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DEN GAMLE REDAKTØR GÅR PÅ PENSION
Et gammelt mundheld siger, at „man skal stoppe mens legen er god”.

Det har været 9 spændende år som re-
daktør af B.93 medlemsblad, et job, jeg 
næsten har følt mig kaldet til, efter at min 
salige far Ole som bekendt har bestridt 
posten før mig.

Det trykte medie har hårde odds imod sig. 
Det mærker man overalt i den grafiske 
branche. Digitale medier vinder mere og 
mere frem, og den udvikling er ikke til at 
stoppe, selv om både Gutenberg og jeg 
nok vil begræde det.

B.93 medlemsblad har siden bladets første 
start i 1942 haft overvejelser om, hvorvidt, 
det har været en god ide med et medlems-
blad, og det er en svær balancegang, når 
man kun udkommer 4 gange om året, at 
kunne være aktuel, således som klubbens 
hjemmeside kan og skal være det. 

Det har altid været sjovt for mig at skri-
ve, og jeg skal da også indrømme, at jeg 
også godt kan lide at læse det, jeg selv 
har skrevet. Jeg har fået mange positive 
tilkendegivelser fra læsere af bladet, men 
det gør ondt på mig, at se at bladet ikke 
kommer ud i alle kroge af klubben.

Jeg har selv været ungdomstræner i klub-
ben i en periode, og det var for mig ganske 
naturligt, at sørge for at medlemsbladet 
blev uddelt til mine spillere. 

Det har til alle tider været svært at få en 
dialog i gang i medlemsbladet. Meget få 
har ønsket at benytte sig af dette skrift-
lige medie, og alle de redaktører, der har 
været før mig, har kløet sig fortvivlet i 
håret, når deadline nærmede sig, og man 
stadig manglede at fylde en del sider ud. 
Jeg vil hermed gerne takke for alle de po-
sitive tilkendegivelser, som jeg har mødt 
som redaktør, og det fortræffelige samar-
bejde, jeg har haft med alle gode B.93ere, 
hvor jeg navnlig føler trang til at takke min 
gode ven Palle „Banks‟ og de korrektur-
læsere, der har hjulpet til.

Samarbejdet med V18 Grafisk afdeling i 
Valby, hvor mange dygtige praktikanter 
har udført et fornemt stykke layout ar-
bejde. Anders Fischer og Stig Hansen fra 
Herrmann & Fischer, der har stået for den 
fornemme trykning af bladet og bladets 
trofaste annoncører skylder jeg ligeledes 
en stor tak.

Jeg håber, at andre vil gribe tilbuddet om 
at fortsætte med bladet, som jeg stadig 
mener, har en vigtig mission i klubben.

Redaktøren

Boldklubben

af 1893 

Gennem 125 år

Har du købt B.93 Jubilæumsbog ?
Du kan nå det endnu?

se annoncen inde i bladet.  
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MINE SPILLERE LÆRER MIG DANSK
Af Torben Klarskov

3F holdets træner Jessica Rodriguez fortæller om  
forventningerne til den nye sæson

 "  Hvorfor jeg kom til Danmark?  

Jessicas ansigt lyser op i et stort smil.

 "  Da jeg var 12 år kom jeg med mit 
fodboldhold til Dana Cup i Hjørring 
og vi kom igen de to næste sæsoner. 
Jeg blev vildt begejstret for landet, 
og allerede dengang besluttede jeg 
mig for at ville bo i Danmark, når jeg 
blev voksen.

Jessica spillede fodbold for Espanyol og 
det catalanske ungdomslandshold inden 
en alvorlig skade tvang hende til at læg-
ge fodbolden på hylden. Hun valgte at gå 
trænervejen og hun har haft diverse træ-
nerjobs rundt om i verden blandt andet i 
Japan og Kina.

 "Men hele tiden fastholdt jeg mit sto-
re ønske om at flytte til Danmark. 
Det lykkedes og jeg fik instruktør-
arbejde for DGI og kom siden til 
Hørsholm, hvor jeg blev træner for 
klubbens U18 og U16 mandskab. 
Bjarke Møller tog kontakt til mig, 
og indviede mig i klubbens set up 
for kvindefodbold, hvilket faldt godt 
i tråd med min egen opfattelse af 
hvordan kvindefodbolden skal ud-
vikle sig, så jeg havde ingen be-
tænkeligheder ved at takke ja til 
klubbens tilbud, og det lykkedes 
da også i første forsøg og sammen 
med min assistenttræner Kim Baun 
at få holdet ført til oprykning til 3F 
Ligaen. 
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I dag råder klubben over et meget ungt 
talentfuldt hold, som skal suge al den er-
faring til sig, som det vil give at spille med 
på det bedste niveau. 

 "  Jeg anser Fortuna Hjørring og  
Brøndby som rækkens absolut to 
bedste mandskaber. Jeg hælder dog 
mest til, at det bliver Fortuna Hjør-
ring, der løber af med titlen. Hvem 
der så skal den tunge vej ud af ræk-
ken vil blive afgjort af de øvrige hold, 
og vi skal nok kæmpe hårdt for at 
overleve.

Holdet har fået tilgang af en række nye 
og tilbagevendte spillere. Malene Larsen 
er tilbage på holdet efter barsel. Helene 
Neely Vigen talentfuld back fra Odense, 
Nanna Boysen har en fortid i Brøndby, 
Josephine Madsen U19 landsholdskeeper 
fra BSF, Selma Svendsen er oprykket fra 
egne rækker. 24 årige Leticia Torres, der 
spiller i det centrale forsvar er tidligere 
U17 og U20landsholdsspiller for Chile, 
hvor hun var anfører. Freja Läteenmäki 

kom sidste år fra Finland. Truppen er på 
25 spillere og kun få spillere har valgt at 
forlade klubben. 

Det bliver spændende at følge holdet i den 
kommende sæson. I skrivende stund har 
holdet mødt KoldingQ (0-2) og BSF (1-2). 

2

Leticia Torres sammen med Jessica Rodriguez - Foto 
fra hjemmesiden
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I efteråret var 2. division delt op tre puljer 
med otte hold. B.93 var kommet i pulje 
1 sammen med AB, Brønshøj, Hvidovre,  
Hillerød, Næstved, Frem og Skovshoved. 
Det gjaldt om at slutte i den bedste halv-
del. Med 14 kampe og 18 point (målsco-
re 24-26) sluttede B.93 på 5. pladsen, 
og skulle derfor spille nedrykningsspil i 
foråret 2018.
  
I foråret 2018 var træneren Sune Jen-
sen udskiftet med Danny Jung, der tid-
ligere havde både været spiller og 
træner for B.93. Der var 12 hold i divisi-
onen, og de fire sidste ville rykke ned i  
Danmarksserien. Et kort øjeblik var B.93 
under stregen, og der manglede ni kam-
pe. Men da de næste syv kampe gav 19 
point var faren overstået og slutresultatet 
blev en tilfredsstillende 4. plads. 

Sæsonens 30 kampe resulterede i 12 
vundne, 7 uafgjorte og 11 nederlag. 
Målscore 52 – 48. Derudover blev spil-
let to pokalkampe mod Virum (6-3) og  
Ledøje-Smørum (0-1).
 
Til forårsturneringen var der tilgang af 
den brasilianske målmand Conrado da 
Costa Januari, Daniel Barir Jensen og 
tilbagevendte Olcay Senoglu. De skulle 

erstatte afgangen af målmanden Ronni 
Raun (stoppet), Andreas Heimer (Thisted),  
Jonas Berg (Greve) og Mohammad Ali 
(Greve). En begrænset spilleromsætning. 

Vendepunktet i foråret kom i kamp otte, 
hvor udekampen mod VSK Aarhus blev 
vundet 3-0, herefter blev Næsby besejret 
4-1 i hjemmekampen, og Odder blev lige-
ledes besejret 4-1 (ude). Eneste pointtab i 
syv kampe var hjemmekampen mod Greve 
(0-0). I sidste minut var Nicolai Olsen ale-
ne igennem, men på kanten af feltet blev 
han groft nedlagt af målmanden Simon 
Bloch Jørgensen (tidligere B.93), der fik 
direkte rødt. Et brækket kindben kostede 
Nicolai, der havde spillet alle sæsonens 
kampe, de fem sidste kampe. 

På jubilæumsdagen 19. maj blev Dalum 
besejret med 3-1 på et festklædt Østerbro 
Stadion. Stimen fortsatte i udekampen 
mod bundholdet Lyseng (2-0) og sluttede 
i hjemmekampen mod VSK Aarhus, der 
blev besejret med 1-0 (Mads Walter). Det 
usædvanlige ved denne kamp var, at den 
blev spillet på Svanemølleanlægget. Øster-
bro Stadion var optaget, så man valgte at 
spille kampen på den nye kunstgræsbane. 
Foråret sluttede med to „ligegyldige‟ kam-
pe mod HIK (1-2) og Aarhus Fremad (1-1).
 
Der var ingen spillere der var med i alle 
sæsonens 32 kampe. Flest kampe: Emil 
Farver (30 kampe), Nicolai Olsen (27), 
 Anton Peterlin (26), Adam Emme Jørgen-
sen (25), Kristan Holm (25), Martin Heister
berg (24), Mikkel Mouritz (23), Sebastian 
Czajkowski (23), Mads Walter (22), Omar 
Roshani (22), Jack Tudborg Wander (21), 
Aske Lundsgaard (18), Emil Dyre Nielsen 
(17), Andreas Heimer (15), Søren Nør-
gaard (13), Conrado da Costa Januari (12), 

SÆSONEN 2017/18

Billede af Matthias Andersen og Anders Thomsen 
Foto: Christian Midtgaard 
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Morten Fraysse (12), Olcay Senoglu (12), 
Ronni Raun (12), Leonel Montano (11) og 
Mohammad Ali (10). De sidste 11 spillede 
alle under 10 kampe.

På samlede kampantal er Martin Heister-
berg oppe på imponerende 278 kampe, 
hvilket placerer ham på en plads som 
nummer fire på alletiders rangliste. For-
an Martin ligger klubrekordholderen Ole  
Petersen (409 kampe), Jens Kolding (322) 
og Jørgen Jacobsen (293). Jagten på top-3 
bliver ikke til noget, idet 30-årige Martin 

har valgt at lægge divisionsstøvlerne på 
hylden. 

Emil Dyre Nielsen er oppe på 234 kampe, 
og er placeret som nummer 12 på listen. 
Foran ham ligger Nicolas Nielsen (242 
kampe) og Leif Rønnow (246 kampe), så 
34-årige Dyre nærmer sig alvorligt top-10. 
Olcay Senoglu er med 141 kampe placeret 
som nummer 54 og Emil Farver er med 
124 kampe nummer 69 på listen. Begge 
valgte, at stoppe med divisionsfodbold i 
sommerpausen.

I efteråret var der debut til Fredrik Kofo-
ed Hansen, Jeppe Erenbjerg og Morten 
Fraysse. I foråret var debutanterne Carl 
Emil Kristensen, Conrado, Daniel Barir 
Jensen og Magnus Krogh Hansen.

I efteråret fik B.93 fem røde kort: 
Sebastian Czajkowski (Hillerød, hjemme), 
Mads Walter (Frem, ude), Morten Frays-
se (Brønshøj, hjemme), Mohammad Ali 
(Næstved, ude) og Mads Walter (Frem, 
hjemme). I foråret fik ingen spillere røde 
kort. Sæsonens klubmester i gule kort 
blev anføreren Martin Heisterberg med 11 
ostemadder, og det var ingen overraskel-
se. Han blev forfulgt af Kristian Holm (7 
gule), Adam Emme Jørgensen (5), Emil 
Farver (5) og Omar Roshani (5).

Billede af Conrado Foto: Christian Midtgaard
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Topscorer i sæsonen: Sebastian Czaj-
kowski (12 mål), Nicolai Olsen (9), Emil 
Dyre Nielsen (5), Omar Roshani (5), Olcay 
Senoglu (4), Andreas Heimer (3) og Jack 
Tudborg Wander (3).

Olcay Senoglu er oppe på 75 mål (141 
kampe) og er placeret som nummer 14 
på alletiders målscore liste, efter Magnus 
Simonsen (79 mål), men foran Flemming 
„Bamse‟ Jørgensen (64 mål) og Emil Dyre 
Nielsen (64 mål). Ny på listen (minimum 
25 mål) er Sebastian Czajkowski med 28 
mål (i 77 kampe) på en plads som num-
mer 49. Populære SEB blev i vinterpausen 
solgt til 1. divisionsklubben Vendsyssel FF, 
men da B.93 havde brug for ham i forårets 
nedrykningsspil, gjaldt aftalen først fra ef-
teråret 2018. Og B.93 med SEB klarede 
sig fri af nedrykningsfaren og Vendsyssel 
uden SEB rykkede højst overraskende op 
i Superligaen.

Før den nye sæson 2018/19 var der en 
stor trafik i truppen. Væk var, udover 
Sebastian Czajkowski, Martin Heisterberg 
(stoppet), Emil Farver (stoppet), Olcay 
Senoglu (stoppet), Anton Peterlin (stop-
pet), Kristian Holm (stoppet), Daniel Barir 
Jensen (studier), Marcus Salandy-Defour 
(USA), Morten Fraysse (Helsingør) og mål-
mændene Lucas Chang-Andersen (Herlev 
IF) og Frederik Bruhn (skadet).Den store 

afgang med mange rutinerede spillere 
er blevet erstattet af: Matthias Ander-
sen (Frem/FA2000), Christian Stokholm 
(Frem), Morten Hegaard (Helsingør FC) 
og Anders Thomsen (Marienlyst). Og så er 
der Kemson Fofanah, Joseph Kamara og 
Samuel Adjei som ikke er faldet på plads i 
skrivende stund. Og så er der jo klubbens 
egne talenter, bl.a. Youssef Dhaflaou, der 
fik en lovende debut i pokalkampen mod 
Birkerød (3-2).  

I foråret 2016, helt nøjagtigt den 21. maj, 
vandt B.93 (4-2) ude mod AB Tårnby. 
Holdet var: Ronni Raun – Bjørn Zabell, 
Andreas Kaltoft, Martin Heisterberg og 
Emil Farver – Anton Peterlin, Andreas He-
imer og Mads Nielsen – Sean Christoffer-
sen, Sebastian Czajkowski og Emmanuel 
Ogude. På bænken: Oliver Drost, Simon 
Carstensen og Adam Emme Jørgensen 
(som alle kom ind) samt Nico Jørgensen 
og Victor Michaelsen.

Her to år efter kan vi konstatere, at Og-
ude, Kaltoft og Sebastian alle er superli-
gaspillere i Vendsyssel, Oliver Drost ditto 
i Horsens og Heimer spiller i Thisted (1. 
division). Noget kunne tyde på, at B.93 er 
ved at oprette en filial i Jylland.

I sæsonen 2018/19 ændrer 2. division igen 
struktur. Efter tre sæsoner med 3 x 8 hold 
og efterfølgende op- og nedrykningsspil er 
de 24 hold nu placeret i 2 x 12 hold sta-
digvæk geografisk. Efter dobbeltturnering 
med 22 kampe går de seks bedste hold i 
de to rækker til et oprykningsspil, medens 
den anden halvdel spiller nedrykningsspil. 
Alle holdene spiller 11 kampe i slutspillet. 
Og som noget nyt tager holdene alle sine 
point i grundspillet med. Antallet af kampe 
stiger således fra 30 kampe til 33 kampe.

Palle „Banks‟ Jørgensen

Billede af Christian Stokholm Foto: Christian Midtgaard 
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VIDUF står for Virgin Islands – Danmarks 
ungdomsudveksling er en non-profit or-
ganisation, som ægteparret Elisabeth  
Kolind Pedersen og Leif Clemens Pedersen 
tog initiativet til i 2003 med det formål at 
skabe varige kulturelle bånd mellem De 
forhenværende Dansk-Vest indiske øer – 
Saint Croix, Saint John og Saint Thomas 
og Danmark for at styrke fællesskabet 
mellem de to lande.

Sidste år var det som bekendt 100 år si-
den, at Danmark solgte øerne til USA for 
25 millioner kr. 

Gennem VIDUFS donation har det i år 
været muligt at sende hele to hold fra 
Saint Croix til deltagelse i den af Fortuna 

Hjørring stort afholdte DANA CUP, der i 
år fandt sted fra den 23. juli – 28. juli.

På hjemvejen lagde drengene fra Saint 
Croix vejen forbi B.93 anlæg, hvor de del-
tog i et træningspas på klubbens anlæg 
den 30.juli under ledelse af klubbens U16 
træner Lasse Frølund.

Medlemsbladet kom vejen forbi og fik kon-
takt med nogle af deltagerne og en enkelt 
forælder for at høre, hvad de havde fået 
ud af opholdet i Danmark.

Garfield Doran: er far til Jarred en af de 
deltagene spillere. Han kunne fortælle, at 
der i dag er organiseret mellem 2.000 og 
3.000 fodboldspillere på øen. Baseball er 
fortsat den største sportsgren på øerne, 
men der arbejdes meget målrettet med 
at gøre fodbold attraktivt for ungdommen 
m/k. Der er 10 klubber der spiller organi-
seret fodbold. De yngste starter helt ned 
fra 3 års alderen. Saint Croix er ved at få 
etableret et rigtigt stadion med græstæp-
pe, selv om B.93 kunststofbaner måske 
ville være en billigere løsning for øerne. 
Fodboldforbundet arbejder også ihærdigt 
på at få etableret et egentligt landshold, 
der ville kunne deltage i de mindre landes 
uofficielle kamp om verdensmesterska-
berne.

Sidste år var øen ramt af to kraftige 
orkaner Irma og Maria. Det medførte 
store ødelæggelser, men har dog  
betydet, at der er kommet mere gang i  
beskæftigelsen, med al den oprydning, 
der har været nødvendig.

DRENGENE FRA SAINT CROIX

Garfield Duran Foto: Torben Klarskov

En varm dag i slutningen af juli måned fik B.93 besøg af et hold 
unge fodboldspillere fra Saint Croix.

Af Torben Klarskov
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For nogle år siden lukkede amerikanerne 
øens største arbejdsplads. Et kæmpe-
stort olieraffinaderi og det betød en enorm  
arbejdsløshed på øen. Nu har British  
Petroleum indledt en igangsætning af dele 
af raffinaderiet, og det har givet fornyet 
optimisme på øerne.

Ellers er hovedparten af øernes indtægter 
baseret på turistindustri. Øerne kan byde 
på en meget interessant historie, et skønt 
klima med dejlige indbydende strande. 

Rady Abed: er 13 år gammel. Det er 
første gang han besøger Danmark og han 
er meget begejstret for danskernes ven-
lighed, den frodige natur og de mange 

oplevelser han har fået ud af sit besøg. 
Han var meget begejstret for B.93 kunst-
græsbane, selv om han kunne fremvise 
en del hudafskrabninger på det ene lår. 
Han kommer fra en lille by uden for den 
næststørste by på Saint Croix, Frederik-
sted. Han spiller wing back for en klub, 
der hedder Rovers FC. 

Jarred Doran: er 14 år gammel, og det 
er anden gang, han er med til Dana Cup 
og efterfølgende træningspas i B.93. Han 
er imponeret af de danske spilleres tekni-
ske formåen og den hurtige boldomgang, 
de er i stand til. Selv spiller han venstre 
wing og har et ønske om at uddanne sig 
til advokat.  Modstanderne ved Dana Cup 

Rady Abed, Jarred Doran og Khalil Francis. Foto: Torben Klarskov
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var noget ældre, så holdet fik en del gode 
erfaringer med sig, de kunne tage med 
hjem og arbejde videre med. 

Khalil Francis: er 13 år. Han er også 
i Danmark for anden gang og meget  
betaget at landet og dets venlige indbyg-
gere, og så nyder han, at der er dejlig koldt 
i Danmark (Der var 30 grader i skyggen 
den dag!!!) Han har endnu ikke gjort sig 
nogen tanker om, hvad han vil uddanne 
sig til, men kunne godt tænke sig at bli-
ve professionel fodboldspiller og det ger-
ne i Danmark. Han var meget imponeret 
over de danske spilleres fysik, hurtighed 
og gode teknik. 

Lasse Frølund: B.93 U16 Elitetræner stod 
for Saint Croix drengenes træningspas 
sammen med egne udvalgte U16 spillere.
Jeg var lidt spændt i starten på, hvordan 
forløbet nu ville gå og om de to grupper 
ville kunne interagere med hinanden. Så 
vi blandede tre grupper, blå, rød og grøn, 
og så fik spillerne ikke bolden, med mindre 
de selv kaldte på den. Og det løste godt 
op for en eventuel tilbageholdenhed. Der 
var naturligvis forskel på niveauet fra U 16 
spillere og så til Saint Croix drengene, der 

var i aldersgrupperne 13-17 år. Drengene 
viste sig hurtigt at opfatte de forskellige 
øvelser, og vore egne hjalp dem på bedste 
vis. Efter træningen kom mange hen til mig 
og spurgte til, hvordan de kunne forbedre 
deres spil og hvad de skulle fokusere på. 
Alt i alt et spændende træningspas, der 
lykkedes langt over forventning. 

Lasse Frølund. Foto Mark Bernquist

Holdet fra Saint Croix, der deltog i Dana Cup sammen med Elisabeth Kolind Pedersen og Leif Clemens Pedersen.
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 "Når jeg taler med mine italienske 
venner, og de spørger mig om, hvad 
jeg foretager mig i min fritid, og 
jeg svarer dem, at jeg da spiller 
fodbold, så reagerer de helt ufor-
stående, som pensionist må man 
da spille golf, kroket eller boule. 
I Italien lægger man støvlerne på 
hylden, når man er fyldt 35 år. 

 " Jeg husker navnlig en veterankamp, 
hvor en lille spinkel modstander la-
vede en tunnel på mig. Det fik mig 
til at markere ham så tæt, at han 
senere blev skiftet ud. Efter kampen 
kom han hen til mig og sagde tak 
for kampen, men insisterede på at 
byde på en øl i anledning af hans 
fødselsdag. Han fyldte 81!

Carlo Merolli er født i 1949 og opvok-
set i Rom. Her var der ikke dengang de 

store muligheder for at spille fodbold i en 
klub, så det var mest på gadeplan og i de  
nærliggende parker, at spillet blev dyrket.
Efter gymnasietiden skulle Carlo vælge 
studie. Det var i de glade 68`ere, hvor 
studenterne i det meste af Europa var 
rebelske. 

 " Jeg ville helst have studeret tysk, 
men der var så mange ansøgere til 
det studie. Så var jeg så heldig, at 
jeg fik et stipendiat, så jeg kunne 
studere dansk i stedet. Vi var kun to 
elever på holdet med vores kvinde-
lige professor. Da universitetet blev 
midlertidig lukket under oprøret, så 
fortsatte vi undervisningen hjemme 
i hendes have. 

Da Carlo skulle aftjene sin værnepligt, 
blev han taget til marinen. Mange af hans 

B.93 ER MIT BEDSTE FRISTED
Af Torben Klarskov

Medlemsbladet har været på besøg hos den  
italienske vinhandler Carlo Merolli

Carlo Merolli – Foto:: Torben Klarskov
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kammerater kom ind i hæren, hvor der kun 
var 16 måneders værnepligt. I marinen 
skulle man gøre tjeneste i to år.

 " Jeg gjorde opmærksom på, at jeg 
synes det ville være en dårlig ide, 
at hverve mig til marinen, da jeg 
led af voldsom søsyge. Men de høje 
herrer påpegede, at jeg var en habil 
svømmer og derved blev det. Jeg 
blev i marinen i yderligere tre år, 
hvor jeg tog en officer uddannel-
se. Jeg blev premierløjtnant på et 
fiskeriinspektionsskib, der havde 
base på Sicilien. Da jeg skulle na-
vigere båden på min første tur fra 
Genovabugten til Milano, var jeg 
så søsyg, at jeg nærmest lå ned 
og navigerede skibet. Efterfølgende 
modtog jeg store komplimenter af 
mine overordnede, for en perfekt 
navigation.

Men tilværelsen i Sicilien, langt væk fra 
hans første kone Denise, der boede i Rom 
med deres lille søn Giuliano, blev for me-
get for Carlo, så i 1973 valgte parret at 
bosætte sig i Danmark, hvor datteren 
Christina blev født.  Carlo fik forskellige 
småjobs, da han blev kontaktet af nogle 
italienske venner, der overtalte ham til at 
blive direktør for en vinhandel med import 
af italienske vine.

Carlo blev skilt og rejste til London, hvor 
tog eksamen i lingvistik i løbet af fem dage 
på universitetet og fik diploma fra „The In-
stitue of Linguistis”. I London mødte han 
også sin anden hustru, Jara, der var født 
af danske forældre i Brasilien og de fik 
to piger sammen, Valentina og Mathilde 

Carlo og Jara flyttede tilbage til Dan-
mark. Han åbnede detailbutikker først i  
Amaliegade og senere i Classensgade, men 

valgte i 1996 at afvikle de to butikker og 
starte egen importvirksomhed.  Han skrev 
også den første danske bog om italienske 
vine og udgave tillige to digtsamlinger, der 
efter sigende skulle være lige så gode om 
hans fodboldspil. 

Dengang sad Frankrig på 70 % af marke-
det, mens italienske vine kun stod for 3 % 
af salget i Danmark. Da Frankrig involve-
rede sig i nogle underjordiske atombom-
beforsøg, vendte mange danskere ryggen 
til de franske vine, og de italienske vine 
overtog en større del af markedet.

 "Når vi marinesoldater gik i land, 
skulle vi gerne ud at spise noget 
god mad og drikke dejlige vine, så 
allerede dengang havde jeg mange 
gode kontakter i Italien

Carlo begyndte at spille fodbold i ACID.  
En forening, der bestod af herboende 
italienere, men de skændtes så meget 
indbyrdes, at Carlo søgte optagelse i en 
fodboldklub, der hovedsagelig bestod af 
Catalanere, der oven i købet fik økonomisk 
tilskud fra selveste Barcelona.

Carlo åbnede detailbutikker i Classensgade 
og i Amaliegade, men valgte senere at 
afvikle de to butikker og starte egen  
importvirksomhed. Den kendte tegner Ro-
ald Als var flittig kunde i Carlos butikker 
, og han fik Carlo overtalt til at spille fod-
bold i DAI klubben Cito. 

Familien flyttede senere til Birkerød og 
Carlo fortsatte sin fodbold karriere først i 
AB, men senere, da familien var flyttet til 
Birkerød, meldte han sig under fanerne i 
den lokale klub Skjold Birkerød.
I 1996 mødte Carlo et par fodboldspillere 
fra B.93 – Erik Norsker, Jan Støvelbæk, 
Kenneth Carstensen, Poul Klein og Jens 
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Harild, der foreslog ham at møde op til 
fodbold hver lørdag på grusbanen i Fæl-
leden. Her var spillere fra 20 forskellige 
nationer, der mødtes for at spille fodbold 
med hinanden.

 "Her fik jeg øjnene op for hvor vigtig 
en faktor fodbold er for integratio-
nen. Her mødte muslimer og jøder 
hinanden på fredelig vis. Her var 
dygtige autonome fodboldspiller 
fra forskellige egne af Jugoslavien. 
Jeg husker en gang vi spillede en 
kamp, hvor en af vore muslimske 
spillere pludselig lagde sig ned på 
banen for at bede. Jeg kontaktede 
ham og mente at Allah nok kunne 
vente et kvarter til kampen var fær-
dig og det morede vi os begge over. 

Carlo er meget glad for at bo i Danmark, 
hvor han synes, der er ordnede forhold, 
og folk har stor tillid til embedsmændene 
i staten. 

 "B.93 er mit fristed, hvor jeg nyder 
at være. Her mødes folk fra alle 
samfundslag, og hygger sig med 
fodboldspillet og kammeratligt sam-
vær efter træning og kamp. 

Carlo har arrangeret adskillige rejser  
for vore ældre seniorspillere til Italien og  
Jugoslavien.

 "Vi spillede en stor turnering i  
Italien, hvor vore værter mødte op 
i fornemt spilletøj og paradeunifor-
mer. Vi blev kaldt for „plastikpose-
teknikerne”, fordi vi havde vores 
spilletøj i plastikposer, men vi vandt 
alligevel turneringen. 

Siden 1996 har han drevet egen im-
portvirksomhed af Italienske vine fra 
adressen Skovlytoften 1 i Holte. Herfra 
sælger han flest vine via nettet, men der 
sælges også til restauranter, og mange pri-
vate kunder lægger ligeledes vejen forbi.

Bagerst f.v.: Thomas W. Rasmussen, Michael Bech, Carlo Merolli, Jens Borregaard, Jan Abildskov, Peter Lysdahl, Poul Klein, 
Michael Fencker, Kenneth Svensson og Jens Peter Tommerup.
Forrest f.v.: Bo Karlsen, Hans Drachmann, Erik Norsker, Ole Petersen, Jakob Eggen, Jørgen „Ost‟ Jensen og Lars Arnskov.
Det udvalgte veteranhold vandt venskabskampen med 2-0 (begge mål scoret af Thomas W. Rasmussen).  
Efter kampen var der tjekkisk øl ad libitum, idet gæsterne til turen til Danmark (4 kampe, 1 uge) havde medbragt 600 liter øl.
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KAN DU HUSKE
August - december 
125 år siden

1893: Cricketklubben af 1893 blev som 
tidligere nævnt Cricketmestre i klubbens 
første sæson, og det betød, at klubben 
skulle spille en kamp mod et udvalgt 
hold fra de tre andre klubber (AB, KB og 
Frem). Her sejrede B.93 også med tre 
point (38+94 mod 55+74). Det hjalp lidt 
på det, at Frems gærdespiller Hughes vist-
nok fejlagtigt blev dømt ud. Det udvalgte 
hold havde 4 gærder i behold til at skaffe 
de få point, der havde betydet sejren, men 
de kunne altså ikke stå for Viggo Peter-
sen, Klint og Harald Simonsens kastning

100 år siden

1918:
Fodbold: Efter en skuffende efterårs-
sæson med kun 2 sejre i 6 kampe over 
oprykkerne fra ØB (8-2) og KFUM (5-0), 
kom sejren i pokalfinalen med 5-2 over 
Frem som et pænt plaster på såret. B.93 
havde vundet KBU pokalen for tredje gang. 
Holdet havde haft let spil i de tre første 
runder med 10-1 over HIK, 10-0 over HB 

og 6-0 over Borup i semifinalen. B.93 hold 
i pokalfinalen den 17. november 1918 mod 
Frem: 1 Villy Hansen; 2 Oluf Kinck Peter-
sen, 3 Georg Olsen, 4 Christian Grøthan, 5 
Fritz Tarp, 6 Helge Scharff; 7 August Bøge, 
8 Michael Rohde, 9 Poul Jensen (pølse), 10 
Anton Olsen (der scorede de 4 af målene) 
og 11 Otto Palby. Den 20. oktober spil-
lede KBU`s udvalgte hold i Idrætsparken 
finale i Sylow-turneringen mod Lolland 
Falsters Boldspil Union og vandt med 4-1. 
Willy Hansen stod på mål og Poul „Pølse‟ 
Jensen scorede de to af KBU`s mål som 
centerforward. I årets venskabs kampe 
mødte vi Ørgryte (2-2), Malmø FF (3-0), 
og Almänna IK/Djurgården (4-0)

Landsholdet: I landskampen mod Norge 
den 6. oktober 1918 var B.93 repræ-
senteret af Christian Grøthan som den 
eneste. Danmark vandt 4-0 på mål af 
Poul „Tist‟ Nielsen KB, Carl „Sko‟ Hansen 
B1903, Alf Olsen KB, og St. St. Blicher 
KB. Den 20. oktober vandt Danmark med 
2-1 over Sverige i Göteborg. Igen var  
Christian Grøthan eneste mand fra B.93. 
Michael Rohde var forhindret grundet et 
brækket ben.

E. Jensenius, Frederik Nielsen, G. Strømann, Godtfred Klint, 
Viggo Petersen, J. Rasmussen Tjæreby, Otto Smith, Aage 
Buntzen, Georg Nielsen og Valdemar E. Ipsen. 
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Cricket: Turneringen omfattede kun tre 
deltagere. B.93 tabte både til AB og KB 
og sluttede sidst. 

Tennis: Ved årets udendørs mesterskaber 
kunne vore spillere ikke gøre sig gælden-
de, og klubmatchen mod KB blev tabt 
med 6-1. Derimod ordnede Erik Tegner 
og Harald T. Wagepetersen helt alene det 
svenske mandskab i klubmatchen her i 
København mod Malmø Lawn Tennis Klub, 
hvor de vandt samtlige 5 kampe.  

75 år siden

1943: 
Fodbold: Sæsonen 1943/44 indled-
te B.93 med en storsejr på 6-1 over  
Fremad Amager. Kampen blev overværet 
af 7.300 tilskuere, men i de følgende 5 
kampe bestemte tyskerne, at kampene 
skulle afvikles uden tilskuere. Først i kamp 
7 mod B1903 (7-1) var 6.500 tilskuere 
igen på plads. I sidstnævnte kamp score-
de Knud Børge Overgaard tre af målene.

Landsholdet: Ingen landskampe i efter-
året på grund af besættelsen. 

Cricket: Afdelingen havde klaret sig fint til 
trods for mangel på egen bane, bl.a. var 
det lykkedes, for første gang i mange år, 
at besejre KB. Særlig glædeligt var det, 
at det var et par ganske unge spillere, 
der ikke tidligere havde gjort sig særlig 
bemærket på 1. holdet, der lavede point, 
nemlig Mogens Wilhelmsen med 58 og 
John Jønsson med 45.

Tennis: Efter 16 års forløb lykkedes det 
igen at vinde DM i Herresingle på uden-
dørs bane, årets fornemste tennismester-
skab. Vor klubmester, Henning Wiig, tog 
arven op efter Axel Petersen. Han besej-
rede Jannik Ipsen i finalen med tre sæt 
mod nul. Klubmesterskaber for juniores i 
tennis. Som ventet blev Christen Brøgger 
mester i herresingle, men han måtte dog 
i slutkampen afgive sæt til den energiske 
og påpasselige John Brunbech. Dame-
single blev vundet af Elisabeth Holten, 

Arne Sørensen og Knud Børge Overgaard i en kamp mod KB (1-2) i 1943. Bemærk de tomme tribuner 
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der overraskende slog Birthe Nielsen, 
som ikke spillede nær så godt, som hun 
kan. Christen Brøgger vandt herredouble 
med Ole Dam og mixdouble med Kirsten  
Koefoed. Og endelig vandt Elisabeth Hol-
ten og Ulla Ørum damedouble.

Det stod i medlemsbladet: Der var 
indkaldt til ekstraordinær generalforsam-
ling søndag den 12. december kl. 10:00 
i tennishallen. Den primære årsag var, at 
klubbens økonomi på grund af de her-
skende forhold (Krigen, red.) var i meget 
dårlig forfatning. Der var forslag om eks-
tra kontingent for 1944, bemyndigelse til 
at optage lån med pant i fast ejendom og 
forslag om „Jubilæumsfond 1943’.

Idrætsmærket. Der havde været en del 
aktivitet for at mærket kunne erhverves. 
Det var Viggo Baunøe, der havde ledet 
prøverne. Man påtænkte at holde en sam-
menkomst for dem der havde bestået 
prøven: Guld med sløjfe: Helge Hassel. 
Guld: Viggo Baunøe, H. Benz, Niels Holst, 
Svend Jørgensen, Olaf A. Poulsen, Frede 
Pedersen, Axel Poulsen og Henry Uldaler. 
Sølv: Bendix Christensen. Bronze: Th.  
Bekkevold, Svend Bjarnæs, Mogens Bjørn, 
Børge Christensen, Palle Bloch-Jørgensen, 
Poul Jørgensen, Knud Lund, Ove Petersen, 
Poul Wennecke og Henning Wiig.

50 år siden

1968: 
Fodbold: For første gang i klubbens  
historie måtte klubben en tur ned i 3.  
Division/Øst. Holdet endte på næstsidste 
pladsen med sølle 14 point for 22 kampe 
og en negativ målscore på 39-58. Et  
pokalnederlag til Vorup fra Danmarksserien 
på 0-1 gjorde ikke tilværelsen som 93`er 
lettere. Det var en ringe trøst, at klubbens 
2. hold spillede sig op i Danmarksserien. 

Først tabte holdet i to kampe til Skjold (2-3 
og 0-0), men vandt så i den efterfølgende 
kamp mod Sjællandsseriens nummer 2 
Store Merløse (2-0 og 1-1) Dagen før den 
afgørende kamp for 2. holdet i Store Mer-
løse døde holdets normale venstre wing 
Carl Clemmesen (tidligere ØB`er) ved en 
ulykke i en kornsilo i Glostrup. 

Landsholdet: Havde et miserabelt efterår. 
2 nederlag til Czechoslovakiet i VM  
kvalifikation (0-3 og 0-1). Nyt knebent 
nederlag til Skotland i en venskabskamp. 
En enkelt forventet sejr over Luxembourg i 
VM turneringen (5-1) og uafgjort 1-1 mod 
Irland i VM kampen i Dublin, den eneste 
landskamp, der aldrig blev spillet til ende. 
Tågen lå så tæt i Dublin, at dommeren af-
brød kampen 10 minutter ind i 2. halvleg, 
og derved slap man for at betale entreen 
tilbage. VM kampen blev spillet 10 må-
neder senere og sluttede passende 1-1. 

Tennis: Bragte resultaterne af klubmester- 
skaberne. Dog var damesinglen endnu ikke 
afgjort. Henrik Grage vandt herresinglen 
over Arne Lund. Indlægget sluttede med 
et hjertesuk fra turneringsledelsen: „Der 
er alt for mange afbud og forbehold’!!! 
Som et led i jubilæet havde tennis be-
søg af et hold ungdomsspillere fra N.T.K., 
Nordstrand fra Oslo.
Det stod i medlemsbladet: Klubbens 
statistikker Georg Lorentzen bragte en 
side med statistikker over modstande-
re siden 1896, resultater siden 1936 og 
kampe i DBU’s pokalturnering siden star-
ten i 1954/55. Et par sider længere henne 
kunne man læse, at Lorentzen var død. I 
B.93-bogen „Michael Rohde – og alle de 
andre‟, der udkom i 2008, kunne man 
læse, at Georg Alexander Lorentzen var 
født 22-05-1887 og døde som 81-årig den 
10-06-1968. Heldigvis overlod familien 
Georgs omfattende materiale til klubben. 
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Det blev så fundet af hans „efterfølger‟ 
(Palle Banks, red.) 30 år senere, gemt 
væk i nogle tilfældige papkasser oppe på 
loftet på „Slottet‟, efter forinden at have 
opholdt sig i kælderen under tennishallen 
fra overleveringen.

Ungdomsafdelingen uddelte for første gang 
en pokal til en spiller, som havde udvist 
godt spil, god opførsel på og uden for 
banen samt havde ledt og vejledt sine 
kammerater. Modtagerne blev Ole Rojas 
(lilleput), Ole Petersen (drenge), Find Juhl 

Jensen (junior) og Bent Plambeck (yng-
linge) – alle fire nogle der også markere-
de sig i klubben da de blev senior, ros til 
Børge Christensen for valgene.

25 år siden

1993: 
Fodbold: Forrygende efterår, hvor der 
ikke blev scoret mod B.93 7 kampe i træk 
(rekord), og kun hjemmekampen mod 
Roskilde blev tabt (2-3), og det efter B.93 
havde ført 2-0 indtil 15 minutter før tid. 
B.93 spillede de første 12 kampe uden at 
modstanderne scorede i første halvleg. I 
pokalturneringen vandt holdet først over 
Kastrup med 4-1, men tabte sensationelt 
til Skive på hjemmebane med de samme 
cifre. Nye spillere i truppen Peter Eriksen 
fra Frem, Michael Madsen og Jan Hoff-
mann fra Lundtofte begge med en fortid 
i Ølstykke, hvor træner Erling Bøje kendte 
dem fra. B.93 fik også tilgang af en slid-
stærk midtbanespiller Peter Madsen fra 
Helsingør. B.93 rykkede op i første divisi-
on sammen med Hvidovre, AB og Nørre-
sundby til en turnering i foråret, hvor kun 
de fire øverste kunne forblive i rækken. 
Landsholdet: Af efterårets 4 landskampe, 
der alle var kvalifikationskampe til VM i 
USA i 1994 vandt Danmark de 3 første. 
4-0 over Litauen hjemme, 1-0 over Alba-
nien ude og 1-0 over Nordirland hjem-
me. Herefter skulle Danmark spille den 
afgørende kamp om komme til USA mod 
holdets onde ånd fra Spanien i Sevilla. 11 
minutter inde i kampen driblede Michael 
Laudrup uden om sin klubkammerat fra 
Barcelona, Spaniens målmand Andoni Zu-
bizaretta uden for feltet, men blev stoppet 
af en nødbremse. Den hollandske dommer 
Mario van der Ende var modig nok til at 
sende den spanske målmand i bad, men 
overså til gengæld senere at Jose Maria 
Bakero kunne begå et oplagt frispark mod Billede af Ole Petersen
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Peter Schmeichel, så Fernando Hierro kun-
ne score kampens enlige mål. 

Tennis: Som 100 års jubilar fik klubben 
tildelt værtsskabet for DM, der blev afholdt 
i August på klubbens nye anlæg. Klubben 
fik stor ros for arrangementet. 

Der var kommet tre 93’ere på verdens-
ranglisten. Anja Kostecki var placeret som 
nummer 924. Patrik Langvardt var num-
mer 340. Den sidste var naturligvis Morten 
Christensen der lå nummer 499. 

Det stod i medlemsbladet: Årsmødet i 
fodbold. Banesituationen var katastrofal. 
Elendige baner i Fælledparken og fortsat 
usikkerhed om hvornår klubben kunne 
flytte til Svanemølleanlæget. Fodbold-
bestyrelsen: Jan Rasmussen (formand), 

Peter Hallas (senior), Paul Davidsen (old-
boys), Jørgen Ritnagel (ungdomsfor-
mand), Kim Breum (miniafdelingen) og 
John Larsen (aktivitetsudvalget). Jens  
Kolding og Ole Petersen var suppleanter. 
Jørgen „Sving‟ Christensen og Henrik 
Dreiager var „overført‟ til divisionsafde-
lingen.

Årets spiller i ungdomsafdelingen: Thomas 
Gammelgaard (yng.), Morten Jørgensen 
(junior), Daniel Jensen (drenge) og Patrick 
Mtiliga (lilleput). Det var nogen fremsyne-
de valg, alle fire blev førsteholdsspillere.
Kvindefodbold. På årsmødet fremlagde 
Janne Hjulmand et forslag om oprettelse 
af en dameafdeling. Det var der en god 
stemning for, så forslaget blev principved-
taget med stor majoritet.

Patrick Langvardt  - Foto: arkiv
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For 10 år siden

2008
Fodbold: B.93 befandt sig stadig i 2. Di-
vision Øst. Træner var Benny Gall med Jan 
Carlsen som assistent træner. Erling Bøje 
var tilbage som sportschef. 

Østerbro Stadion var under kraftig reno-
vering, fodboldbanen skulle gøres større 
for at overholde DBU`s regler. Det be-
tød blandt andet at trætribunen ind mod 
Idrætshuset måtte lade livet. Der kom 
også en ny belægning på løbebanen, som 
samtidig blev udvidet fra seks til otte ba-
ner. Divisionsholdet måtte derfor spille alle 
sine hjemmekampe i Valby Idrætspark. 
Det viste sig at være en god ide. Holdet 
tabte kun en enkelt kamp af de 15 (2-3 
til Ølstykke med en vis Giuseppe Favasuli 
som træner).

I slutningen af efteråret var der debut til 
klubbens talentfulde Bashkim Kadrii.

Landsholdet: Danmark skulle forsøge at 
kvalificere sig til VM i Sydafrika, der skulle 
afholdes i juni måned 2010. Holdet spille-
de skuffende 0-0 mod Ungarn i Budapest, 
for derefter at vende et truende nederlag 
i Lissabon mod Portugal fra 1-2 til 3-2. 
Fire minutter før tid scorede Portugals 
Deco til 2-1, men i overtiden udlignede 
Christian Poulsen til 2-2 og kort tid efter 
scorede Daniel Jensen sejrsmålet. Sene-
re i turneringen blev Malta besejret med 
3-0 i Parken og det lykkedes det danske 
landshold at kvalificere sig til VM, hvor  
Daniel Jensen og Patrick Mtiliga med 
rødder i B.93 var med. :

Daniel Jensen - Foto: arkiv Bashkim Kadrii - Foto: arkiv
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SPORTSDIREKTØR I B.93
Patrick fortæller her om sine forventninger til sit nye job

Det begyndte egentligt lidt tilfældigt. I 
forbindelse med B.93 125 års jubilæum 
blev jeg kontaktet af Hans Drachmann, 
der spurgte, om jeg ville være med til at 
spille en jubilæumskamp for klubben. Den 
blev imidlertid ikke til noget, men da jeg 
til en avis havde givet udtryk for, at jeg 
havde været meget glad for min tid i B.93 
og Ole Ringheim fra klubbens ApS havde 
bemærket min udtalelse, fangede bordet.

 Jeg blev inviteret til en samtale med klub-
ben og kunne godt se mig i en eller anden 
rolle i en klub, der havde nogle klare lang-
sigtede målsætninger, der stemte meget 
godt overens med min egen opfattelse af 
en fodboldklub.

Patrick havde ikke kunnet se sig selv i en 
rolle som fodboldtræner, men mente at 
han med sin store erfaring fra fodbold i 
en professionel verden kunne betale noget 
tilbage til den klub, han var vokset op i, 
og hvor han havde oplevet en enestående 
klubånd og en mangfoldighed med plads 
til mange forskellige kulturer. 

Jeg kunne godt se, at jeg ville kunne bi-
drage med at hjælpe unge fodboldspillere 
med deres udvikling. B.93 er især kendt 
for at være dygtig til at udvikle unge fod-
boldspillere og jeg vil gerne være med til 
at skrue på nogle mekanismer, der kan 
gøre dette udviklingsarbejde endnu bedre. 
Det gælder om at have en klar rød tråd 

Facts om Patrick Jan Mtiliga – Billede: Foto Torben Klarskov
Født 28. januar 1981 I Valby med dansk mor og tanzaniansk far
Aktiv for: B.93 indtil 1999 (13 kampe i superligaen); 1999-2006 Feyenoord 22/0. Udlejet til Excelcior 1999-2004 139/28. Breda 
2006-2009 80/2, Malaga 2009-2011 43/0, FC Nordsjælland 2011-2017 168/6. 
A-landskampe for Danmark: 6/0. Deltog i VM Slutrunden i Syd Afrika 2010 uden spilletid. U-landskamp for Danmark: 28/4. 
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igennem hele ungdomsarbejdet. De unge 
skal føle, at vi har tillid til dem, og de skal 
være indstillet på, at det at udvikle talent-
fulde unge spillere er en langstrakt pro-
ces, der kræver tålmodighed. Mange unge 
tror måske, at springet til en professionel 
tilværelse i udlandet skal tages, når det 
første tilbud kommer. Men sandheden er, 
at mange bukker under for et pres, som 
mange har svært ved at forestille sig. 
Derfor skal man først tage springet, når 
man er helt parat til det. 

Patrick har i den korte tid, han har været 
ansat allerede kunne mærke den gode 
stemning, der er i klubben. 

Mange frivillige slutter op om klubben og 
klubben råder over mange dygtige træne-
re, der er villige til at arbejde for en helhed 
og arbejde med et spillekoncept, der skal 
indarbejdes for hele klubben.

Det har været en stor hjælp for Patrick, at 
han på forhånd kendte mange i klubben 
fra sin egen tid i B.93, hvor han spillede 

fra han var 10 år til han i 1999 skrev kon-
trakt med Feyenoord. 

Vi har valgt at møde op til sæsonstart 
med en smal trup, hvor vi har lagt meget 
vægt på, om spillerne har de nødvendi-
ge karaktertræk, som vi efterspørger, og 
skulle vi hente nye spillere ind til klubben, 
er det meget vigtigt, at vi henter de spil-
lere ind, som er bedre end dem, vi har 
for tiden. Mange spillere søger i øjeblik-
ket til klubben, fordi det er rygtedes, at 
vi er en klub med en særlig ånd, og at vi 
lægger vægt på at der skal være et godt 
kammeratskab på holdet. Vi skal vise de 
nye spillere, at vi kan være tro mod vores 
koncept og holde det vi lover. 

B.93’s U15-hold repræsenterede Danmark 
i den europæiske finale i Holland. På bille-
det mangler de to trænere Jimmi Johan-
nesen og Johnny Hansen samt spillerne 
Jesper Simsek og Magnus og Albert Røn-
ning-Anderson. I turneringen med 16 hold 
tabte B.93 kvartfinalen til arrangørklub-
ben Ajax, men først efter straffesparks-
konkurrence.

Bagerst f.v.: Jan „Jernmand‟ Hansen (leder), Rasmus Kløbel, Amara Bjergskov, Sebastian Abel, Allan Jespersen, Kofi Dakinah, 
David A. Pedersen og Nicolai Hjeds (leder).
Forrest f.v.: Tommy Kikkenborg, Kasper Thrane, Thorbjørn Madsen, Bjarne Roed-Jeppesen, Patrick Mtiliga, Dennis Bo 
Mortensen og Martin Lübecker.
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TENNISNOSTALGI 12: 

Lone Vandborg (05.08.1961)

Lone Vandborgs tenniskarriere blev ind-
ledt i 1977, hvor hun som junior for før-
ste gang optrådte på klubbens førstehold. 
Efter kun at have spillet tennis i et par 
år, lykkedes det den unge 93’er at vinde 
pigesingle ved Danmarksmesterskaber-
ne på KB. I 1983 afløste hun Dina Garcia 
som førstesingle på holdet. Allerede ved 
indendørsmesterskaberne i 1984 vandt 
Lone sit første Danmarksmesterskab i 
seniorrækken. Det var sammen med Tine 
Scheuer Larsen fra KB. I august samme 
år vandt Lone så DM i single og gentog 
også mesterskabet i double denne gang 
med Anne Møller fra Lyngby som makker.

Samme år blev Lone Vandborg udtaget til 
landsholdet for at spille Federation Cup, 
som er kvindernes pendant til Davis Cup. 

Resten af firserne var hun sikker deltager 
på det danske landshold. I 1985 gjorde 
B.93 rent bord ved Danmarksmesterska-
berne. Lone og Morten Christensen vandt 
tilsammen alle fem titler ved indendørs 
mesterskaberne på HIK. Det er der ikke 
mange klubber, der har opnået. I hold-
tennis vandt B.93 DM-titlen indendørs i 
1986, 1987, 1990 og 1992 med Lone på 
holdet. Lone Vandborg karriere strakte sig 
fra 1983 til 1993. Det blev til 4 singletitler 
ved Danmarksmesterskaberne, 10 titler i 

damedouble samt 3 titler i mixdouble. I 
1989 blev Lone tillige nordisk mester for 
landshold, og i 1990 var hun med til at 
vinde European Ladies Cup for hold. Lone 
Vandborg var på kvindernes verdensrang-
liste i over seks år. Efter Lone stoppede 
med at spille professionelt tennis, var hun 
kaptajn for det danske kvindelandshold i 
tennis i 10 år.

Morten Christensen (15.06.1965)

Som søn af Ulla og Poul Christensen duk-
kede Morten op på klubbens anlæg i en 
meget tidlig alder. Og der gik ikke lang 
tid før han var at finde på klubbens bed-
ste førstehold. Fra 1980 var han allerede 
fast mand som junior på klubbens bedste 
tennishold.  Han har optrådt på det dan-
ske landshold fra 1984 og blevet nordisk 
mester i 1989 og 1991. Morten var på ver-
densranglisten i 7 år og var i kvartfinalen 
ved Olympiaden i Seoul i 1988. I tenni-
skarrieren, der strakte sig over 15 år fra 
1980 til 1995 blev det til i alt 15 titler - 5 i 
single, 8 i herredouble med makkere som 
Peter Bastiansen KB (1984), Lars Elvstrøm 
HIK (1985), Michael Tauson KB (1990 og 
1992), Frederik Fetterlein Hørsholm (1991 
og 1992), John Larsen Lyngby (1993) og 
Patrick Langvardt B.93 (1995). Lone Vand-
borg var hans makker i mixed (1985 og 
1993). Morten var naturligt valg på klub-
bens tennishold, 
der blev danske 
mestre indendørs 
1986, 1987, 1990, 
1992 og 1994. I 
1997 var han også 
med på B.93 hol-
det, der vandt DM 
udendørs. 

Lone Vandborg  - Foto: arkiv

Morten Christensen - 
Foto: arkiv
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MIT B.93 - POUL CHRISTENSEN:

30 gange klubmester i double fra 1958 – 1982. 3 gange finalist i herresing-
le. Formand for KTU i mange år – forhenværende redaktør af forbundets 
blad Tennis. 

Jeg blev meldt ind i klubben i 1955. B.93 
var på det tidspunkt en fantastisk klub 
med store tennisprofiler som Henning Wiig, 
Niels Knudsen, der i øvrigt fik mig overtalt 
til at melde mig ind i klubben, samt den 
legendariske professionelle tennis træner 
Josef Kozeluh. Der var et klubmiljø af en 
anden verden, og det blev hurtigt et godt 
værested for hele min familie. Vi boede jo 
ikke mere end et stenkast fra anlægget og 
min hustru Ulla og mine børn Morten, Met-
te og Trine havde en dejlig opvækst her.
Her fandt vi venner for hele livet, og ten-
nisfolket var synlige i klubben side om 
side med vores fodboldvenner. Vi kunne 

deltage i et hav af turneringer året rundt, 
som dels var arrangeret af KTU, men også 
af private firmaer, hvor især Shell turne-
ringen spillede en stor rolle i B.93.
For den næste generation kunne jeg 
godt ønske mig, at B.93 igen ville bli-
ve det attrakti-
ve samlingssted 
for mange gla-
de unge menne-
sker. Vores nye 
hal og de uden-
dørs baner in-
viterer til det. 
 

Torben Henriksen
ADVOKAT

Møderet for højesteret

JURIDISK RÅDGIVNING VEDRØRENDE :

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

39 29 65 66
ØSTERBROGADE 103, 2100 KØBENHAVN
EMAIL: ADV@T–HENRIKSEN.DK
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VM-SØLV VED WORLD CUP 70+ 
Af Torben Klarskov og Palle „Banks‟ Jørgensen

Lørdag den 16. juni blev nok en stor dag for dansk fodbold og B.93

Året 2018 vil også i fremtiden få en fornem 
plads i Dansk Fodbolds historie.

Sent om eftermiddagen lørdag den 16. 
juni vandt det danske landshold en  
noget heldig og kneben sejr over et stærkt 
peruviansk landshold ved VM i Rusland.

På Østerbro Stadion spillede Martin  
Heisterberg sin afskedskamp og fik et  
enkelt point med sig hjem, da holdet spil-
lede uafgjort mod Aarhus Fremad, der 
udlignede tre minutter før spilletids ophør.

På Greve Stadion sikrede B.93 bedste  
kvindelige mandskab sig oprykning til  
landets bedste række – 3F-ligaen. Holdets 
fjerde oprykning på stribe. Vær beredt 
Fortuna Hjørring og Brøndby – nu vil i få 
kamp til stregen. Kvinderne fik det ene 
point, de kom efter med en sen udligning 
af Natasha Shirazi seks minutter før tid. 
Selv om holdet havde tabt kampen mod 
Greve, ville oprykningen alligevel være 
kommet i hus, da Vildbjerg ovre i nær-
heden af Thy-lejren kun fik uafgjort mod 
rækkevinderne fra FC THY-Thisted.

Men allerede om formiddagen kom de 
første medaljer i hus ude på AB`s Anlæg 
på Skovdiget.

AB havde i dagene 14. – 16. juni stået som 
arrangør af World Cup 70+ med deltage-
re fra USA og Japan og de lokale danske 
hold fra Frem, AB, AB Tårnby, Østerbro 
IF, Aalborg Chang, Skovshoved/HIK og  
et Star Team med danske spillere.

B.93 og Brønshøj var blevet enige om at 
stille et fælles hold, da kampene skulle 
afvikles på 2x20 minutter med 11 mand 
på hver side.

I den indledende runde mødte det kom-
binerede mandskab først et hold fra West 
Japan, som rygtebørsen havde meldt, at 
de i en træningskamp forinden havde be-
sejret Skovshoved med hele 10-0.

Vores sammenbragte mandskab gik imid-
lertid til opgaven mod god brug af inder-
siden af hovedet. Japanerne var hurtige, 
men ikke særlig boldsikre, så bolden blev 
hurtigt pillet fra dem. Vore elleve kombi-
nerede sig smukt op ad banen og i det 12. 
minut fik holdet tilkendt et straffespark, 
som Brønshøjs Kim Madsen sikkert score-
de på. Japanerne kæmpede dog bravt og 
kom til store chancer, som vor målmand 
John Bilde dog tre gange fik afværget ved 
hurtig reaktion på stregen.

I næste runde mødte holdet Aalborg 
Chang, der da de trådte ind på banen, så 
ganske veltrimmede ud. Imidlertid var 
deres løbepensum stærkt begrænset og 
B.93`s Torbjørn Thomsen slap igennem 
på højre fløj, hvorfra han fandt Brønshøjs 
Claus Anker ved den forreste stolpe. Med 
et elegant vip med foden udspillede han 
Chang målmanden.

Dagen efter spillede vores hold uafgjort 
0-0 mod Frem, mens AB blev slået med 
2-0 på mål af 93`erne Bent Andersen og 
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Torbjørn Thomsen. Derved var holdet klar 
til semifinalen dagen efter mod AB Tårnby. 
Vi havde problemer med at stille hold til 
de to finalekampe, så vi tilførte Bent Ole 
fra Greve (som Bent Andersen kendte) 
og som inden kampene blev godkendt af 
turneringsledelsen. Så var vi 12 mand til 
semifinalen. AB Tårnby kunne stille med 
15 mand, hvoraf to dog var for unge, så 
de blev ikke benyttet i kampen. Vore var 
jævnt overlegne og vandt med 4-0 på mål 
af Bent Andersen (2), Torbjørn Thomsen 
og Ivan Melgaard. 
 
I finalen mod West Japan, som vi havde 
besejret i den første kamp, var holdet: Jør-
gen Campbell – Torben Henriksen, Claus 
Anker, Flemming Mathiesen, Hans Chri-
stian Boserup – Torbjørn Thomsen, Finn 
Ludo Jensen, William Splidsboel – Bent 
Ole, Bent Andersen og Ivan Melgaard. På 
bænken: Per Jürgensen.

Som det fremgår manglede vi de fleste 
fra Brønshøj, nemlig Kim Madsen, Torben 
Glüver, Klaus Møller, Erik Alf Andersen og 
John Bilde. De var alle – mere eller min-
dre – involveret i nedrykningskampen i 
kvalifikationsspillet i 2. Division Brønshøj 
– Greve som Brønshøj vandt med 5-1.

 Så vi var reelt chanceløse mod japaner-
ne, som klart havde det fysiske overskud. 
Både Torben Henriksen, William Splidsbo-
el, Bent Andersen og Flemming Mathiesen 
havde alle haft fuld spilletid. Det afgørende 
mål faldt midt i 2. halvleg.
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KOKKEN HAR MASSER AF TALENT I GRYDEN
Af Torben Klarskov 

Medlemsbladet tegner et portræt af U 13 træner Kim Trier Emanuelsen

Vi møder Kim på anlægget en mandag 
formiddag i skolerne sommerferie, hvor 
han har samlet hen ved 25 U13 drenge 
til sæsonens første træningspas.

Spillerne løber rundt på begrænset bane, 
og skal spille seks afleveringer inden der 
skal afsluttes med skud på mål. Trænin-
gen er intens. På spillernes ansigter kan 
man se, at de nyder det trods den kraftige 
varme, der er på anlægget. 

Der lyttes koncentreret til træner Kim 
og hans assistent Emils instruktioner, og 
banen emmer af disciplineret indstilling.

Vi har mange gode intelligente spillere på 
dette hold, og det er skønt at få lov til at 
være med til at forme dem. Vi har allerede 
fået henvendelser fra de store klubber på 
en 6-7 stykker af drengene. Men vi har 
efter aftale med forældrene bedt dem om 
at vente lidt med at skifte klub. Alle som 
en har de takket nej til tilbuddene. De øn-
sker at blive i B.93 og videreudvikle sig, 
indtil de er helt parate til et klubskifte. 
Vi ser alt for ofte, at mange helt unge 
spillere bliver fristet til et skifte, og at de 
desværre falder igennem og vender tilbage 
blottet for selvtillid.

Kim var med på 16 B.93 træneres besøg 
hos Brentford i England, hvor Thomas 
Frank - tidligere talentchef i B.93 i en kort 
periode – tog pænt imod. Lørdag og søn-
dag havde B.93 via målmandstræneren i 
Brøndby, Steen Christensen fået kontakt 
til Chelsea, hvor de blev vist rundt på 
klubbens træningsanlæg, og overværede 
træning af klubbens unge talenter.

Der er ikke en decideret foreningskultur 
i England, som i for eksempel Danmark, 
og alle de store klubber slås om at skrive 
kontrakt med de største talenter i en me-
get tidlig alder. Træningen i England kunne 
derfor ikke give os ret mange nye impulser, 
men det var skønt for sammenholdet, at 
vi var med på denne tur, som virkelig fik 
cementeret et godt kammeratskab.

Kim er tilbage i B.93 efter et kort ophold 
i Brøndby IF, som han er en stor fan af. 
Han stammer oprindelig fra Køge, hvor han Kim Trier Emanulsen – Foto: Mark Bernquist
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spillede ungdomsfodbold. Han meldte sig 
under fanerne i B.93 som 22 årig i 1999, 
hvor han spillede en kort overgang på 
klubbens sekundære hold. Han blev grebet 
af trænergerningen og blev ansvarlig for 
alt fra U19-U 15 holdene. Han var træner 
for årgang 88/89 holdet der i 2006 vandt 
pokalfinalen med 4-2 over Frem i Valby 
Idrætspark (se billedet). Holdet rykkede 
samme år op i eliterækken.

Mathias „Zanka‟ Jørgensen, der var en 
af de største profiler på dette hold er et 
godt eksempel på en spiller, der ventede 
med at skifte til FCK på det helt rigtige 
tidspunkt. Han er stadig landsholdsaktuel  
og en vigtig brik i forsvaret i engelske 
Huddersfield. 

Kim arbejder i dag som Kok i en kantine 
hos Kombit, der hører hjemme på Islands 

Brygge. Privat bor han sammen med Chri-
sta og hans to børn Valdemar på 8 og 
Leonora på 5.

Det er en rigtig stor fornøjelse at være 
tilbage i B.93, som er en klub jeg holder 
meget af, og hvor fodboldmiljøet og ind-
stillingen harmonerer meget godt med mit 
egen indstilling til fodbold. Jeg er ikke ban-
ge for at give udtryk for min mening, der 
måske nok er affødt, af den omgangstone, 
der kendetegner et kokkemiljø. Men det 
accepteres af alle omkring mig i klubben.  
Jeg bryder mig ikke om at tabe og har me-
get svært ved det, så det er vigtigt for mig 
at skabe en vindermentalitet i klubben.

Kim skal til at starte på Elitetræner  
A-uddannelsen, og det bliver interessant, 
at „smage‟ nogle af de mange talenter han 
har i sin gryde på B.93 anlæg. 

Pokalvinderne B.93 U19 mandskab fra 2006: 
Stående fra venstre: Arne Holm (træner), Mohammad Ali, Mikkel London, Mathias „Zanka‟ Jørgensen, Emil 
Farver, DEnez Karaman, Simon Nielsen, Emil Jensen (anfører) og Kim Trier Emanuelsen (ass. Træner). Forrest 
Simon Glarding, Dennis Rasmussen, Mads Heisterberg, Jesper Kolding, Sebastian Clausen og Alexander Vorobjov
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AMANDA PASSER PÅ KLUBBENS 3F PIGER
Af Torben Klarskov 

Vi tegner et portræt af fysioterapeut og fysisk træner for klubbens bedste 
kvindehold, Amanda Turay.

Præcist på det aftalte tidspunkt for in-
terviewet træder Amanda Turay ind ad 
døren til Klinik, hvor hun arbejder som  
fysioterapeut. Det forekommer mig, at 
jeg har set hende før. Det får jeg bevis 
på senere i samtalen.

Amanda er 25 år gammel. Født og opvokset 
i Albertslund, hvor hun gennemførte sin 
folkeskole på den lokale Herstedøster 
Skole. 

Jeg tog studentereksamen på Brøndby 
Sportsgymnasium og arbejdede derefter 
et halvt år som pædagogmedhjælper for 
at tjene nogle penge, inden jeg gik i gang 
med mit ønskestudie som fysioterapeut. 
En uddannelse jeg gennemførte efter 3 
½ år i Næstved.

Idræt har hele tiden været en væsentlig del 
af Amandas tilværelse. Hun begyndte med 
at spile fodbold i Herstedøster IC, senere 
Albertslund, inden hun måtte foretage sit 
første store valg i tilværelsen. Skulle hun 
spille håndbold eller fodbold?

Det blev hænderne, hun valgte at tale 
med. Og Albertslund/Glostrup, senere 
Ydun og i dag Ajax har haft stor fornøjelse 
af at have Amanda med på deres hold.

Og pludselig går der en prås op for bladets 
redaktør. Jeg har jo set hende i aktion for 
Ajax mod Helsingør og Furesø i 2. Division. 
Med nummer 25 på ryggen søgte hun gang 
på gang ind over midten og hamrede bolde 
i kassen med stor træfsikkerhed.

Jeg husker godt de to kampe i foråret, 
siger Amanda. Først vandt vi knebent og 
måske ikke helt retfærdigt over Helsingør  
med et enkelt mål, og i sæsonens  
næstsidste kamp tabte vi noget  
overraskende til Furesø, der lige netop 
undgik nedrykning med den sejr.

Billede Amanda Turay – Foto: Torben Klarskov
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18.93% rabat til 
alle medlemmer

 af B.93

‘MEDLEM93’ i bemærkningsfeltet.

*gælder ikke produkter og abonnementer

Book tid online på klink.dk og notér rabatkoden

Som medlem af B.93 tilbyder vi dig 18.93% 
rabat. Et B.93 klippekort med 14 behandlingsklip. 
Besparelse 25 % af listeprisen.

Trænger du til hjælp med en skade?
Klinik.dk på B.93

Den 1. maj begyndte Amanda som  
fysioterapeut på Klinik.dk, der samme dag 
slog døren op på klubbens anlæg.

Og det har været et dejligt miljø at kom-
me til. Jeg har nu fået ansvaret for klub-
bens 3F spillere, hvor jeg hver torsdag 
står for den fysiske træning, og samti-
dig er til rådighed for spillerne, hvis de 
skal til skadesbehandling eller få råd og  
vejledning for at undgå diverse skader. 
Det er især ankelskader, der er hyppigt  
forekommende hos pigerne. Vi har  
analyseret deres kampe og konstateret, 
at hver kamp indeholder 500 vendinger, 
og det er specielt et problem på kunst-
græsbanerne, hvor underlaget giver en 
hårdere friktion. Overbelastningsskader i 
bag- og forlår er også noget, vi ser meget 
af, især i opstarts perioden, hvor pigerne 
kommer tilbage fra ferie. 

I dag har Amanda en stabil kundekreds. 
Klienterne har primært skader forårsa-
get af for meget stillesiddende arbejde. I 
gennem Kliniks erhvervskundekreds har 
Amanda kontakt med medarbejderne på 
E-boks og Krop og Kraft.

Amanda debuterede som fysioterapeut på 
Østerbro Stadion til vindeholdets første 
kamp mod KoldingQ på Østerbro Stadion 
en 11. august. Hun arbejder tillige som 
fysioterapeut for Ajax håndboldkvinderne 
i  HTH GO Ligaen. 

Vi håber, at Amandas forebyggende indsats 
mod skader medfører, at hun får mindre 
at bestille med pigerne efter kampene, så 
holdet kan møde friske og raske op til de 
meget spændende kampe i den bedste 
kvinderække i Danmark. 
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ERIK BRENTING 100 ÅRS DAG. FØDT DEN 9.JUNI 1918
Af Torben Klarskov

B.93 kom forbi til hans reception.

Lørdag den 9. juni var en stor dag for 
klubbens ældste medlem, Erik Brenting, 
da han fyldte 100 år. Ingen i klubben kan 
komme i tanke om, om vi tidligere har haft 
et medlem på den alder. Og vel at mærke 
med et medlemskab af klubben i 90 år.

Klubben var inviteret til hans reception, 
der blev afholdt sammen med den nær-
meste familie, hustruen Inger og døtrene 
Kirsten og Birgit med ægtefæller, børn og 
børnebørn.

Klubben havde sendt en meget flot buket, 
og redaktøren og Hans Hesselberg fra 
Back-Op foreningen mødte frem med en 
kurv med lækker portvin og diverse godter.

Redaktøren overrakte fødselaren en  
jubilæumsbog, som Erik straks fordybe-
de sig i. 

Til lejligheden havde personalet på det 
plejehjem, hvor Inger og Erik nu bor,  
fremstillet en meget lækker lagkage,  
naturligvis prydet med klubbens logo.

Her for nylig har Erik Brenting fornyet 
sit medlemsskab af Back-Op foreningen, 
som han siden foreningens start i 1989 
har været trofast medlem af.

Redaktøren holdt tale for Erik og sluttede 
med at indvi forsamlingen i et vaskeægte 
93 hurra. Godt gået Erik. 

Billede af den flotte lagkage. Foto: Torben KlarskovBillede af Erik der læser i klubbens jubilæumsbog. 
Foto Torben Klarskov



35danbolig Niels Hald - Amager - Amager Strand - City - Frederiksberg - Islands Brygge - Nordhavn - Svanemøllen - Østerbro  
Ejendomsmægler og valuar, MDE · www.danbolig.dk

danbolig Østerbro · Dag Hammerskjölds Allé 37, 2100 København Ø · Tlf: 35 38 14 50  · oesterbro@danbolig.dk

danbolig Svanemøllen · Nygårdsvej 2, 2100 København Ø · Tlf: 38 41 70 00 · svanemoellen@danbolig.dk

Vi er glade for igen at

Sæt til salg hos danbolig Østerbro,
og få vores nye intelligente markedsføring
 clevr gratis med til en værdi af kr. 10.000.-

Samtidig vil B.93 modtage kr. 2000 i sponsorat pr. kunde 
 (Husk at medbringe annoncen)

 være sponsor for



36

VAGTSKIFTE I BACK-OP FORENINGEN
Af Torben Klarskov 

Back-Op foreningen støtter ungdomsarbejdet i B.93 fodbold.

Back-Op foreningens bestyrelse beslutte-
de på sit møde den 17. juli, at stille sine 
mandater til rådighed til næste års gene-
ralforsamling.

Lige siden foreningens stiftelse i 1989 
som 100 mandsforeningen har foreningen 
støttet vores ungdomshold eller enkelte 
spillere med økonomisk tilskud til diverse 
stævner og turneringer.

Foreningen var tæt på at blive nedlagt 
ved generalforsamlingen i 2010, men en 
redning på målstregen af Leif Rønnow fik 
en ny bestyrelse til at træde til med det 
formål at sikre, at flere af klubbens med-
lemmer støttede op om projektet.

Foreningen ændrede navn til „Back-Op 
foreningen‟ på den efterfølgende gene-
ralforsamling og bestyrelsen gik i gang 
med at etablere større synlighed gennem 
annoncering i klubbens medlemsblad, et 
logo på en spillertrøje tilhørende en U 19 
spiller, samt en folder indlagt i klubbens 
medlemsblad.

Afgang fra foreningen er kun sket ved na-
turlig afgang og medlemstallet har holdt 
sig støt omkring de 30+, da nye medlem-
mer trådte til. 

Hvert år ved klubbens generalforsamling i 
slutningen af februar måned møder mere 
2/3 af klubbens medlemmer op til møde og 
kammeratlig samvær og spisning derefter.

Kontingent er fastsat til 1.000 kr. årligt, 
men det kan deles op i 2 portioner. For 

det beløb modtager klubbens medlem-
mer efter aftale med ApS et sæsonkort 
til klubbens hjemmekampe.

I de sidste 8 år hvor bestyrelsen har bestå-
et af Torben Klarskov (formand) Peter „OB‟ 
Jensen (næstformand), Henrik Dreiager 
(kasserer), Hans Hesselberg (sekretær) 
og Leif Lykke Nielsen (suppleant) har  
foreningen gennemsnitligt uddelt 25.000 
kr. årligt i støtte

Nu har bestyrelsen ment, at et vagtskifte 
var på tide, og det er dens håb, at nye  
friske kræfter vil fortsætte det vigtige 
arbejde, som der stadig er stort behov 
for. Ingen af de nuværende bestyrelses-
medlemmer har besluttet at stoppe deres  
medlemskab af foreningen. De der øn-
sker at træde ind i den nye bestyrel-
se bedes henvende sig til formanden  
Torben Klarskov på klarskov@b93.dk eller  
mobil 23379493.

Vel mødt i restaurationen.
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FÆLLESSPISNINGER FOR ALLE ÅRGANGE/HOLD I 2018
Vælg 1 af nedenstående 5 buffeter til dit hold

1. Pizza buffet med peperoni eller kylling 
dertil blandet salat og dressing 

2. 1 stk. hjemmelavet burger fra buffet 
med ovnbagte kartofler og tilbehør 

3. Lasagne med cremet bechamel, dertil 
blandet salat og hjemmebagt brød 

4. Thai Kylling ret, rodfrugter og rød  
karry samt ris og hjemmebagt brød 

5. 1 stk. tortillas med fyld af kylling Kebab 
og blandet salat, revet ost samt dressinger 
fra buffet

Kom ned og se fodboldkampe, vi viser dem alle. 
Henvendelse: kok@kokkensgourmet.dk

(min. 2 dage før.) 

Pris per deltager kr. 60,00 

Vi viser alle Champions League kampe i hele 
efteråret, så bestil bord og buffet

i god tid i forbindelse med disse kampe.

Vel mødt i restaurationen.
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7. HOLDET ER GENOPSTÅET
Af Torben Klarskov

Gør drenge til mænd og mænd til drenge.

Ovenstående citat er valgsprog i Kjøben-
havns Boldklub. Danmarks ældste fodbold-
klub stiftet i 1876. 17 år ældre end B.93.

Da professionel fodbold blev indført i 1978 
var B.93 formanden John Andreasen en 
af de ivrigste modstandere. Han og Emil 
Sørensen fra FB nærede den frygt, at 
professionel fodbold ville være dræbende 
for det sociale liv i klubberne, og det har 
vist sig, at de til en vis grad har haft ret 
på dette punkt.

Rundt omkring i fodboldklubberne beret-
tes der om manglende klubliv. Spillerne 
går hjem fra klubberne, når arbejdsdagen 
er forbi. De indstiller fodboldkarrieren 
tidligere og tidligere. De unge har i dag 
et længere uddannelsesforløb, de stifter 
familie og får børn i en senere alder, og 

de har svært ved at skabe sammenhæng 
i deres tilværelse.

Når nu drengene i vores fodboldklub er 
gjort til mænd, gælder det så om at gøre 
disse mænd til drenge igen. I disse m/k 
tider kunne det ligeledes være en god ide 
at gøre kvinder til piger igen.

Med genindførelsen af klubbens berømte 
7. hold, der hærgede i DBU Københavns 
sekundære rækker for en del år siden, er 
det atter blevet muligt for drenge at spille 
sjov fodbold med beskedne træningspas, 
og muntert samvær med de gamle klub-
kammerater.

Formand Hans Drachmann og klubikonet 
Martin Heisterberg satte sig for at give 
plads til at vække dette tilbud til live igen.
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Nedenstående holdbillede vidner om, at 
behovet har været til stede.

På billedet nikker vi genkende til spillerne
Jonas Lorentzen (43/4), Morten Levin-
sen (40/0), Martin Johnsen (28/0), Jan  
Isaksen (42/18), Frederik Bruhn (28/0), 
Jan Hansen (1/0), Simon Carstensen 
(23/0), Emil Farver(124/8), Anders  
Hakala (2/0), Martin Heisterberg(278/13),  
Marco Holst (101/4), Villads Knudsen  
(fysioterapeut), Kristoffer Bødker (10/0), 
Rang Shawkat (54/0), Kristian Holm 
(50/1), Rene Puden Rasmussen (2/0), 
Olcay Senoglu (141/75), Mads Heidelbach 
(30/0), Niclas Rønne (14/2), Bjørn Zabell 
(59/2), Thomas Høegh (solgt til Birkerød), 
Jonas Berg (10/1) og Mads Heisterberg 
(113/11). Vi har desuden også Ronni 
Raun(104/0), Anton Peterlin(84/1)  
og Casper Abildgaard(37/1) i truppen. 
Spillere med 1.277 førsteholdskampe til 
sammen og 141 mål. Træner er Kim Splids-
boel, holdet har også rekrutteret Mads 
Mazanti til holdet, og Gitte Arnskov er 
holdets sportschef.

Holdet skal spille i DBU Københavns se-
rie 2 pulje 5. De kommende modstan-
dere er: AB Tårnby 2, B1903 3, FA 2000 
4, FB 2, FC Nyhavn 2, HB 2, Heimdal 2, 

IF Føryoar 2, Skjold 3, Sundby BK 2 og  
Sønderbro Fight 2.

Hjemmekampene spilles på som følger:
05.09: Sønderbro Fight  kl. 20.30 
20.09: HB   kl. 18.30
24.09: FA 2000   kl. 20.30
05.10: Skjold   kl. 19.00 
15.10: AB Tårnby  kl. 20.30 
03.11: Sundby BK  kl. 13.00

Så læg vejen forbi og få en hyggelig  
klubaften med i købet.

VENNEMINDEVEJ 74 • 2100 KØBENHAVN Ø 
TLF • 39 29 55 12 • MAIL • F.LINCK @ MAIL.DK   

GLARMESTER
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MARTIN HEISTERBERG, 339.379.000 SEKUNDER

Martin Heisterberg (f. 27-09-1987)  
debuterede på 1. holdet, lørdag den 
15. september 2007 i hjemmekampen 
mod Holbæk (2-0) på Østerbro Stadion.  
Træneren Erling Bøje havde besluttet, at 
det var på tide han fik sin debut.

Holdet var: Ulrik Thomsen – Kasper Larsen, 
Mark Strøm, Carl Bjarke Petersen og Emil 
Farver – Lars Hjortshøj, Dragan Bakovic og 
Thomas Høegh – Kristian Nielsen, Ronny 
B. Petersen og Venhar Sabani. Indskiftet: 
Martin Drescher, Yasin Erdem og Martin 
Heisterberg.

Så gik der 339.379.000 sekunder eller 10 
år og 9 måneder, og:

Martin Heisterberg spillede sin sidste kamp 
på 1. holdet, lørdag den 16. juni 2018, i 
hjemmekampen mod Aarhus Fremad (1-1) 
på Østerbro Stadion. Denne gang havde 
træneren Danny Jung – ikke overraskende 
– valgt ham til startopstillingen.

Holdet var: Conrado da Costa Januari –  
Anton Peterlin, Adam Emme Jørgensen, 
Martin Heisterberg og Emil Farver – Kri-
stian Holm, Aske Lundsgaard og Søren 
Nørgaard – Emil Dyre Nielsen, Olcay 
Senoglu og Daniel Barir Jensen. Indskiftet: 
Mads Walter, Omar Roshani og Sebastian 
Czajkowski.

Martin Heisterberg spillede i tidsrummet 
imponerende 278 kampe, han scorede 
13 mål, han brændte 2 straffespark (ud 
af 2), han fik 2 røde kort og 70 gule kort 
(klubrekord), 80% af disse var for brok 
til dommeren (eller dommerinden Frida).

Martin har spillet sammen med 147 for-
skellige spillere. Hvis vi skal sætte et hold 
med de spillere, han har spillet flest kampe 
sammen med, vil det således ud: 

Ronni Raun (91) – Mads Heisterberg (79), 
Marco Holst (86), Martin Heisterberg (278) 
og Emil Farver (74) – Emil Dyre Niel-
sen (156), Danny Mirabel (128) og Tho-
mas Høegh (107) – Nico Jørgensen (83),  
Olcay Senoglu (100) og Omar Roshani 
(72). På bænken: Jakob Thomsen (88), 
Anton Peterlin (71), Nicolai Olsen (71) og 
Sebastian Czajkowski (69). 

Martin har haft hele ni forskellige chef-
trænere: Erling Bøje (2007), Benny Gall 
(2008/09), Jeppe Tengbjerg (2009/11), 
Thomas Petersen (2011/12), Kim Splids-
boel (2012/14), Giuseppe Favasuli 
(2014/15), Morten Rutkjær (2015/16), 
Sune Jensen (2017) og Danny Jung 
(2018).

Martin har været et samlingspunkt for 
1. holdstruppen de sidste mange år. Han 
blev den naturlige anfører efter Thomas 
Høgh, da denne blev langtidsskadet i 2014. 
Samme to var sammen med træneren Kim 
Splidsboel hovedårsagen til, at B.93 kun 
fik en enkelt sæson i Danmarksserien i 
sæsonen 2012/13.

Palle „Banks‟ Jørgensen

Martin Heisterberg - Foto: arkiv
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BOLDKLUBBEN AF 1893
125 ÅR GAVEN TIL DEN ÆGTE B.93`ER

På klubbens fødselsdag lørdag den 19. maj udkom B.93 store jubilæumsbog.  
Der er allerede nu stor efterspørgsel efter bogen, der i første oplag er trykt i 500 eksemplarer. 

Bogen er spækket med historier og billeder helt tilbage fra 
klubbens stiftelse i 1893 som Cricketklubben af 1893.

Bogen er ført helt op til vore dage. I alt 160 tætskrevne sider skrevet af klubbens to 
førende historikere- Torben Klarskov og Palle „Banks‟ Jørgensen.

Som noget nyt er ungdommens historie for såvel drenge som piger meget grundigt belyst.
Se om du kan finde dig selv eller dine forfædre på et af de mange holdbilleder,

som bogen er fyldt med.

Prisen er 125 kr. i løssalg. Såfremt man ønsker bogen tilsendt koster det 200 kr. 
Husk ved bestillingen at opgive navn og adresse.

Bogen kan også forudbestilles med indbetaling af de 125 kr. eller 200 kr. hvis den 
ønskes tilsendt på klubbens kontonummer: 3001 7026455

Bogen kan også købes ved henvendelse på klubbens kontor eller hos Torben Klarskov 
(klarskov@b93.dk) eller Palle „Banks‟ Jørgensen (palle.banks@teliamail.dk)

Rigtig god læselyst. 
Redaktionen

Boldklubbenaf 1893 Gennem 125 år
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RUNDE FØDSELSDAG I 4. KVARTAL 2018

Erik Preben Hansen 80 år,  
den 8. oktober (født i 1938)

Medlemsbladet har bedt barndoms-
vennen Leif Clemens Pedersen for-
tælle om fødselaren.

I min ungdomsfodbold dagbog har 
jeg fra den 3. oktober 1953 noteret  
følgende: B.93 2. ynglingehold vinder 
med 3-0 over ØB hjemme på anlægget. 
På holdet optrådte udover fødselaren Erik 
Andersen, Ole Andersen (bosiddende i 
Schweiz) og mig selv, lille Leif som jeg blev 
kaldt. Den 31. oktober spiller 2. ynglingen  
3-3 mod KB med de samme „oldinge‟ 
på holdet. Senere kom også målmanden 
Tommy Andersen til med Henrik Lindholm 
på sidelinjen.

Erik Preben startede som højre back, senere 
blev han promoveret som centerhalf og 
senere centerforward. Han spillede mange 

ungdomskampe med de tidligere nævnte 
og med Per Nielsen, Store Leif Petersen, 
Henry Jørgensen og Anders Yrfelt.

Erik Preben blev „headhuntet‟ til Rødovre 
som holdleder, da Rødovre eneste gang 
optrådte i 2. division. Han har været en 
meget afholdt holdleder og træner for 
B.93 ynglinge og Feminas damer, med 
hvem han vandt Danmarksmesterskaber.
 
Jeg husker ham som en holdleder og træ-
ner med stærke meninger og et farverigt 
ordforråd. 

Som holdleder blev han op til sæsonstar-
ten i superligaen i 1998 spyttet i ansigtet 
af en russisk modstander, der forsøgte at 
snigløbe Patrick Mtiliga. Han sendte også 
en anden gang en spiller af anden etnisk 
herkomst på banen med ordene. „Hvis du 
ikke scorer for du flæskesteg hele ugen, 
men spilleren svarede lige så friskt: „Men 
så skal det også være med sprød svær”.
 
Som holdleder for 1. holdet arbejdede 
han tæt sammen med Erik Dennung og 
„Sølvræven‟ Christian Andersen. 

Da han stoppede med at være holdleder 
blev han en habil rafler med de gam-
le 93`ere hver tirsdag aften. I dag er 
det dog bridge og hønseavl, der optager 
ham mest sammen med hans mangeårige  
hustru Adda. 

Sønnen Kim ses ofte til B.93`s hjemme- 
kampe, som trofast 93 supporter. 

Tommy Andersen, 80 år,  
den 17. oktober (født i 1938)

Erik Preben Hansen - Foto: arkiv
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Tommy Kvist Andersen var ungdomsspiller 
i B.93, hvor han vogtede målet på de  
respektive 1. hold. Tommy, der var  
rødhåret, var en stor og stærk målmand. 
Reaktionerne var i orden, og han var  
ekspert i at klare straffespark. Han fik 
en enkelt ynglingelandskamp i 1957. Det 
var mod Norge i Fredrikstad. Kampen var 
fastsat til 21. september, men blev som 
bekendt udsat til dagen efter pga. Kong 
Haakons død. Med på holdet var bl.a. Niels 
Møller, Erik Dyreborg og Kurt Krahmer. 
Kampen sluttede 2-2.

Da Tommy blev senior i 1958 skulle han 
konkurrere med rutinerede Kurt Hansen 
og Knud Sørensen om pladsen mellem 
stængerne. Han fik alligevel sin debut i 
sit første seniorår. Det var i udekampen 
mod Horsens (2-0). Holdet var: Tommy 
Andersen – Leif Rønnow, Leif Petersen – 
Ole Flemming Hansen, Poul Andersen, 
Børge Christensen – Henning Bjerregaard, 
Jørgen Jacobsen, Leif Poulsen, Leif Nielsen  
og Palle Mogensen. Det blev kun til to 
kampe, rutinerede Kurt Hansen var den 
foretrukne. Det var sæsonen, hvor B.93 
i sidste kamp i Næstved (2-1) sikrede sg 
en højst uventet oprykning.

Først året efter i 1959 blev Tommy fast 
mand på 1. holdet. Som nyoprykker i 1. 
division havde B.93 det svært, meget 
svært, men Tommy klarede sig så godt, at 
han kom på Ungdomslandsholdet (U21). 
Han var med mod Sverige (2-2) og Norge 
(3-0). U-holdet var fyldt med talentfulde 

spillere som Arne Karlsen, John Madsen, 
Tommy Troelsen, Harald Nielsen og  
Søren Andersen. 

Efter nedrykningen fik B.93 ny træner i 
1960-sæsonen, nemlig Frank Petersen, der 
havde en fortid i bl.a. Køge og AB og kom fra 
Inter, Italien. Det blev et kort bekendtskab, 
i det han brød sin træneraftale efter et 
halvt år og rejste til Lugano i Schweiz.  
Efterfølgende lokkede Frank Petersen 
en del 93’ere til Schweiz, bl.a. holdets  
suveræne topscorer Leif Poulsen (Sløjfe), 
talentet Ivan Løvenskjold, stærke Anders 
Yrfeldt, venstre wing Ole Andersen og  
dagens fødselslar Tommy Andersen. Frank 
Petersen blev senere svensk gift. Han 
døde som 89-årig i 2007 i Falun, Sverige. 

Tommy fik et job som maskinarbej-
der i Schweiz samtidig med han var  
halvprofessionel i hhv. (1960/71) Grass-
hoppers, FC Baden, Ebikon og Küsnacht. 
Da han vendte hjem i 1971 købte Tommy 
papirfirmaet „Papirhallen‟, hans tidligere 
arbejdsplads. Firmaet er nu gået i arv til 
hans tre voksne sønner. 

Tommy havde været spillende træner 
for Ebikon og Küsnacht. Da han vendte 
hjem var han – ikke spillende – træner for 
Tjenernes Idrætsforening, Humlebæk og 
Hellas. Selv spillede han lidt gammel-
mandsfodbold i hans sekundære danske 
klub AB.

Da B.93 i 2012 startede en årlig sammen-
komst for tidligere 1. holdsspillere kaldet 
Nostalgifest, var Tommy en af deltagerne. 
Det er han stadig. 

Palle „Banks‟ Jørgensen
Torben Ernst, 60 år 
den 11. december (født i 1958)

Tommy Andersen - Foto: arkiv
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Det musiske menneske fra Klogerup.
Medlemsbladet tegner her et portræt af 
Torben Ernst fra Tennisbestyrelsen.

Klogerup er skolelærerkvarteret på  
Amager, som forfatteren Klaus Rifbjerg 
har udødeliggjort i sine erindringer „Så-
dan”, der udkom kort før hans død i 2015.

Her så Torben Ernst første gang dagens 
lys den 11. december 1958, og i anledning 
af hans snarlige runde fødselsdag, har  
medlemsbladet inviteret sig selv på kaffe 
og wienerbrød en formiddag i tennishallen.
Fra hjemmet på Ingolfs Alle begyndte  
Torben sin skolegang på Højdevangens 
Skole, en skole, der befinder sig synligt lige 
bag Fremad Amagers baner. Som mange 
andre drenge fra skolen var det naturlig-
vis fodbolden, der trak, og Torben spillede 
det meste af sin tidlige ungdom i klubben 
ved Sundby Idrætspark. Wolfgang Overath 
fra FC Køln var dengang det store forbille-
de. Torbens far Willy Ernst opnåede flere  
kampe på amagerklubbens førstehold. 
Men som tolvårig skiftede Torben til et  
andet boldspil. Volleyball blev dyrket i Sund-
by KFUM, hvor han spillede på førsteholdet  
junior og senere var fast mand på klubbens  
andet hold i 3. division. 

 " Jeg var temmelig træt af skolen  
i 2. real og overvejede at  
stoppe, men skolens viceinspektør,  

Jørgen „Skolelærer‟ Nielsen fik mig  
overtalt til at færdiggøre realeksa-
men. Det skete blandt andet, da jeg 
sammen med et par andre drenge 
fra fodboldklubben blev castet til en 
TV Ungdomsfilm. Her fik jeg, selv 
om jeg ikke var blandt de bedste af 
fodbolddrengene, en hovedrolle i fil-
men, hvor jeg blandt andre spillede 
sammen med Sanne Salomonsen.

Men musikken trak også i det unge mu-
siske menneske.

 " Jeg spillede oprindeligt på trommer, 
men kan også begå mig på et kla-
ver, men mit hovedinstrument er 
nu og bliver - guitar. Jeg blev da 
også medlem af et band, hvor jeg/vi  
skrev egne numre og spillede 
på gymnasier, skoler og i den  
legendariske ungdomsklub Klub 47.  
Jeg deltog sågar i en musikkon-
kurrence udskrevet af Berlingske 
Tidende, hvor jeg blev betegnet 
som meget talentfuld. Senere gik 
det meget godt, som man siger – 
og jeg har spillet med bla. Piloni 
Band, Ticks, Lightfeed, Freaks, Trix, 
Deep Purple In Rock og adskillige  
kompetente musikere fra blandt 
andet Lost Kids, Anne Linnet Band,  
Sorten Muld og fra Ten Years After 
for nu at nævne nogle. I dag er jeg  
aktiv med min egen Power-Blues trio.   

Torbens farfar havde startet en maler-
forretning i 1931, som far Willy nu havde 
overtaget, og det var derfor et natur-
ligt valg, at den unge Torben gav sig i 
kast med maleruddannelsen og senere  
dekorationsmaleruddannelsen. 

Torben Ernst. Foto: Torben Klarskov
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 " Jeg gennemførte senere en HF  
eksamen med A-fag i Fysik, Fysik, 
Kimi, Engelsk og Musik og gik 3 år 
på Kunstakademiet hvor jeg sam-
tidig om aftenen gik på Merkonom-
uddannelsen og læste virksomheds-
økonomi og , organisation og tog 
en bachelorgrad i konservering og 
restaurering. Det førte til en an-
sættelse ved Fælleskonserveringen  
i Århus hvor jeg arbejdede med kom-
plekse flerdimensionale kunstneriske  
værker af bandt andet Fluxus- og 
Konceptkunstnere som Daniel Sporri, 
Pierre Manzoni og Svend Dalsgaard, 
men også en række Skagensmalere  
fra P.S. Krøyer til Anna – og Mi-
chael Anker.

 "Samtidig med jeg bevægede mig 
ind i det Århusianske musikmil-
jø som på det tidspunkt var det 
mest succesrige popmusikmiljø i  
Danmark, gik jeg ind i det Århusian-
ske kunstnermiljø. Sammen med 
Kunstnergruppen Nyx udstillede 
jeg i Musikhuset og på Skander-
borg Rådhus. 

 " I slutningen af I 1988 opsagde 
jeg mit job i Århus og flyttede  
tilbage til København, hvor jeg ind-
gik i atelierfællesskab med blandt  
andre Eks-skolekunstneren Peter 
Luis Jensen og maleren/tegneren 
Phillip Stien Jönsson

 " I 1989 blev jeg ansat på National-
museet, og samme år modtog jeg 
et legatophold på Le Cité des Arts 
i Paris fra „Fonden til videreuddan-
nelse af unge talentfulde kunstnere” 
Ja, fint skulle det være. Det var 
et fantastisk sted med mange  
internationale kunstnere, musikere 

og forfattere. Her fik jeg etable-
ret et samarbejde med andre  
skandinaviske kunstnere, der ud-
stillede deres værker i eget galleri 
og i 90 udstillede gruppen samlet i 
Paris med støtte fra Den Nordiske 
Kulturfond. 

Torben ansøgte senere en kandidatgrad på 
Kunstakademiets konservatorskole, men 
fik afslag. Det afholdt ham dog ikke for at 
søge samme uddannelse på Tate Gallery 
i London, og her havde han bedre held. 

Musikken trak stadig i ham, og han søgte 
gennem musikbladet „Melody Maker‟  
diverse jobs i tidens moderigtige punk-
bands, og det blev til job i bandet „Radio 
Stars”.
 
Alle fædre ser naturligvis gerne, at deres 
søn på et eller andet tidspunkt træffer en 
beslutning om en fremtidig vej i et sikkert 
erhverv, og far Willy, der nu var blevet 60 
år spurgte, om ikke Torben ville fortsætte  
som 3. generation i malerfirmaet Willy 
Ernst og i 1991 overtog Torben så firmaet.

 " Jeg begyndte som næstformand i 
Holdingselskabet og senere var jeg 
projektleder og hovedansvarlig for 
gennemførelse af virksomhedens 
større projekter i Godthaabs Kir-
ke, Solbjerg Kirke, Stanley Gaard,  
Moltkes Palæ og Prinsessernes 
Pandekagekøkken på Frederiks-
berg Slot.

 "Senere overtog jeg formandsposten 
og omdannede virksomheden til en 
organisatorisk stærk koncern med 
entreprenørvirksomhed, investe-
ringsselskab og malervirksomhed. 
Denne strukturændring sikrede 
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virksomhedens fremtid i et stadigt 
mere konkurrence præget marked.

 "Malervirksomheden blev organiseret  
som en matrixorganisation. Medar-
bejderstaben blev reduceret til 35 
og der blev indført en uddannelses- 
og personalepolitik som svarede 
til firmaets profil. Firmaet modtog 
arkitekturpriser indenfor bevaring 
og virksomheden blev en „hip‟  
Gazelle.

 "Sammen med mig har koncernen 
udført bevaringsplaner på fredede 
bygninger og udført arbejder i over 
100 kirker landet over og udført  
arbejder på de store istandsættelser 
på Amalienborg Palæerne, Frede-
riksborg Slot, Eremitageslottet og 
„Bergstadens Ziir‟ i Røros. Ja, jeg 
har sågar delt kammertjener med 
Kronprins Frederik, da vi gik på 
Amalienborg.

 " I 2009 fik jeg en kandidatgrad på 
dansk jord og er i dag cand.scient. 
i Bevaringsvidenskab. I Virksom- 
heden har vi ændret navn til WE 
Enterprise med beliggenhed på For-
mosavej på Amager og på Mun-
kensvej på Frederiksberg. Det er 
hovedsagelig en entreprenørvirk-
somhed med en relativ beskeden 
egenproduktion i forhold til tidli-
gere – men stadig meget aktiv når 
gælder istandsættelser af kirker 
og fredede og bevaringsværdige 
bygninger.

For tiden arbejder Torben med et  
restaureringsarbejde i Christians Kirken på  
Christianshavn.

Privat har Torben to børn Anna Cathrine 
på 21 og August på 18, der svinger ten-
nisketsjeren på B.93`s anlæg.

 "Mens jeg arbejdede på National- 
museet i Brede, begyndte jeg at spil-
le tennis på museets egne baner, og 
da jeg fandt ud af at tennis lå godt 
for mig, meldte jeg mig ind i Gentof-
te Tennisklub. Da vi senere flyttede  
adresse til Østerbro og August valgte  
at spille tennis i B.93, så fulgte 
jeg med i 2006. Nogen måtte jo  
holde lidt opsyn med ham, og da 
jeg mente, at arbejdet med de unge 
tennisspillere i B.93 burde gribes 
mere struktureret an, gik jeg ind i 
tennisbestyrelsen, som jeg nu har 
været medlem af i 10 år. 

Torben kunne godt tænke sig, at det er 
den demokratisk valgte ledelse, der af-
stikker retningslinjerne for udviklingen i 
tennisafdelingen. Det er for ham vigtigt 
at alle trækker den samme vej. Han har 
selv diplomtræneruddannelsen, er ud-
dannet tenniscoach og arbejder for Fre-
derikssund Tennisklub og tennisklubben 
Fair Play i Malmø. 

Torben Klarskov

Et selvvalgt arbejde af maler Ernst
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Hovedbestyrelsen

Hans Drachmann (formand)
dra@b93.dk 
Peter Lysdahl (kasserer)
Lysdahl63@gmail.com
Morten Hemmingsen (fodboldformand)
mhe@b93.dk
Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk                                              
Jørgen Ritnagel 
(Fodboldafdelingens repræsentant)
ritnagel@mail.tele.dk
Adam Mollerup 
(Tennisafdelingens repræsentant)
adam@b93.dk
David Kendal 
(suppleant fra Fodbold afdelingen)
david@b93.dk
(suppleant fra Tennisafdelingen)

B.93 Kontraktfodbold ApS
Lars Lüthjohan Jensen 
(bestyrelses formand)
llj@b93.dk
Ole Ringheim
ole@b93.dk
Jeppe Hedaa
jeppe@b93.dk
William Kvist
williamkvist@b93.dk

Bestyrelsen for Østerbro  
Idrætspark A/S (ØI)

Torben Henriksen (bestyrelsesformand)
adv@t-henriksen.dk
Jens Agerbak
emillie.casey@privat.dk
Niels Kjærulff
niels-kathleen@mail.dk    

Fodboldbestyrelsen

Morten Hemmingsen (formand)
mhe@b93.dk
Max Riis Christensen 
(ungdoms- og næstformand)
mrc@b93.dk
Niels Møller 
(ansvarlig for U10-U16 drenge)
niels@b93.dk
Bjarke Møller 
(pigeudviklingsansvarlig/sportschef)
bjarke@b93.dk 
Casper Wulff (Børneformand U4-U9)
casper@b93.dk
Tommy Møller  
(seniorafdelingen)
tommy@b93.dk
Flemming Lauenborg
flbfrontline@hotmail.com
Nanna Nyholm
nanna@nyholm.net

Tennisbestyrelsen
Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk
Patrick Ørngreen (næstformand)
patrick.oerngreen@hotmail.com
Marie Jakobsen
mariejakobsen@yahoo.dk
Torben Ernst    
willy@willyernst.dk
Cathrine Ørbeck-Riis    
cathrine.riis@hotmail.com
Nils-Henrik Jørgensen
nihej@stagehoej.dk
Marja Jäättelä
mj@cancer.dk
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Kokkens Gourmet blev stiftet i januar år 2006 af Giacomo Musumeci og forpagter restaurationen i 
Boldklubben 1893.  
Vi er et lille team af seriøse ansatte med den samme sunde indstilling til hvorledes mad bør smage, 
præsenteres og udvikles, for god mad kan kun laves på en måde og det er fra bunden af.  
  
Kokkens Gourmet tilbyder kvalitetsmad fra de største køkkener i verden med vores eget personlige præg og 
kreativitet. På slottet arrangerer vi alle slags arrangementer hvert år, det sig være bryllupper, konfirmationer, 
runde fødselsdage eller firmafesten.  
Vi går meget gerne i dialog for at skræddersy lige præcis jeres arrangement, såvel stort som småt og 
assisterer også gerne i deres private hjem, selskabslokale eller hvor min eller en af mine dygtige kollegaers 
hjælp er ønsket. 
 
 
I dag er vores firma delt op i 3 grene, en catering del ud af huset hvor vi har alle slags servicering af catering 
til hverdag samt ved festlige lejligheder. Vi tilbyder og arrangerer forplejning til firma frokoster, kursus 
forplejning og konferencer.  
Til privaten har vi alle slags catering ud af huset med personale og uden. Vi hjælper med at stable et 
arrangement op fra bunden med vejledning fra A til Z. 
 
Vores anden del af forretningen i Kokkens Gourmet er varetagelse af cafe og restaurationen på slottet for 
medlemmerne. 
Her afholder vi fællesspisninger, camps, Cl. arrangementer og alle årlige traditions fester på tværs af 
klubben mange 
forskellige hold, samt en daglig servicering ved mødeaktiviteter af husets brugere. Ydermere tilbyder vi alle 
holdene i klubben at pakke sunde retter til længere ture m.m.  
 
Sidste del af vores firma er selskabs forretningen Kokkens Gourmet hvor vi tilbyder at afholde jeres fest som 
et total arrangement, hvor vi varetager alle opgaver fra start til slut. Vi har en selskabspakke der består af 
selskabs opdækning, rød løber, velkomst drink m.m., valgfri menu, vin menu, kaffe og avecs, fri bar og 
cocktails, musik og dans, natmad og bevilling til kl. 04.00. 
 
På nedenstående links kan du se meget mere fra vores arrangementer og kontakte os tilbud. 
facebook.com/Kokkensgourmet/       www.kokkensgourmet.dk   kok@kokkensgourmet.dk  
 
 
På gensyn hos Kokkens Gourmet. 
 

Kokkens Gourmet blev stiftet i januar år 2006 af Giacomo Musumeci og forpagter restaurationen i  
Boldklubben 1893.

Vi er et lille team af seriøse ansatte med den samme sunde indstilling til hvorledes mad bør smage 
præsenteres og udvikles, for god mad kan kun laves på en måde og det er fra bunden af.

Kokkens Gourmet tilbyder kvalitetsmad fra de største køkkener i verden med vores eget personlige 
præg og kreativitet. På slottet arrangerer vi alle slags arrangementer hvert år, det kan være bryllupper,  
konfimationer, runde fødselsdage eller firmafesten.

Vi går meget gerne i dialog for at skræddersy lige præcis jeres arrangement, såvel stort som småt og  
assisterer også gerne i deres private hjem, selskabslokale eller hvor min eller en af mine dygtige  
kollegaers hjælp er ønsket.

I dag er vores firma delt op i 3 grene , en catering del ud af huset hvor vi har alle slags servicering af  
catering, forplejning og konferencer. Til privaten har vi alle slags catering ud af huset med personale 
og uden. Vi hjælper med at stable et arrangment op fra bunden med vejledning fra A til Z.

Vores anden del af forretningen i Kokkens Gourmet er varetagelse af cafe og restaurationen på slottet for 
medlemmerne. Her afholder vi fællesspisninger, camps, cl. arrangementer og alle årlige traditions fester 
på tværs af klubben mange forskellige hold samt en daglig servicering ved mødeaktiviter af husets  
brugere. Ydermere tilbyder vi alle holdene i klubben at pakke sunde retter til længere ture m.m.

Sidste del af vores firma er selskabs forretningen Kokkens Gourmet hvor vi tilbyder at afholde jeres fest 
som et total arrangement, hvor vi varetager alle opgaver fra start til slut. Vi har en selskabspakke der  
består af selskabs opdækning, rød løber, velkomst drink m.m, valgfri menu, vin menu, kaffe og 
avecs, fri bar og cocktails, musik og dans, natmad og bevilling til kl. 04.00.

www.kokkensgourmet.dk kok@kokkensgourmet.dk@Kokkensgourmet


