hansen, Chr. Grøthan, Chr. Hansen, Helge 
Scharff, Klein, Rohde, Schultz, Anton Olsen 
og Otto Palby.

Forinden havde pressen skrevet om de to backs 
(Emil Jørgensen og Harald Hansen). De spill-
ede respektabelt, de er jo hverken unge eller 
slanke mere. Søndag den 8. august mistede 
B.93 en af sine mest lovende spillere, idet den 
unge Carl Olsen omkom under en lystse-
jlads i Øresund – kun 19 år gammel. 

Fodboldlandsholdet: Den 19. septem-
ber spilledes for første gang i Idrætsparken 
landskamp mod Norge og Danmark vandt med 
8-1. I angrebet var tre med fra B. 93. Anthon 
 Olsen (3 mål), Victor Kein og Michael Rohde 
(1 mål) Rohde debuterede ved den lejlighed. 
Det blev til i alt 40 optrædener i den rød/
hvide dragt. Rohde scorede ligelede i årets 
sidste landskamp mod Sverige i Stockholm, 
hvor Danmark vandt med 2-0. 900 „Danske 
Roligans“ var rejst med til Sverige for en 
pris af 12 kr. inklusive billet.

Tennis: DM i Herredouble udendørs blev vun-
det af Ernst Frigast og Axel Thayssen B.93. 
Sidstnævnte skulle efter sigende ikke være 
i familie med Bo.

75 ÅR SIDEN

1940: Under besættelsen blev der afviklet 
fodboldkampe i lokale kredse. B.93 var havnet 
i kreds 3, der omfattede hold som Frem, B 
1903, Fremad Amager, KB, Køge AB og HIK. 
B.93 lagde ud med at spille uafgjort med Fre-
mad Amager (1-1), besejrede B 1903 og Køge 
med 3-1, nederlag på 4-5 til KB (B.93 førte med 
4-1) og endelig en sejr over de senere mestre 
fra Frem med 4-2. Fra HIK var kommet brød-
rene Per og Henning Brandtmar og fra AGF 
Knud Børge Overgaard. Helmuth Søbirk 
var vendt tilbage til Frem og han havde taget 
sin wing kollega Kaj Hansen med sig. Kaj Han-
sen vendte dog tilbage til B.93 året efter. På 1. 
Drenge- trænet af Michael Rohde – var navne Carl Olsen



33

som Henry Salomonsen, Christen Brøgger, 
Arne Winther, mens den senere så berømte 
Dirch Passer kun var på 2. Drenge. – Han har 
nok pjattet for meget til træning – konstateret 
Palle „Banks“ Jørgensen. 

Fodboldlandsholdet: Spillede i efteråret 
1940 to landskampe mod Sverige. I Stockholm 
blev det til uafgjort 1-1, mens den 20. oktober 
igen blev til uafgjort. Kaj Hansen, der i denne 
kamp repræsenterede Frem, scorede hattrick 
og vendte 0-1 til 3-1, men det resultat stod sig 
desværre ikke kampen ud.

Tennis: Formanden Olaf Lindstrøm omtalte 
året 1940 som det værste år i klubbens histo-
rie. I sær så det slemt ud med tennisbanernes 
vedligeholdelse, som blev uhyre vanskelig-
gjort ved det nedlagte forbud imod at benytte 
vand gennem slanger. Der var ikke varmt vand 
i omklædningsrummene og kaffe, te og sæbe-
rationering.

50 ÅR SIDEN
1965: B.93 måtte efter sæsonen tilbage til 
tilværelsen i 2. Division. Holdet vandt kun en 
enkelt kamp i efteråret mod B.1909 (3-0), og 
det på et tidspunkt da fynboerne som mestre 
året forinden var med i Europa Cup`en. Her 
var der debut til sønderjyden Erik Rønnow, der 
virkede som sergent i Avedøre lejren. Rønnow 
scorede et af kampens tre mål.

Bjarne Eklund indstillede karrieren i en alder 
af 25 år, hvor han foretrak en karriere inden 
for erhvervslivet. Det blev til 137 kampe og 4 
mål. Holdet fik også et enkelt point mod AGF 
(2-2). Klubbens 2. hold blev kun nr. 5 i Køben-
havnsserien og de tabte en kvalifikationskamp 
til Stefan (0-3) og nåede derfor ikke med i den 
nystartede Danmarksserie. I kampen mod 
Hvidovre (0-5) debuterede den fremragende 
tekniker Mogens Frederiksen i angrebet. 
Han blev sat af til næste kamp, hvilket fik 
Michael Rohde til at gå til spilleudvalget og 
fortælle, at sådan behandlede man ikke et 

Mogens Frederiksen

Knud Børge Overgaard
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ungt talent. Førsteholdet hev en smal sejr over 
Stefan  (3-2) i pokalturneringen, men allerede 
i næste runde var det slut med nederlaget på 
2-4 til B 1903.

Fodboldlandsholdet: Tom Søndergaard 
var med i landskampenmod Norge i Oslo (2-
2), men var ikke med i efterårets tre sidste 
kampe mdoSovjet (1-3), Grækenland (1-1) og 
Wales (2-4).

Tennis: Tennis, klubmesterskaber, udendørs. 
Herresingle blev vundet af Henrik Grage, 
der slog Arne Lund sikkert 6-4, 6-4 og 6-1. 
Damesingle blev vundet af Henriks søster Gitte 
Grage, der nu hed Gitte Ejlerskov Hansen, 
der slog Lis Kaae Sørensen med 7-5, 3-6 
og 7-5. Arne Lund og Henrik Grage vandt 
herredouble, Arne Lund og Inge Nielsen 
vandt mixdouble. Der blev tilsyneladende 
ikke spillet damedouble. 

Det stod i medlemsbladet: Ynglinge-
holdet havde været på tur til Kiel i juni måned 
med Preben Kargaard og Ole Klarskov som 
ledere. Truppen bestod af: Jørgen Birkmose, 
Tom Davidsen, John Fensdal, Ole Johansen, 
Svend-Erik Jensen, Bo Vibæk Jensen, Hans 
Paulander (Jørgensen), Søren  Kargaard, 
 Torben Klarskov, Flemming Petersen,  Jørgen 
 Petersen (Luffe), Henning Plambeck, Ib 
Lohmann og Henrik Østerbye. Der blev spillet 
2 x 20 minutter. B.93 var i pulje med Hol-
stein-Kiel (0-0), Lyn, Oslo (0-0) og Neumün-
ster (3-0), hvilket betød en 2. plads. Derved 
skulle ynglingene spille bronzekamp mod 
Esbjerg fB (1-0). Esbjerg var regerende 
Danmarksmestre.

25 ÅR SIDEN

1990: Efterårssæsonen indbragte kun otte 
point på kontoen og lagt til de ni det blev til i 
foråret endte B.93 på en klar næstsidsteplads, 
foran Avarta, men langt bag de seks første (B 
1909, B 1913, Helsingør, Svendborg, Brønshøj 

og Vanløse) der fik lov til at spille i den nye 
1. Division. To sejre blev det til Nørresundby 
(1-0) og Fremad Amager (3-2) mens opgørene 
mod Vanløse, OKS, Brønshøj og vinderen af 
rækken B.1909 endte uafgjort. I pokalturn-
eringen røg klubben ud i første runde, da 
man tabte til 2. Divisionsholdet fra Birkerød 
(1-3).  I turneringen scorede B.93 27 mål i 
26 kampe og indkasserede 52 mål, som det 
dårligste forsvar i rækken. Tonni Jensen blev 
topscorer med fem mål. 

Fodboldlandsholdet: Det blev til sejre 
over Sverige og Wales i to venskabskampe 
(begge 1-0). I kvalifikationskampe til EM i 
Sverige i 1992 blev det til en sikker sejr på 
4-1 over Færøerne, uafgjort i Belfast mod 
NordIrland (1-1) og endelig nederlag til Ju-
goslavien på 0-2 i den sidste kamp i den 
gamle Idrætspark. Hermed så det håbløst ud 
med at komme til EM – med mindre noget 
uventet indtraf. 

Tennis: Klubmesterskaber blev en blandet 
landhandel. Der blev ikke kåret nogen mester 
i herresingle, idet der kun var én tilmeldt.
Damesingle blev vundet af Susanne Gotil, der i 
finalen slog Anne Mette Bjørn med 6-0 og 6-2. 
I herrer veteran vandt Robert Schwencke over 

Anja Kostecki
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Klaas Muizelaar med 7-5 og 6-2. I mixdouble 
vandt Merete Knudsen og Nic Hansen over 
Anne Mette Bjørn og Claus Vandborg med 
6-2, 6-4 og 8-6. Tennisafdelingen havde fået 
et par lovende tilgange, Anja Kostecki og 
Patrick Langvardt, begge kun 18 år.

Det stod i medlemsbladet: Anlægssitu-
ationen var fortsat ikke helt på plads, idet der 
manglede nogle punkter i helhedsløsningen. 
Hovedbestyrelsen havde presset på, men det 
var nogle sendrægtige forhandlinger. Klub-
bens fem hovedpunkter i forhandlingerne var: 
1: Nyt anlæg på Østre Gasværk (fodbold og 
tennis). 2: Bevarelse af nuværende tennisan-
læg. 3: Rådighed over egne fodboldbaner 
på Klosterfælleden i overgangsperioden. 4: 
Økonomisk sikkerhedsnet i forbindelse med 
den forventede medlemsnedgang. 5: Eventuel 
ny tennishal foran Skøjtehallen.

10 ÅR SIDEN

2005: Erling Bøje tiltrådte som sportschef 
i efteråret 2005. Resultaterne udeblev i første 
halvdel af sæsonen, hvor B. 93 kun høstede 
ni point med to sejre over Holbæk (2-0) og 
Glostrup (2-1). Tre uafgjorte mod Stenløse 
 (1-1), Værløse (0-0) og FC Roskilde (2-2). 
Kontrakten med Ole Mørk blev ikke forlænget.
Som ny træner i foråret blev ansat Michael 
Schäfer. Henrik Lyngsø Olsen, der var 
kommet fra Birkerød blev efterårets topscorer 
med fem mål. B.93 lå på en klar sidsteplads 
efter årets sidste kamp mod Næstved (1-4) 
og det så ret håbløst ud. 
Tennis: B.93 vandt bronze i holdturneringen 
udendørs efter Lyngby og KB. 

Det stod i fodboldbladet: Tur til Sct. Croix. 
Det var 93’eren Leif Clemens Pedersen, der 
har fast bopæl på den eksotiske ø, der havde 
stået for arrangementet. Det var klubbens 2. 
junior, der skulle på en 12-dages rejse. To 
dage før flyet lettede, gik rejsebureauet Dansk 
Vestindien ApS konkurs. Da turen indebar 

privat indkvartering, var man ikke dækket af 
rejsegarantifonden. Efter stor medieomtale 
af den ulykkelige situation, lykkedes det at 
indsamle de nødvendige kr. 150.000. Christian 
Lønstrup, der havde spillet ungdomsfodbold i 
B.93, var blevet ansat som talenttræner i klub-
ben. Lønstrup havde netop afsluttet DBU’s 
træneruddannelse for tidligere topspillere. 
Han afløste Thomas Frank, der var gået til 
Lyngby. ■

Kilder: Palle „Banks“ Jørgensen: B.93 fodboldhisto-

rie og „Landsholdet i medgang og modgang“ samt 

historien på www.b93.dk. 

Henrik Lyngsø Olsen
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JEG VIL GERNE BLIVE PROFESSIONEL

For seks år siden skulle tre 
klassekammerater lige prøve at 
spille tennis. Den ene af dem blev 
hængende og går nu målrettet
efter en international tenniskarriere. 
Han er bare 14 år og hedder Marcus 
Gram Petersen
Af Andrea Balogh

Jeg møder ham en torsdag eftermiddag. Chef-
træner Bo Thaysen lader ham gå, fordi han 
har lige trænet, men skal træne igen, når vi 
er færdige med at snakke.

–  Lige nu træner jeg rigtig meget, fordi jeg 
både skal spille holdkamp for 2. holdet på 
lørdag, junior DH på søndag og Tennis Europe 
i Holbæk på mandag, siger Marcus Gram 
 Petersen, og han er ikke nær så benovet over 
sit eget træningsprogram, som jeg er. Hvis 
jeg ikke havde været der, så havde han enten 
lavet lektier eller styrketrænet. For så at træne 
igen kl. 19.

Fredagens program er endnu værre. Marcus 
skal op kl. 5.30 for at være klar til at træne 
kl. 7-9. Så er han i skole til kl. 14.30. Tilbage 
på anlægget skal han spille kl. 16-17.30 og 
træne kl. 18-19.

–  Nej, jeg er ikke så meget hjemme. Jeg er 
kun lige hjemme og vende og sove, fortæller 
Marcus og tilføjer, at han helst skal op to timer 
før, han skal træne om morgenen, fordi han 
på fjerde år har diabetes 1. Kroppen skal 
i gang og sygdommen kræver, at han passer 
sine måltider og tjekker sin blodsukkerværdi.

–  Under vigtige og hårde kampe skal jeg måle 
mit blodsukker ved hvert sidebytte og spise 
en banan eller gel, hvis mit blodsukkertal er 
for lavt ellers kan jeg få synsforstyrrelser og 

have svært ved at koncentrere mig. Marcus er 
ualmindelig fattet omkring sin sygdom og ser 
den ikke som et problem. Dog glæder han sig 
til, at han med tiden kan tage det livsvigtige 
insulin i tabletform. Det vil lette hans fremtids-
planer en del.

–  Jeg går i 8. klasse nu. Når jeg er færdig 
med 9. klasse, vil jeg rejse rundt i et års tid 
til ITF-turneringer. Enten alene eller sammen 
med en af de mange venner, som jeg har 
mødt under internationale turneringer. Måske 
bliver det med Christian Lerby, der ligger 
i toppen af U16 i Spanien. Hvis jeg bliver god 
nok til at spille Future-turneringer, så gider 
jeg ikke gymnasiet, lyder det yderst afklaret 
fra Marcus. Og jo, Christians far er dén Lerby 
med fornavnet Søren. 

 Hvis jeg bliver god nok til at spille Future-turneringer,   
så gider jeg ikke gå i gymnasiet, siger Marcus Gram

 Petersen. Foto: Andrea Balogh
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Indtil da har vi fortsat fornøjelsen af Marcus 
i B.93, hvor han jo lagde ud med at vinde 
skumboldturneringer, U12-mesterskaber og 
senest KM for U14. Alt imens han allerede 
har spillet fire internationale turneringer og er 
på den internationale Tennis Europe-rangliste 
for juniorer med 30 point.

Når indendørssæsonen begynder, er Marcus 
fast mand på 2. holdet, men ambitionerne 
er meget større og kræver meget stærkere 
modstandere.

– Jeg vil gerne blive professionel. Jeg er inde i 
en god udvikling, og i dag er der ikke så mange 
spillere i B.93, som jeg ikke kan slå. Derfor 
spiller jeg også en del med ældre modstandere 
fra andre klubber eller tager til Helsingborg for 
at spille mod svenskere, der er meget bedre, 
forklarer Marcus, mens det stråler ud af ham, 
at han mener den internationale tenniskarriere 
seriøst.

Nu er det så lidt sjovt at tænke seks år tilbage. 
Efter de indledende øvelser i Svanemøllehal-
len med træner Ole Nørgaard, blev Marcus 
ikke udtaget til at træne med hos Ernst Ecks. 
Men Marcus var ihærdig og havde lyst til at 
fortsætte med at spille tennis. Derfor blev han 
ved med at møde op og se de andre træne, 
indtil han fik lov til at være med. Til det siger 
Marcus:

– Havde jeg ikke fået Ernst Ecks dengang, var 
jeg sikkert ikke her nu. ■

Marcus Gram Petersen er københavnsmester  i 
U14-rækken og nummer ni på den danske rangliste 

for juniorer. Foto: Andrea Balogh
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ØV DIG I AT LYTTE TIL DIN KROP 
Af Kristian Thorborg

Gennem mit virke som 
idræts fysioterapeut mø-
der jeg ofte motionister og 
idrætsudøvere som træner 
rigtig meget. Det er der en 
masse positivt at sige om, 
men desværre er der også 
„bivirkninger“. En af de 
hyppigste er overbelast-

ningsskader. Overbelastningsskader rammer 
typisk sener, brusk og knoglevæv, og ska-
derne er ofte svære at have med at gøre fordi 
de som regel „sniger“ sig langsomt ind på 
udøveren. Det starter måske som lidt ubehag 
når man påbegynder den fysiske aktivitet eller 
i dagene efter. Skaden forhindrer som regel 
ikke udøveren i at fortsætte sin træning. I be-
gyndelsen. Men jo længere tid der går, hvor 
man ignorerer signalerne, jo værre bliver ge-
nerne, der nu afløses af smerter; og til sidst 
er man måske ikke længere i stand til - eller 
har nogen fornøjelse af - at træne.

Det er gerne først på dette tidspunkt at folk 
søger behandling - når de har haft problemet 
i måneder, eller endda halve eller hele år. Og 
så har vi balladen! For i langt de fleste tilfælde 
vil behandlingen af en sådan overbelastnings-
skade have lange udsigter. Man skal fx som 
regel regne med en behandlingsperiode på 
mindst 3-6 måneder efter længevarende over-
belastning af en sene. I disse 3-6 måneder skal 
man ideelt set følge et nøje tilrettelagt og in-
dividuelt tilpasset genoptræningsprogram, så 
man stille og roligt kan genopbygge de „slidte“ 
senestrukturer. De fleste patienter opfatter for-
ståeligt nok dette som en lang, kedelig og 
frustrerende proces, og mange søger derfor 
forskellige løsninger der lover hurtig bedring. 
Den dårlige nyhed er desværre bare at der 

ikke findes nogen hurtige genveje til at komme 
af med længevarende overbelastningsskader.

Den bedste „behandling“ er derfor at komme 
overbelastningsskaderne i forkøbet. For at 
kunne det, skal du kende din krop og reagere 
på de signaler den forsøger at give dig. Smerte 
og ubehag under og efter en aktivitet er krop-
pens måde at fortælle dig at den ikke tolererer 
det du udsætter den for. Det er et signal om, 
at du har presset citronen lidt for meget. At få 
ondt eller føle ubehag i forbindelse med idræt 
er praktisk taget uundgåeligt, hvis man træ-
ner ambitiøst. Men selvom det er irriterende, 
at du måske er nødt til kortvarigt at stoppe 
 eller ændre på den aktivitet, du er så glad for, 
kan du lære af det og bruge erfaringen i din 
videre træning. Og dermed undgå at betale 
den høje pris som en overbelastningsskade 
er. At træne meget handler derfor i høj grad 
også om at opbygge en stor erfaring i forhold 
til din egen fysiske kapacitet og formåen – og 
at handle i  overensstemmelse med den. Og 
ikke nødvendigvis lytte til alle de andre „kloge“ 
hoveder  og deres velmenende råd, men lære 
at lytte til din egen krop. For den prøver faktisk 
at fortælle dig noget! ■

NB: fra Krop + fysik Nr. 17 – gengivet med 
tilladelse af Redaktøren af bladet Krop + fysik  
HYPERLINK "http://www.krop-fysik.dk" 
www.krop-fysik.dk og forfatteren Kristian 
Thorborg B.93 medlemsblad vil i de kom-
mende numre beskæftige sig med artikler om 
forebyggelse af idrætsskader – Denne artikel 
er den første i rækken. 
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RUNDE FØDSELSDAGE (4. KVARTAL 2015)
TORBEN HENRIKSEN, 70 ÅR,   
DEN 8. OKTOBER 

En af klubbens „gulddrenge“, advokat Torben 
Henriksen, fylder 70 år. Torben er kendt af hele 
klubben, idet han – som en af de få - er aktiv 
både indenfor fodbold og tennis. I øvrigt spiller 
han også hockey. Torben har været dirigent 
på klubbens årlige generalforsamling et utal 
af gange, helt nøjagtig 23 gange (1990/2014). 
Derved har Torben overhalet overretssagfører 
Poul Groes og landsretssagfører Victor Han-
sen og er nu den person, der har været dirigent 
flest gange. Og den rekord vil stå i mange år. 
Sammen med ægtefællen Ellinor Jelsdorf dri-
ver Torben sit advokatfirma på Østerbrogade 
103. I kundekartoteket findes mange 93’ere. Et 
utal af gange har Torben ydet advokatbistand 
for klubben, senest omkring etablering af B.93 
Skole-og Idrætsakademi. Torben er medlem 
af skolebestyrelsen og derudover formand for 
ØI A/S (som ejer tennishallen). Torben, der er 
klubbens mest flinke medlem, har spillet tennis 
med/mod Jens Agerbak i mange år. Fodbol-

den udføres på Super Grand Old Masters (+65 
år), hvor han er holdets mest løbestærke. Hvis 
han kommer til at snyde en modstander, giver 
han ham efterfølgende sin uforbeholden und-
skyldning. Meget overfortjent fik Torben Hen-
riksen i 2015 klubbens guldnål, som rangerer 
lige under begrebet æresmedlem.

PALLE BANKS JØRGENSEN 70 ÅR, DEN 
19. OKTOBER

Den medfødte beskedenhed afholder selv  
sagt Palle fra at skrive om sig selv. Redaktøren 

„Banks“ napper straffespark  
mod Fremad Amager
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har allernådigst fået lov til at bidrage under den 
klare forudsætning, at Palle omtales i rosende 
vendinger. Det burde ikke være svært. Palle 
er et fyrtårn i vores klub i mere end een for-
stand. Palle har optrådt som fluefanger i over 
1.000 kampe på klubbens forskellige hold 
– i skrivende stund helt nøjagtigt 1066 (slaget 
ved Hastings). Det blev til ti førsteholdskampe 
i perioden 1969/72 og til 150 kampe på klub-
bens andet hold. Som klubbens chefstatistiker 
har han naturligvis styr på alle sine kampe 
gennem hele karrieren, og den kamp han helst 
ynder at omtale, er den berømte pokalkamp 
i Sundby Idrætspark mod Fremad Amager den 
6. august 1972 – hans sidste optræden på 
førsteholdet. Ved stillingen 2-1 til B.93 kort før 
pausen fik hjemmeholdet straffespark. Frank 
Skytte sparkede knaldhårdt og fladt, men Palle 
var vågen og reddede skuddet. B.93 vandt i 
øvrigt kampen 3-2. Palle har givet Christian 
Winther klar besked om, at han, der er an-
svarlig for at skaffe billedmateriale fra TV til 
klubben, skal og må finde det omtalte klip, der 
blev bragt i TV samme aften.

Det er et privilegium at lære Palle nøjere at 
kende. Han er i besiddelse af en vidunderlig 
dobbelttydig humor, hvor han spidder sine ofre 
på den kærligste måde. Det har mange tidli-
gere førsteholdspillere og ledere bemærket 
ved den årlige nostalgifest for gamle første-
holdspillere, som Palle også har været initia-
tivtager til. De gamle førsteholdspillere glæder 
sig til denne årlige begivenhed, som var det 
juleaften og højdepunktet er Palles taler. Hans 
timing er eminent og misundelsesværdig.

Palle har også været med til at oprette et kultu-
rudvalg. Han er fast skribent i medlemsbladet, 
aktiv i TV udvalget og han går heller ikke af 
vejen for at forskønne klubbens terrasse. Hver 
sommer kan man finde ham på anlægget med 
en smøg i den ene hånd og et ukrudtsjern i den 
anden. Han er medlem af Back - Op foreningen 
og formand for klubbens old - boys afdeling. 

Hvis ikke fru Gitte havde været så heldig fortsat 
at være tilknyttet det danske arbejdsmarked, 
så ville hun nok være lidt knotten over, ikke at 
have husbonden så meget hjemme. 
I 45 og et halvt år arbejdede han i Den Dan-
ske Bank, og hans talent for at arbejde med 
tal har han også bibragt klubben. En af de 
væsentligste årsager til at B.93 er kommet 
helskindet igennem mange økonomiske kri-
ser, kan klubben takke Palle for. 

Andre end B.93 har nydt godt af hans store 
viden og styr på statistik. DBU kan være ham 
dybt taknemmelig for, at han har været med til 
at få styr på organisationens historie gennem 
tre fremragende bøger om landsholdet og de 
spillere, der har optrådt i den rød/hvide dragt. 
Selv Dansk Håndboldforbund er blevet beriget 
med en udgivelse om de mange, der har kaste 
fornuftigt rundt med en håndbold. I bogen   
„Fra Skolegård til Europa Cup“ har Palle skre-
vet historien om Stevnsgade Basketball Klub.  
I mange år var han aktiv i klubben, hvor han af 
uforklarlige grunde fik tilnavnet „Palle Femfejl“. 

Palles største bedrift er det unikke arbejde, 
han har lagt i beskrivelsen af 828 spiller-
profiler fra klubbens første hold, der pryder 
klubbens hjemmeside. Han kan blive helt 
euforisk, når der pludselig dukker et billede 
op af en spiller, han ikke har set før, eller når 
han får det nøjagtige tidspunkt for en spillers 
fødsel. At Palles fremragende bøger om B.93 
endnu ikke er nævnt skyldes, at de skal have 
en særlig omtale til sidst. Mange klubber i Dan-
mark misunder, at B.93 har en statistiker at så 
stort et format. Da Palle en dag kravlede ned i 
kælderen under den gamle tennishal og fandt 
nogle gamle notesbøger om de første kampe 
i klubbens historie, vaktes ideen om at skrive 
den komplette historie om B.93 Fodboldafde-
ling. Vi er ham dybt taknemmelig også for den 
indsats. Ganske fortjent modtog han klubbens 
højeste udmærkelse, da han blev valgt til klub-
bens æresmedlem nr. 19 i 2010.
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ERLING BØJE, 70 ÅR, DEN 23. OKTOBER

Endnu en af klubbens ’gulddrenge’ Erling Bøje 
fylder 70 år i oktober. Erling der er fynbo, kom 
til B.93 i januar 1968. Inden da havde han 
spillet fodbold i storklubben Røjle og Middel-
fart. Tidspunktet var velvalgt, idet han i marts 
måned kunne snige sig med på førsteholds-
turen til Malaga. Erling blev straks fast mand 
på førsteholdet, hvor han spillede de næste ni 
år, i alt 184 kampe/21 mål (1968/77). EB var 
en fremragende forsvarsspiller, suveræn i ho-
vedspillet. Erling var anfører på det suveræne 
72-hold med Henrik Juul, Leif Kronholm, Erling 
Bøje, Finn ’Ludo’ Jensen, Hans Paulander, 
Vagn Müller, Jan Højland, Finn Ilsø, Kenn Han-
sen, Bent Andersen, Jens Kolding og Svend 
Petersen (Stive-Svend). 

Efter karrieren blev Erling træner, og igen blev 
han et stort aktiv for klubben. Det kan man 
sige uden at overdrive. I fire perioder 1979, 
1992/94, 1998 og 2007 har EB været træner 
for divisionsholdet. Kamptallet 132 (66 sejre) 
er kun overgået af Erik Dennung. Da Erling 
sluttede i 1994, var holdet ubesejret i 29 kampe 

i træk. Erling har ind i mellem været træner 
for Greve, Roskilde, Glostrup IC, Ølstykke og 
Herlev. 

Da B.93 var i stor nedrykningsfare til DS i 
sæsonen 2005/06, trådte Erling til. Sammen 
med den nye træner Michael Schäfer og Frank 
Nielsen som talentchef, lykkedes det at klare 
frisag. Da B.93 igen var i store problemer op 
til sæsonen 2015/16 gentog historien sig. Mak-
kerparret Erling Bøje/Frank Nielsen påtog sig 
det sportslige ansvar. Til trods for et beskedent 
budget har de to hædersmænd formået, at 
samle en god og harmonisk trup og et frem-
ragende trænerteam. 

Erling har haft en lang karriere som afdelings-
leder i Datacentralen, som siden 1996 har 
heddet CSC. Nu har han så valgt, at slutte 
erhvervskarrieren. Han skal have bedre tid 
til Charlotte, sine (snart) fire børnebørn – og 
B.93. Erlings yngste søn, Casper Bøje, der 
bor på Fyn, spillede 21 kampe for B.93 og en 
million kampe for Ølstykke. Erling er optaget 
i klubbens Wall of Fame (2009), som er for de 
ypperste sportsudøvere. Og i 2010 blev han 
tildelt klubbens guldnål, som er den næst-
højeste hædersbevisning for ledere. 

PAUL DAVIDSEN, 70 ÅR,  
DEN 4. NOVEMBER

Endnu en gammel 93’er fylder 
70 år i efteråret. Paul Davidsen, 
bedre kendt som Oste Paul, har 
været medlem i knap 50 år. De 
første mange år var Oste Paul 
træner for diverse sekundahold 

i seniorafdelingen. Især huskes hans samar-
bejde med Helge Jensen (El Helgos), et for-
træffeligt makkerpar. Senere blev Oste Paul en 
meget benyttet dommer i oldboysafde lingen. 
Og når Osten dømte, var der aldrig vrøvl.

Paul Davidsen havde sit eget ostegrossist-
firma. Det er derfor ikke svært at analysere, 
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hvorfor han blev kaldt Oste Paul. Blandt sine 
medarbejdere havde han flere 93’ere, nemlig 
Jørgen Jensen (bedre kendt som Osten), Bent 
Jørgensen (bedre kendt som Støvsugeren) og 
den mangeårige holdleder for førsteholdet Erik 
Preben Hansen. 

Oste Pauls fodboldkarriere begrænser sig til 
nogle kampe på diverse oldboyshold. Han var 
en stabil højre back, om end han var noget 
tung. Hans evner var større som træner og 
dommer. Oste Paul var formand for oldboysfor-
eningen, som er en klub-i-klubben, det meste 
af 90’erne. Han har også været formand for 
BackOp foreningen, som dengang hed ’100 

mandsklubben’. Og i øvrigt har Ostinden (fru 
Anne), som er bankuddannet, været ansat på 
kontoret. Det var dengang der var råd til to 
kontordamer.

Ostefamilien flyttede fra Vanløse til Gilleleje 
omkring århundredeskiftet. I starten kom han 
til Østerbro hver tirsdag, hvor han sammen 
med Henrik Lindholm og Støvsugeren besig-
tigede diverse traktørsteder. Den kulturelle 
forening er vist ophørt. Så hvis du vil møde 
Oste Paul, kræver det nok en tur til Gilleleje. ■  

Tekst af: Palle „Banks“ Jørgensen
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INDBYDELSE
Da jeg fylder 80 år den 29. september 2015

vil det glæde mig at se

gode venner, annoncører, og andet godtfolk
til min reception

Åbent Hus
I B.93 restaurant kl.14-17

Med venlig hilsen
Jørgen Bundgaard

NEJ, HUN GJORDE IKKE

Beklageligvis er der en rettelse til 
artiklen om Sofie Vogel Bjerring-
gaard i forrige nummer af med-
lemsbladet
Af Andrea Balogh

Der stod i artiklen „Tennis er mit pusterum“, at: 
„Mens Sofie var U12- og U14-spiller vandt hun 
flere gange EM for hold, EM individuelt og NM.“

Gid det var så vel, men desværre nej. Sofie har 
bare spillet EM for hold flere gange og spillet 

EM og NM en gang. Så i stedet for „vandt“ 
skulle der have stået „spillede“.

I øvrigt er er Sofie blevet bestyrer af tennis-
afdelingens officielle Instagram-profil, hvor 
hun med jævne mellemrum lægger sjove 
og stemningsfyldte billeder op af tennislivet 
i B.93. Følg hendes fotografiske meritter på 
Instagram: „b93tennis“. ■
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FRITZ JUHL JENSEN ER DØD,  
HAN BLEV 70 ÅR
Torsdag den 13. august 2015 døde 
Fritz efter kort tids sygdom. Han 
var født den 23. marts 1945, og 
blev således 70 år.

Fritz blev medlem af klub-
ben dagen før han fyldte 
10 år. Dengang skulle 
man være 10 år, før man 
kunne blive optaget i lil-
leputafdelingen. Fritz har 
altså været medlem af 
klubben i over 60 år. Fritz 

gik på Holsteinsgade Skole, bl.a. sammen med 
Peter Larsen (der kom på førsteholdet) og 
Knud Dalgaard (der blev klubbens kasserer). 
Sidstnævnte, kaldet „Daller“, blev gift med Fritz 
søster og Fritz blev så gift med Dallers søster. 
Så længe det varede, var de således svogre 
med dem selv.

Som ungdomsspiller var Fritz altid på de lavere 
rangeret hold. Han var ikke den fødte fodbold-
spiller, men dog en stabil back. Det var først 
da han blev oldboys, at han prøvede at komme 
på et førstehold. Fritz har spillet rigtig mange 
kampe for B.93. Også nogle han ikke selv 
var klar over.

På lederfronten har Fritz været holdleder for 
diverse hold. Han har også siddet i bestyrel-
sen for den gamle „100 mands klub“, som nu 
hedder Back Op - foreningen. 

Gennem samtlige 60 år har Fritz været en 
ægte 93’er. Han var en trofast tilskuer til di-
visionsholdets kampe, og han interesserede 
sig levende for hvad der skete i klubben. De 
sidste mange år har han boet i Valby, og fik der-
igennem en del venner i Frem. Men når de to 
hold mødtes, holdt han selvfølgelig med B.93.

Fritz har hele sin erhvervsaktive karriere ar-
bejdet indenfor den grafiske branche. Da han 
gik på pension, brugte han en del tid i som-
merhuset i Vejby. Men når der var kamp på 
Østerbro Stadion, tog han bilen til byen; også 
selvom solen skinnede. Og så var han i øvrigt 
en flittig chauffør for Henrik Lindholm.

Om tirsdagen var han fast, først en tur i sau-
naen og bagefter ned i restaurationen. Han 
var en af de få, der holdt den gamle tradition 
med tirsdag aften i klubben i hævd.■
Tekst af: Palle „Banks“ Jørgensen

• Kallermann Revision A/S • Torben Henriksen
ADVOKAT

Møderet for højesteret

  JURIDISK RÅDGIVNING VEDR.:

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

39 29 65 66
ØSTERBROGADE 103, 2100 KØBENHAVN

http://kallermann.dk
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NEKROLOG

Erik Holm Larsen er død

Erik Holm Larsen, der var født den 23. april 
1935, døde den 26. juni 2015. Han blev så-
ledes 80 år.

Erik Holm Larsen blev medlem som 10-årig 
den 1. januar 1946. Han nåede således at 
være medlem af klubben i over 69 år.

Som ungdomsspiller var Erik Holm Larsen ofte 
på 1. holdet. Hans karriere toppede, da
1. ynglinge var i DM-finalen, hvor modstande-
ren var AGF, der havde fordel af hjemmebane. 
B.93-holdet var: Ole Jensen – Birger Peter-
sen, Erik Holm Larsen – Kurt Arnskov, Frank 
Eghjort, Flemming Nielsen – Jørgen Malmqu-
ist, Jørgen Friis-Hansen, Ole Bang Pedersen, 
Jørgen Jacobsen og Kurt Olsson.  

Det blev til et knebent nederlag på 2-3. Det 
stærke ynglingehold, med stjernerne Flem-
ming Nielsen og Jørgen Jacobsen, vandt ud-
over KBU-turneringen også KBU-pokalturne-
ringen (med finalesejr over KB). Som senior 
fik Erik Holm ikke den store karriere. Og han 
valgte hurtigt at slå sig på ungdomsfodbolden, 

hvor han i rigtig mange år var en anerkendt 
leder. De unge mennesker
havde respekt for Hr. Larsen.  

De sidste mange, rigtig mange, år har Erik 
Holm været en flittig gæst til divisionsholdets 
kampe. Og hvis der blev spillet for meget på 
tværs eller bagud, så kunne man være sikker 
på, at Erik Holm gav sin mening til kende.

Erik Holm, der var 93’er med hud og hår, var 
fast mand på tirsdagsholdet, der spiste og 
bagefter raflede og talte om gamle dage. Og 
Erik Holm havde det bedst, hvis han ikke fik 
for mange streger. Han var en vindertype.

Erik Holm, der var ugift, boede i Herlev gen-
nem det meste af sit liv. Han var udlært smed 
og maskinarbejder. Lærepladsen var hos 
 George Mathiesen. 

Erik Holm blev i slutningen af 2014 ramt af 
en blodprop, som han kæmpede forgæves 
imod. ■

Tekst af: Palle „Banks“ Jørgensen

Tekst til 1. Ynglinge 1951
Bagerst f.v.: Carl ’Skomager’ Hansen (træner), Flemming Pock, Frank Eghjort, Jørgen Jacobsen, Jørgen Jørgensen, 
Ole Bang, John Hjermind, Jørgen Friis-Hansen og Jørgen Voigt (ass. træner).
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HOVEDBESTYRELSEN

Hans Drachmann (formand) 
dra@b93.dk

Steen Müntzberg (fodboldformand) 
SEM98@me.com 

Christian Lunøe (Tennisformand) 
lunoe_c@yahoo.dk

Hans Bay (Kasserer)
hansbaydk@gmail.com

APS-BESTYRELSEN 
Bestyrelsesformand Jørgen Wenshøj 
jw@pj.dk

Michele Guarini
mg@hucama.com

Steen Müntzberg (formand) 
SEM98@me.com

FODBOLD BESTYRELSEN
Steen Müntzberg (formand)
SEM98@dme.dk

Christian Lunøe (formand)
lunoe_c@yahoo.dk 

Tommy Møller (seniorafd.)
tommy@kongelunden.nu

Max Riis Christensen
max@makesyoulocal.dk

David Kendal
davken@um.dk

Peter Fatum (suppleant)
pfatum@live.dk

Bjarke Møller (pigefodbold) 
bjarkemoller@hotmail.com

Jørgen Ritnagel (fodbold)
ritnagel@mail.tele.dk

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

David Kendal (suppleant fodbold)
davken@um.dk 

Klaas Muizelaar (suppleant tennis)
kmuizelaar@hotmail.com

BESTYRELSEN ØSTERBRO  
IDRÆTSPARK (ØI)
Torben Henriksen
adv@t-henriksen.dk

Jens Agerbak
Emilie.casey2privat.dk

Niels Kjærulff
niels-kathleen@mail.dk

TENNISBESTYRELSEN

Christian Lunøe (formand)
lunoe_c@yahoo.dk
 
Patrick Ørngreen (næstformand) 
patrick.oerngreen@hotmail.com 

Violetta Jaramaz (sekretær) 
jaramazhn@gmail.com

Torben Ernst 
willy@willyernst.dk
 
Nanna Wulff 
nannawullff@gmail .com

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

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

økonomi. Hos os får du en meget konkurrencedygtig finansiering 

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

rente, og løbetiden kan justeres helt efter dine ønsker.

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

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

i alt, der vedrører finansiering af andelsboligen.

Hør os, hvordan du kigger bag andelsboligfacaden.

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

Bjarne Albrechtsen
Direktør
Ring 4456 3812

Mikkel Møller
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3813

Mette Grunnet Nouri
Stedfortrædende direktør
Ring 4456 3819

Camilla Skytte Højegaard
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3811

Tine Bosarp Hansen
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3820

Martin Wibskov
Erhvervskunderådgiver
Ring 4456 3814

http://handelsbanken.dk/osterbro

