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Kan man forestille sig, at Henrik 
Pontoppidans roman Lykke-Per kun kunne 
læses på en smartphone? Eller at russiske 
Lev Tolstojs verdensberømte værk Krig og 
Fred kun var til at købe som en e-bog, der 
downloades på en i-pad?

Nej, vel.

Der er ting, der er for vigtige til kun at 
kunne eksistere som et fl ygtigt elektronisk 
element, der kan være væk og forsvundet 
om et øjeblik.

Det gælder også for B.93’s Medlemsblad, 
der er udkommet som mere end 400 blade 
siden 1914, og som i de seneste år har 
været i fi n form med Torben Klarskov 
Andersen som redaktør.

Torben har nu – nyheden slap ud allerede 
i sidste blad – besluttet at sige tak for 
denne gang som redaktør efter en årelang 
og stor indsats, som han skal have stor 
tak for.

Heldigvis har vi i klubben fundet en ny 
redaktør til at overtage jobbet. Det bliver 
Mads Mazanti, som mange kender. Han 
har været holdleder for klubbens bedste 
fodbold i en årrække, og han har også 
skrevet en lang række kampreferater.

Vi ved alle, at Mads Mazanti er særdeles 
velskrivende og har et stort kendskab til 
klubben. Vi glæder os til at se, hvordan 
han vil sætte sit præg på bladet.

B.93 informerer i dag løbende og grundigt 
om alt, hvad der sker i klubben. Det er min 
påstand, at der aldrig nogen sinde tidligere 
har været udsendt så meget information 
om livet i klubben, om holdenes og spil-
lernes resultater og om de personer, der 
skaber livet i klubben til daglig, nemlig 
medlemmerne og de mange frivillige.

Informationen sker på vores hjemmeside 
og på klubbens Facebookside, og det sker 
hurtigt. Men der er også brug for, at de 
vigtigste af de ting, der i dag er dagens og 

ugens nyheder, men som om nogle år er 
en vigtig del af klubbens historie, bliver 
fastholdt. Det er sket i Medlemsbladet 
siden 1914, og det vil også ske fremover.

Den nye redaktør vil få det overordnede 
ansvar for at sætte bladet sammen, men 
han vil kunne trække på en topprofessionel 
redaktion, der dagligt leverer nyheder, 
interviews og baggrund til klubbens elek-
troniske platforme, ligesom klubbens 
bestyrelse gerne i større omfang vil bruge 
Medlemsbladet til at levere vigtig infor-
mation om livet og arbejdet i begge klub-
bens afdelinger til medlemmerne.

Medlemsbladet udkom fra 1914 til 1941 
som et årsskrift.

Fra 1942 til 2001 udkom det som et 
medlemsblad, som hovedregel hver anden 
måned.

Fra 2002 til 2012 udkom det som Fodbold-
bladet, indtil Torben Klarskov Andersen 
trådte til og gjorde Medlemsbladet til 
det, det skal være: Et medlemsblad for 
hele klubben. I de seneste år er bladet 
udkommet fi re gange om året, og det er 
tanken, at det fortsat skal være sådan. 
Hvordan det ellers skal udformes vil den 
nye redaktør selvfølgelig få stor indfl y-
delse på.

Redaktionen af dette nummer er 
afsluttet mandag den 20. oktober 2018.

Boldklubben af 1893        
Medlemsblad redaktionen                 
Ved Sporsløjfen 10
2100 København Ø

Chefredaktør
Torben Klarskov                
Telefon: 4814 4993
klarskov@b93.dk

Redaktionsmedlemmer

Fodboldafdelingen   
Ole Helding                                 
Telefon: 2093 9637
olehelding@live.dk

Christian Winther                         
Telefon: 2585 0595
cwin@mail.dk

Palle ”Banks” Jørgensen                
Telefon: 2348 1067
palle.banks@teliamail.dk

Tennisafdelingen
Ledig

Redaktionen er samlet ansvarlig over for 
klubbens ledelse. 

Layout & Design ― V18
Katja Chili Pilgaard 
Kristine Brix Larsen

Annoncer
Nikolaj Kaas Nordstrøm
Mobil: 4056 3698
nk@b93.dk  

B.93’s kontor
Gitte Arnskov   
Telefon: 3927 1890
gitte@b93.dk     

Kontorets åbningstider
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12-18
Fredag kl. 12-15

Banekontor                          
Telefon: 3924 1893 

Restaurant
Anette & Giacomo Musumeci     
Telefon: 3955 1322
Mobil: 2444 7919
kok@kokkensgourmet.dk

Hjemmesideredaktion         
Klaus B. Johansen
webmaster@b93.dk

Offi  cielle hjemmesider
b93.dk
fodbold.b93.dk
copenhagenfootballcamp.dk
b93prof.dk
b93tennis.dk

Offi  ciel facebook side
facebook.com/b1893

Tryk
Herrmann & Fischer
Se mere på hogf.dk

Næste blad 
udkommer

 15.
marts
2019
Deadline for 
indlevering
af stof onsdag

20.
februar
2019

Læs medlems-
bladet online 
på b93.dk/

medlemsbladet

facebook.com/
b1893

MEDLEMSBLAD FOR B.93
Nr. 4 – november 2018

STØT UNGDOMSFODBOLDEN I B.93
Meld dig ind i Back-Op foreningen 

Email: klarskov@b93.dk 
Betal 1.000 kr. til kontonummer 3001 4589374487

B.93 U11 - Fremtidens hold
Foto: Torben Klarskov

MEDLEMSBLADET FORTSÆTTER MED NY REDAKTØR

Hans Dracmann, formand. 



4 5

4. Indkomne forslag
Mads Mazanti, mangeårig holdleder for 
1. holdet (herre), havde foreslået, at der 
blev udpeget en ansvarlig for udlevering 
af nøgler til modstanderhold m.v. Mads 
sagde, at den mest almindelige sætning 
i klubben er „Har du en nøgle‟. Forslaget 
kom ikke til afstemning, men formanden 
lovede der kom mere fokus på problemet, 
bl.a. skulle træner/holdleder være mere 
opmærksomme på emnet.

5. Fastsættelse af indskud/
kontingent. 
Emnet blev delt op tre:

Ordinært kontingent:    

Børn (U4-U9)  kr. 1.100,- halvårligt
 (fra kr. 1.025,-)
Unge (U10-U19)  kr. 1.225,- halvårligt
 (fra kr. 1.125,-)
Senior (U20>)  kr. 1.225,- halvårligt
 (uændret)
Pensionister  kr. 850,- halvårligt 
 (uændret)
Elitebidrag
Drenge U10-U19 kr. 1.250,- halvårligt
 (fra kr. 500/750)
Piger U12-U18  kr. 1.250,- halvårligt
 (fra kr. 500/750)
Det blev tilføjet, at andre sammenlignelige 
klubber betaler kr. 2.600 –5.000,- (årligt). 

Ekstraordinært kontingent
Børn og unge kr. 300,- årligt
 (i oktober måned)

Alle forslagene blev vedtaget, ingen 
stemte imod.

B.93 ÅRSMØDET I FODBOLDAFDELINGEN,
Tirsdag 18. september 2018

2 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

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

Mads Mazanti

Thomas Glatter - privatfoto

Fodboldformanden Morten Hemmingsen 
bød velkommen. Antallet af deltagere nåede 
i løbet af aftenen op på 35 medlemmer, 
ikke imponerende. 

1: Valg af dirigent
Ole Petersen blev valgt.

2: Uddeling af priser
Børge Christensens mindelegat blev 
tildelt Thomas Glatter, der er holdleder for 
U17 og U19 (drenge). Legatbestyreren 
Ole Petersen begrundede tildeling, 
Thomas store arbejde som dobbelt 
holdleder. Og i øvrigt havde Thomas 
også været aktiv omkring istandsæt-
telsen af 2. salen. Med prisen følger 
en check på kr. 2.500,-. Der blev ikke 
uddelt andre priser, det kommer senere. 

3: Formanden beretning
Morten Hemmingsens indledte med, at 
konstatere, at 2018, i lighed med de forrige 
år, havde været udfordrende, i særde-
leshed økonomisk. 

Sportslig har det været mere end tilfreds-
stillende. Dameholdet præsterede i foråret 
at kvalificere sig til 3F ligaen – kvindernes 
superliga. Det var en særdeles flot præsta-
tion, som blev resultatet af fem oprykninger 
på stribe. I spidsen for pigeafdelingen har 
Bjarke Møller gjort et imponerende stykke 
arbejde. Også i pige ungdomsfodbolden er 
vi med helt fremme. Vores U18 piger spiller 
i den bedste landsdækkende række. Også 
de øvrige ungdomshold hos pigerne er 
med helt fremme.

Drengeafdelingen klarer sig også flot, 
U13, U14 og U15 elitehold indtager alle 
1. pladsen i deres bedste række (Øst 1). 
U17 og U19, der spiller i den næstbedste 
landsdækkende række, ligger begge med i 
toppen. Der er til stadighed stor interesse 
fra andre klubber i vore dygtige unge spil-
lere. Det lykkedes, at fastholde vort meget 
talentfulde U13-hold med hjælp fra gode 
klubfolk. Vi arbejder med at etablere et 
Akademi, som de bedste hold tilknyttes.

Udfordringen i fodboldafdelingen er økono-
mien. Budgettet hænger ikke sammen. Vi 
havde ikke de kontingentindtægter, som vi 
skulle have i forhold til budgettet, vi havde 
både færre medlemmer og større restancer 
på kontingenterne, end vi havde regnet 
med. Det havde været mere bekosteligt, at 
spille kvinderne op i 3 F Ligaen, end der 
var budgetteret med. Ligeledes var der 
tegn på et vist overforbrug i drenge elite 
afdelingen.

Den nuværende struktur med en 
Hovedbestyrelse en Fodboldbestyrelse og 
en ApS-bestyrelse har vist sig uhensigts-
mæssig omkring det fodboldmæssige. Så 
der pusles med en organisationsændring 
(på næste generalforsamling). 
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6. Valg til bestyrelsen
Af den nuværende bestyrelse på otte 
personer ønskede Max Riis Christensen, 
Niels Møller, Bjarke Møller og Nanna 
Nyholm ikke at fortsætte. Til erstatning 
af disse opstillede Jens Kolding, Benny 
Gerneke, Emil Bille og Matias Holland. 

Efterfølgende konstituerede de sig således:
Morten Hemmingsen, formand
Flemming Lauenborg, næstformand
Tommy Møller
Emil Bille (ny)
Casper Wulff
Benny Gerneke (ny)
Jens Kolding, suppleant (ny)
Matias Holland, suppleant (ny)

Suppleanter deltager på lige fod med 
de øvrige i bestyrelsesarbejdet. Morten 
Hemmingsen, Tommy Møller og Emil Bille 
er valgt for to år. Suppleanter vælges altid 
kun for et år.

7. Eventuelt
Kim Milwertz opfordrede forsamlingen til 
at bakke op om den årlige five-a-side, 
som afholdes, lørdag den 12. januar 
2019. Som noget nyt starter man først 
om eftermiddagen.

Årsmødet, som varede 2½ time, sluttede 
med det traditionelle 93’hurra dirigeret af 
dirigenten.

København, den 20. september 2018 
Palle ’Banks’ Jørgensen (referent)
Ole Petersen (dirigent)

Morten Hemmingsen

Emil Bille

Benny Gerneke Jens Kolding 

 Matias Holland

Conrado da Costa Januario: 
Født den 8. januar 1991. Målmand. Fra 
Brasilien. Blev hentet til klubben som 
erstatning for Ronni Raun. Conrado har 
optrådt for Vasco da Gamas U20 hold, og 
tillige spillet i Portugal for Troiense. Hans 
styrke ligger i at skabe hurtige omstillinger 
ved udspark, og sikre indgriben i feltet. 
Hans foreløbige mål er at opnå så mange 
”clean sheets” som muligt. Vil gerne fort-
sætte karrieren i en premier league klub.

Kemson Fofanah: 
Er 23 år gammel. Han har opnået 3 
A landskampe for Sierra Leone mod 
Iran, Malawi og Guinea. Kemson er en 
lynhurtig højre back, der trods sin ringe 
højde er meget stærk i luftrummet. Han 
har været plaget af en lysken skade, men 
meldes nu (før Vanløse kampen) klar for 
holdet. Han er stor fan af Manchester 
United, og vil gerne videre der til. Han er 
meget begejstret for at være i B.93: Han 
er meget stolt af at være en del af holdet 
og han stortrives i klubben. 

THE FOREIGNERS
Aldrig før i klubbens historie har vi haft så mange udlændinge 
Af Torben Klarskov

I klubbens medlemsblad nr. 1 marts 2016 
havde vores hofstatistiker Palle ”Banks” 
Jørgensen begået en oversigt over uden-
landske spillere i B.93 gennem historien. 

Ved udgangen af 2015 havde b.93 benyttet 
i alt 834 forskellige spillere, siden den 
første kamp i 1896.  Kriteriet var: Mindst 
den ene forælder skulle være udenlandsk. 
Resultatet var dengang at 98 B.93 spillere 
var med udenlandsk baggrund (11,75%) 

Af disse har 18 en dansk far/mor og de 
resterende 80 har to udenlandske forældre.

Det er med andre ord ikke nyt at B.93 
har fået tilgang uden for landets grænser, 
hvad der derimod er nyt et, at i denne 
sæson råder klubben over hele fem spil-
lere i truppen, der har fået deres fodbold-
opdragelse i et andet land.

Medlemsbladet tegner her et portræt af de fem spillere.
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Godwin McKay:
Er ligeledes 23 år gammel. Han har spillet 
fodbold på Malta, hvor han har optrådt for 
Birkikara og det maltesiske U 21 lands-
hold. Han er midtbanespiller, der startede i 
HB Køge, hvor han af deres træner Morten 
Karlsen blev anbefalet at søge ind til B.93. 
B.93 er en rigtig dejlig klub med et prof-
fessionelt set-up og en klar målsætning 
om at komme i 1. Division. Han er meget 
imponeret over de danske spilleres høje 
tekniske standard. Hans hovedformål med 
at være i B.93 er at klubben kan udvikle 
ham til en bedre fodboldspiller. Godwin 
optræder på midtbanen.

Samuel Adjei:
Er 25 år gammel. Han er født i Ghana 
men har spillet fodbold i USA for New 
York Red Bulls. Han er angrebsspiller og 
han har optrådt på USA`s U18 landshold 
og Ghanas U20 landshold. Han har store 
forventninger til sit ophold i B.93. Før han 
kom til klubben optrådte han i 2 sæsoner 
for Næstved. Han har været igennem 
en lettere knæskade, som han nu skulle 
være kommet igennem. Hun håber at 
kunne være med til at spille B.93 højere 
op i rækkerne. 

Luc Fatton: 
Er kommet til klubben for 1½ måned 
siden. Han er 23 år gammel og har spillet 
på diverse universitets hold i USA – senest 
for Virginia. Han er lige pt til prøvetræning 
som trial, men håber at skrive kontrakt 
med klubben. Han har været ude med 
en skade i 9 måneder, men er nu i gang 
med genoptræningen. Han oplever at de 
danske spillere er overlegne i teknik og 
smartere i tankegang. Han har allerede 
lært meget af at være en del af truppen, 
som han er meget glad for. 
 

Hver mandag samles klubbens elitetræ-
nere på 1. salen i klubhuset. Redaktøren 
havde allernådigst fået lov til at over-
være ugens evalueringsmøde og bankede 
diskret på glasdøren og afventede tillad- 
elsen til at komme indenfor, hvorefter han 
tog en stol og satte sig op ad væggen for 
at lytte, notere og snuppe et enkelt billede 
med sit medbragte digitale Canonapparat.

Tobias Pfeiffer Sommer, der er kommet 
til klubben fra FC Nordsjælland, lagde for 
med at gennemgå weekendens resultat 
fra U17 ligaen, hvor holdet havde lamme-
tævet Helsingør med 8-1. 

– Vi var lidt længe om at komme i gang, 
men i anden halvleg fejede vi al modstand 
til side og modstanderne overgav sig.

Kortere og mere præcist kunne det 
næsten ikke gøres, og de øvrige nikkede 
samtykkende.

Derefter kom turen til Lasse Theis (tidlig- 
ere B 1908 og Lyngby) nu cheftræner for 
U19 holdet, der også havde haft besøg 
af sundbyens udvalgte. Det var knebet 
noget mere med at hive sejren i land. 
Den lød på beskedne 2-1 og det var tid til 
at se nærmere på de fejl og mangler, som 
Lasse havde fanget på videooptagelser fra 
kampen. De enkelte spilleres roller blev 
genopfrisket, og planer for den kommende 
korrigerende coaching blev lagt.

Cheftræner Danny Jung evaluerede 
herefter 1. seniors kamp mod Middelfart. 
Sejren var to mål for stor, og hjemmeba-
nekomplekset var stadig ikke løst. Danny 
mente, at en placering mellem de seks 
bedste stadig var en mulighed og den 
deraf følgende oprykning til kvalifikati-
onsrækken.  De enkelte spilleres indsats 
blev gennemgået og der kom input fra 
Head of coach Martin Jensen, der også 
havde overværet opgøret. Hvornår ville 

Lasse Theis viser videoklip fra U19 kampen mod Helsingør. Fra venstre Tobias Pfeiffer Sommer, 
Martin Jensen, Patrick Mtiliga, Lasse Theis og med ryggen til Danny Jung.

EN FLUE PÅ VÆGGEN I MASKINRUMMET
Redaktøren fik lov til at overvære mandagens evalueringsmøde
Af Torben Klarskov



det være muligt at afprøve nogle af klub-
bens talentfulde U19 spillere i førsteholds 
sammenhæng? 

I det hele taget fi k man indtryk af at der 
var god sparring mellem deltagerne, der 
også talte den nyudnævnte sportsdirektør 
Patrick Mtiliga.

Herefter gik man over til at tale om ugens 
forestående træning, der indebar at nogle 
U15 spillere skulle indlemmes i træningen 
for U17 spillere. Der var et lille problem 

med at U16 spillerne skulle i kamp mod 
Herstedøster i DBU København pokalen, 
hvor holdet var nået til 3. runde efter sejre 
over BK Vest Rødovre (11-0) og Roskilde 
KFUM (8-0). 

Lasse fi k besked på at sende et par af sine 
spillere til træning med førsteholdet.

Mødet varede en times tid og redaktøren 
fi k en snert af optimisme med sig ud af 
lokalet. 

Hvidovre hjemme   2-1
Næstved ude   3-3
AB hjemme   1-2
HB Køge hjemme   6-0
Thisted ude   2-0
Randers Freja hjemme  1-2
Helsingør hjemme  2-1

Pokal
B 1903 ude   4-2

Hvidovre hjemme   3-2
Næstved ude   5-1
AB hjemme   3-1
HB Køge hjemme   0-2
Thisted ude   1-3
Slagelse hjemme   2-1
Holbæk ude   4-0
Helsingør hjemme  8-1

Pokal
BSV af 2016 ude   7-4
Herstedøster ude   5-2

Der er al mulig grund til at følge vore 
talentfulde ungdom.

B.93 U19 
Resultater pr. 08.10.2018

B.93 U17 
Resultater pr. 08.10.2018

Hårdt arbejde slår talent,
hvis talentet ikke arbejder hårdt!

– Vi havde en relativ stor udskiftning på 
vores hold frem til efterårets start, og 
mange af de nye spillere skal først til at 
blive spillet ind på holdet. Sådan noget 
tager lang tid.

– Resultaterne har været meget bland-
ede, men spillemæssigt har vi været med 
i de fl este kampe. Vi mangler kynisme i 
vores spil og vi befi nder os i en række, 
hvor vore fejl bliver straff et.

– Vores hjemmebanestatistik har været 
genstand for megen opmærksomhed, og 
det er bestemt ikke tilfredsstillende, men 
man skal lige huske på, at vi har spillet 
mod de bedste hold i rækken på hjem-
mebane og enkelt af kampe har fået det 
kedelige udfald efter en række tilfældig-
heder, som vi ikke har kunnet håndtere. 
Vanløse kampen var dog det absolutte 
lavpunkt. 

– Vi ser naturligvis frem til at få vendt 
denne kedelige statistik. Vi erkender, at 
vi har været udspillet i nogle af kampene, 
men vi er under reetablering, og vi er stadig 
fuld af optimisme og mener, at vi nok skal 
snige os ind mellem de 6 bedste hold, der 
går videre til forårets oprykningsspil. 

– Vi har en lovende trup på 19-20 mand 
og vi skal kun søge efter forstærkninger, 
hvis vi kan fi nde spillere, der kan gøre en 
forskel på holdet.

– Vi har allerede set af nogle af vore unge 
spillere Leonel Moantano, Søren Nørgaard, 
Mikkel Mouritz og Frederik Kofoed er i gang 
med en lovende udvikling.

– Jeg er overbevist om, at tiden arbejder 
for os, og at vi nok skal nå at opfylde vores 
målsætning.

FØRSTEHOLDSSTATUS PR. 10. OKTOBER 2018
Sportschef Frank Nielsen om holdets første kampe i efteråret
Fortalt til Torben Klarskov

Frank Nielsen
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BOGANMELDELSE:
„Det er muligt at du kan se splinten i din broders øje, men 
bjælken i dit eget kan du ikke få øje på‟ (Lukas 6 – 41-42)
Af Torben Klarskov

William Kvist har skrevet en hudløst ærlig 
bog om hans kamp for et meningsfuldt 
fodboldliv.

Præstesønnen William Kvist fra Rønde 
har bagagen i orden. Han er opdraget 
til at se indad og ikke lægge skylden for 
de problemer, han møder undervejs i sin 
tilværelse over på andre. 

Samtidig har han sine meningers mod til 
at sige fra, hvis han møder uretfærdighed.

Men først og fremmest er han grundig helt 
ud til den mindste detalje, når det drejer 
sig om at forbedre sig som menneske og 
fodboldspiller.

Mødet med sportspsykologen Christian 
Engell under et træningsophold med U21 
landsholdet på Vejle Idrætshøjskole kom til 
at få en afgørende betydning for William 
Kvists fodboldliv. Christian Engell introdu-
cerede ham for ITC modellen ”Immunity 
to Change”, der handler om at grave dybt 
i sig selv og fi nde ud af, hvordan man 
kan ændre fastgroede tanker og vaner og 
udfordre ens egen indbyggede immunitet 
over for reel forandring

I Tyskland, hvor han optrådte for VfB 
Stuttgart fi k han hurtigt tilnavnet “Der 
Optimierungs Mann“. Kvist søgte alle 
mulige veje for at bekæmpe det ”fodbold-
bæst”, som han nu som professionel 
fodboldspiller var blevet en del af. Han 
ville for alt i verden ikke blive transfor-
meret til blot en maskine.

Derfor har han ikke været bleg for at ofre 
mange penge på at indhente erfaringer fra 
personer, der kunne give ham de bedste 
råd og vejledninger i hans lange fodbold-
karriere

Jagten på frihed – min kamp for 
et meningsfuldt fodboldliv

Af William Kvist i samarbejde med Ole 
Sønnichsen – Forlaget Story House

Pris 299,95 kr.

Alt det kan man læse mere om i hans 
nyligt udkomne bog ”Jagten på frihed” 
som han har skrevet i samarbejde med 
Ole Sønnichsen. En bog der på mange 
måder distancerer sig fra andre fodbold-
koryfæers erindringer.

Han tegner et helt igennem ærligt billede 
af sin fodboldtilværelses op- og nedture og 
videregiver sine erfaringer til andre unge, 
der risikerer at sætte et meningsfuldt liv 
over styr for ussel mammon.

Kvist er ikke bleg for at lade en af sine 
værste kritikere, Stig Tøfting skrive et 
forord i bogen. Tøftings forord ”En skralde-
mandstackling til Kvist” er et velskrevet 
indlæg, fra en mand, der ser helt ander-
ledes på tilværelsen som professionel 
fodboldspiller. Mens Morten Bisgaard i et 
andet forord bedyrer, at han ville have 
elsket at spille sammen med Kvist, der 
som han fremhæver. „Tør vise skrøbe-
lighed, og fortælle åbent og ærligt om det‟
– Det er sgu da macho!, fastslår Bisgård.

Men døm selv. Bogen kan kraftigt anbe-
fales, og kan læses af voksne i alle aldre 
og erhverv, der ønsker at få sat systematik 
i tilværelsen for at nå frem til en menings-
fyldt tilværelse. 

William Kvist spillede sin sidste lands-
kamp for Danmark ved VM i Rusland, hvor 
han blev off er for et sammenstød med 
en peruviansk modstander, der kostede 
ham et brækket ribben. At han efter et 
par dages ophold på Bispebjerg Hospital 
straks rejste tilbage til landsholdstruppen, 
var et bevis på, hvor stor en betydning han 
havde for holdet selv ude fra sidelinjen.

Han var en afgørende faktor som medlem 
af spillerforeningens forhandlingsgruppe 
på, at der blev indgået et nyt 6 årigt forlig 
mellem DBU og Spillerforeningen.

Med den bagage han nu har fået fyldt på 
sin tilværelse, vil han blive interessant at 
følge i sin videre erhvervskarriere.

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



1514

Bogen er specielt interessant for B.93, idet 
der er et helt kapitel om klubbens tidligere 
landsholdsspiller Tom Søndergaard, som 
var den første dansker i Ajax (1969).

Det var driblinger, der var Tom Søndergaards 
domæne, men også den tekniske leg, og 
Gerrie Mühren, en af rivalerne til en fast 
plads på midtbanen, husker, at danskeren 
kunne alt med bolden, ikke mindst alt det 
sjove, og at han gerne viste det. Han var 
fræk som en slagterhund og ville konstant 
gerne lave tunneller. Til gengæld havde 
løb og konditionstræning ikke hans store 
interesse.

Tom kunne det der med at stille sig op 
på bolden, blive stående og betragte 
verden derfra. Jeg vil betragte ham som 
en boheme-type, siger Jørn Bjerregaard, 
der spillede sammen med Søndergaard i 
Rapid Wien.

Ifølge magasinet AjaxLife var Søndergaard 
en type, der læste et par bøger om dagen 
og ikke var god til at holde aftaler. Det 
forlød, at man nogle gange måtte hente 
ham til træning.

Blandt Søndergaards medspillere i Ajax 
var berømtheder som Johan Cruyff og 
Piet Keizer. Søndergaard var med til at 
vinde pokalfinalen i 1970, hvor han lagde 
op til et mål i sejren på 2-0 over PSV 
Eindhoven. 

En af tressernes store stjerner forsvandt 
lige så stille ud af rampelyset. Han var 26 
år da han stoppede i Ajax i 1970. Derefter 
var han to år hos FC Metz i Frankrig, men 
så tog han hjem og stoppede med elite-
fodbold. 

Tom Søndergaard, der var født 2. januar 
1944, spillede i B.93 i hele sin ungdomstid. 
Han fortsatte i B.93 som senior, hvor det 

blev til 86 kampe/13 mål (1962/67). 
Tom spillede 19 A-landskampe/4 mål. 
Han fik sin debut i 1964 mod Sverige 
(1-4), samme år blev han første dansker 
der scorede udenfor Europa, da Israel i 
Tel-Aviv blev besejret 1-0. Året efter, mod 
Norge (2-2), spillede han i et angreb med 
Kaj Poulsen, Poul Bilde, Tommy Troelsen og 
Ole Fritsen, som alle repræsenterede Vejle. 
Så det var ikke meget, han så bolden ude 
på venstre fløj.

Landskampsåret 1967 var unikt, med 
mange mindeværdige kampe. Holland, 
med Johan Cruyff, blev besejret med 
3-2, Norge fik i Oslo en sæk på 5-0 
(Erik Dyreborg scorede alle fem mål), og 
Island blev i Idrætsparken besejret med 
de helt usædvanlige cifre 14-2 (6-0). 
På 67-holdet var Tom Søndergaard 
og Finn Laudrup de kreative offensive 
kræfter. Af andre profiler skal nævnes 
Johnny Hansen (Vejle), Kresten Bjerre 
(AB), John Steen Olsen (Hvidovre) og 
Ulrik le Fevre (Vejle). Desværre blev 
holdet sprængt i atomer, idet hoved-
parten af spillerne blev professionelle i 
udlandet, og så kunne de ikke bruges på 
landsholdet efter daværende DBU-regler.

Tom Søndergaard kom til Rapid Wien i 
Østrig, og blev mester og pokalvinder 
i 1968, i øvrigt sammen med Jørn 
Bjerregaard, der var kommet fra AGF. 
Året efter gik turen som nævnt til Ajax.

Bogen om danskerne i Ajax er en gennem-
gang af de 29 danskere der har repræsen-
teret klubben. Øverst på listen er Søren 
Lerby (206 kampe), fulgt af Lasse Schöne 
(pt.165 kampe), Frank Arnesen (159 
kampe), Christian Eriksen (113 kampe), 
Jesper Olsen (85 kampe), Viktor Fischer 
(79 kampe), Dennis Rommedahl (61 
kampe), Jan Mølby (57 kampe), Jesper 
Grønkjær (56 kampe) og Henning Jensen

AJAX AMSTERDAM, DANSKERNES KLUB
Ovennævnte er titlen på en bog, der netop er udkommet. Forfatteren 
er journalisten Niels Idskov, som har en fortid på Tipsbladet.
Af Palle ’Banks’ Jørgensen

(56 kampe). Længere nede på listen finder 
vi Michael og Brian Laudrup. Bogen kan 
varmt anbefales.

Hvis man skulle kåre den bedste spiller 
i B.93 i nyere tid (siden 1945) ville Tom 
Søndergaard være kandidat til titlen. Reelt 
ville han kunne have konkurrence af Jens 
Kolding, som også var en unik dribler. 

I 1967 skrev Knud Lundberg, som 
var sportsjournalist på Aktuelt.„Tom 
Søndergaard er helt eventyrlig. Han kan 
det hele og kan lave flere ting på én gang. 
Han 

er utrættelig og ganske frygtløs og hans 
finter, gliden af og ryk er uimodståelige‟. 
Tom Søndergaard var en publikumsspiller, 
der forstod at underholde tilskuerne. 
Målmanden Jørgen Henriksen (Hvidovre) 
gengav om kampen mod Island (14-2). 
Jeg kan huske, at Tom Søndergaard drib-
lede forbi en islænding og stoppede op 
og stillede sig op på bolden og spejdede 
efter en medspiller, han kunne spille fri til 
scoring inde i feltet. 

Tom Søndergaard døde som kun 
53-årig den 16. juni 1997. Han boede i  
Frederikssund.

Tom Søndergaard
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Vores bedste seniorhold har nu (12.10) 
opnået at få sat deres første point i 3F 
ligaen ind på kontoen. Alle har vidst, at 
det ville blive en svær opgave at løse, 
men især sejren over BSF i pokalturne-
ringen har bevist, at der ligger flere point 
og venter rundt om det næste hjørne.

Vores bedste ungdomspiger imponerer. 
Vores U18 hold, der trænes af Anders 
Gylling er lige pt. nr. 7 i rækken med 3 
sejre, 2 uafgjorte og 2 nederlag efter de 
første syv kampe. Det bringer holdet på 
en placering som nummer 7 – et pænt 
stykke over sidste sæsons placering. 
Desuden er flere af pigerne kommet i 
DBU`s søgelys. Daniela Diaz de Jaffa 
og Sofie Bredgaard har optrådt på U17 
landsholdet og Nicoline Dudek og Emilie 
Byrnak er med i U16 truppen, der den 
28. oktober og 1. november skal møde 
Tyskland i to venskabskampe.  U 18 
holdet har vundet 10-1 over Greve og 3-2 
over Brøndbyernes IF i pokalen. Derved 
har de kvalificeret sig til semifinalen, der 
først afvikles i uge 18 i 2019.

Vores U16 hold trænes af Jano Nissen 
og Anders Bossen. Holdet ligger i skriv- 

ende stund på en fornem 2. plads. Holdet 
har spillet 7 kampe vundet de 5, spillet 
1 uafgjort og tabt en enkelt. Holdet har 
en imponerende målscore på 32-7. I 
pokalen vandt holdet over Dragør med 
17-0 i første runde, og 4-0 over Sundby i 
anden runde. I tredje runde venter Farum 
Boldklub, som holdet besejrede med 4-1 i 
første spillerunde og opnåede uafgjort 3-3 
i 7. spillerunde.

U14 holdet trænes af Henrik Surel og 
Camilla Hoeck. Her er det ligeledes blevet 
til en fornem 2. plads i skrivende stund. 
Holdet har spillet 9 kampe vundet 5, 
spillet 3 uafgjort og tabt en enkelt kamp. 
Målscoreren lyder på 26-8. I pokalen vandt 
holdet 3-1 over Ølstykke. Holdet skal i 
næste runde 21.11 møde Farum Boldklub 
ude, som de har besejret med 5-0 i turne-
ringen.

U13 holdet fører suverænt deres række 
efter 6 kampe med 5 sejre og et enkelt 
uafgjort resultat. En målscore så flot som 
36-6. Allerød fik stryg i pokalen med 
9-2 og nu venter Solrød ude den 10. 
november. Holdet trænes af Jesper Gelser 
og Henrik Surel.

LIVET ER BLEVET NOGET LÆNGERE 
MED PIGE FODBOLD
B.93 er med helt fremme i førerfeltet i Danmark
Af Torben Klarskov

Kvindefodbold

TALENTCHEF I PIGEAFDELINGEN
Claus Vandborg har på hjemmesiden tegnet et portræt af 
pigeafdelingens talentchef Lars Møller. Medlemsbladet bringer 
nedenunder et uddrag af dette portræt.
Af Torben Klarskov

Lars er født den 5. januar 1973. Civilt 
arbejder han som selvstændig konsulent 
i ledelses- og personaleudvikling. For 
halvandet år siden fik han sammen med 
Anders Vang muligheden for at træne U18 
DM ligaholdet i B.93. 

Valget var let i det begge synes om den 
måde, som klubben gerne ville spille 
fodbold på – fokus på boldbesiddende 
fodbold med et højt teknisk niveau og gode 
1 mod 1 aktioner. Det, at der er en fanta-
stisk fødekæde af dygtige og ambitiøse 
piger på samtlige årgange, var bestemt 
også afgørende for deres valg af B.93.

Lars nyder mangfoldigheden og oplevelsen 
af, at pigefodbolden bliver taget alvorligt. 
En onsdag aften på anlægget, hvor alle 
pigeholdene træner er en fantastisk ople-
velse og giver god energi.
 
Som talentchef synes han, det er en 
fornøjelse at holde trænermøde med elite-
trænerne og gennemgå spillestilen og 
udfordre hinanden på, hvordan vi sikrer, 
at alle pigeholdene følger vores spillestil 
og den fodboldfilosofi, vi har valgt. Det 
er skønt at opleve, at alle ønsker at byde 
ind og gøre hinanden bedre i god stem-
ning til fordel for udviklingen af pigerne. 
Sammenholdet og den interne udvikling 
af trænersamarbejdet er det, der gør, at vi 
som klub bliver ved med at evne at skabe 
spillere, der kan spille med på højeste 
niveau samtidig med, at det er sjovt.
 
Sidste sæson spillede vi med det klart 
yngste hold i U18 DM ligaen, og det 
kostede mange lærepenge, så da pigerne 
vandt pokalfinalen i Ballerup over Brøndby 
IF var det en fantastisk oplevelse at se 
forløsningen hos pigerne. 

Lars var som yngre en kæmpefan af Søren 
Lerby, hvis citat „Fodbold er ikke for de 
stumme‟ han har taget til sig. Han sætter 
stor pris på possesionfodbold og højt 
teknisk niveau. Lars er valgt som lands-
formand for DGI fodbold, han drømmer 
om at pigefodbolden en dag bliver aner-
kendt på niveau med drengefodbolden, og 
at det med tiden vil blive muligt at tegne 
kontrakter på pigesiden.

Han er pavestolt af at se de mange talenter, 
klubben råder over fra U13-U18 holdene, 
som møder træningsparate op 3-4 gange 
om ugen for at blive endnu bedre.

Billede af Lars Møller (Foto Mark Bernquist) 
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B.93 råder i dag over en meget stærk 
ungdomsafdeling. Og blandt de yngste 
elitespillere finder man mange meget 
lovende spillere.

Således er vort U13 hold Øst 8 mands 
foreløbig ubesejret efter 8 kampe en 
målscore på 25-11 og 22 point ud af 24 
mulige.  Træner for holdet er Kim Trier 
Emanuelsen med assistent Emil La Cour.

U14 holdet der trænes af Ala Mohammed 
med assistenterne Jacob Hannibal og 
Michael Kjær er havnet i en meget jævn-
byrdig række, hvor kun 4 point skiller nr. 
1 og nr. 7. Med sejre i de tre sidste kampe 
mod KB, Roskilde og Lyngby, kan holdet 
blande sig i toppen af rækken.

U15 holdet ligger i spidsen af Pulje 2. 
Holdet har vundet samtlige 7 kampe 
med en fornem målscore på 28-6. Holdet 
mangler 3 kampe mod Hørsholm (hjemme 
4.11), Sundby/Fremad A (ude 11.11) og 
Greve (hjemme 17.11). Med blot en enkelt 
sejr her, vil holdet vinde rækken. Holdet 
trænes af Finn Toft med Rasmus Rex som 
assistent.

Anders Aaskoven 
er t i lbage som 
T+træner for de 
tre aldersgrupper. 
Han har holdt et 
sabbatår, da han 
fandt at arbejde, 
studier og træner-
jobbet for U 17 
var for stor en 
mundfuld.

Nu er han tilbage i B.93 hvor arbejdet hos 
Hilti, og superviserrollen for de tre afdelin-
gers trænere sagtens kan forenes, og så 
er der da også tid til overs til lidt privatliv.

Hver 14 dag mødes alle trænerne, hvor 
der tales om individuelle mål for de enkelte 
spillere. Om spillestil og kommende udfor-
dringer for trænere, såvel som for spillerne.

– Jeg står til rådighed for afdelingens 
trænere, rådgiver om træningsøvelser og 
virker som problemknuser, hvis der skal 
holdes møder med enkelte spillere og 
deres forældre. Endvidere planlægger vi 
træning på tværs af aldersgrupperne, hvor 
vi fokuserer på de enkelte kæder. På det 
seneste har vi også fået etableret træning 
med seniortræner Danny Jung og nogle af 
klubbens førsteholdsspillere.

Klubben har på det seneste oplevet, at 
man kan fastholde spillerne, når de kan 
mærke, at der er megen fokus på dem 
fra klubbens side. Mange spillere søger til 
klubben udefra, når der rygtes, at klubben 
har et godt miljø at byde på. 

Anders har været glad for at holde det ene 
års pause, men nu er han mødt tilbage til 
klubben, hvor han stortrives.

– Den kultur og energi, som man møder i 
klubben er enestående. Her er der masser 
af uforløst talentmateriale at arbejde 
med, og vi har formået at samle dygtige 
trænere og assistenter omkring årgan-
gene. Man møder glæde og inspiration i 
hverdagen omgivet af ihærdige og dedi-
kerede mennesker i klubben 

Spillerne føler sig godt tilpas i klubben, 
så hvorfor skifte klub, når man er tilfreds 
med det man har og samværet med 
kammeraterne er yderst værdifuldt. 

HVORFOR SKIFTE KLUB, NÅR MAN VINDER 
OVER ALLE DE ANDRE?
Anders Aaskoven er overordnet ansvarlig for vore U13-U15 hold.
Af Torben Klarskov

Bagerst fra Venstre Nimbus Ville Brammer Jacobsen, Jakob Krumbach Ullerichs, Bjørnstjerne Jørgensen,  
Louis Emil Nordenstrom, Max-Emil Rabenhorst, Oliver Watts, Mikkel Find Nielsen

Midt fra venstre Jesper Holm Lauridsen (holdleder), William Bjarnø, Youssef Aouladsaid, Sebastian Karlsen, 
Rafik Derrar, Oliver Madsen, Sebastian Stefansen, Oskar Nils Cotton, Emil La Cour (assistent træner)  
og Kim Trier Emanuelsen (cheftræner)

Forrest fra venstre Kresten Bjerre, Bertram Klubien, Jonathan Miguel Krath, Frederik Alexander Helme,  
Axel Wagner Mortensen, Gilbert Jerome Hueg, Kristoffer Luis Krath, Elias Buch Edrissi

Anders Aaskoven

B.93 U 13 mandskab

B.93 U 15 mandskab
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„Er du trist og har du sorg i sinde‟ – så gå 
en tur over på klubbens anlæg en tirsdag 
eftermiddag og se glæden og glimtet i 
øjnene på en masse piger og drenge, der 
leger fodbold med verdens bedste legetøj 
– den lille runde.

Træneren formaner sine spillere, at de 
skal lade bolden ligge, mens han søger at 
forklare dem næste øvelse – men det er sin 
sag, når nu bolden ligger så fristende nær.

Der varmes op med en let løbetur rundt om 
banen, der er omkranset af stolte forældre, 
der ser lige så glædesstrålende til.

Så spilles der til to mål og spillerne samles 
i en stor klump om bolden, således som 
det uvægerligt altid vil ske, når taktik er 
ligegyldig.

Tak for en dejlig oplevelse på anlægget, 
kom selv ud og gå fra anlægget med smil 
på læben . 

Fotos: Torben Klarskov

LIV PÅ ANLÆGGET
Det summer af liv på klubbens 
anlæg
Af Torben Klarskov

Herrmann & Fischer A/S • Fjeldhammervej 9 • 2610 Rødovre
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Det var klubbens første medlemsblad i 
historien. Fra bestyrelsens side havde man 
længe næret interesse for tanken om et 
medlemsblad, idet den i lange tider havde 
savnet et sådant meddelelsesmiddel til 
medlemmerne. Forslaget var fremsat under 
forudsætning af, at medlemmerne abon-
nerede på bladet, så det ikke belastede 
den hårdt prøvede økonomi. Da det var 
vigtigt, at alle voksne medlemmer fi k 
bladet i hånden, besluttede bestyrelsen 
at udsende det uden ekstra gebyr.

Redaktionen blev ledet af klubbens 
inspektør, Hr. Bendix Christensen. 
Redaktionen bestod derudover af: klub-
bens formand Hr. Helge Hassel, Hr. Johannes 
Gandil, Hr. Aage Viit Nielsen, Hr. Svend 
Harder Sørensen, Hr. Lauritz Larsen og 
Hr. Viggo Hansen.

Medlemsbladets redaktører: 
Jun 1942 – Dec 1945: 
Bendix Christensen (35 numre)

Jan 1946 – Apr 1954: 
P.T. Jørgensen (77 numre)

Maj 1954 – Dec 1957: 
G. Rode Jepsen (23 numre)

Aug 1958: 
Verner Christensen (1 nummer)

Jan 1959 og Feb 1959: 
P. T Jørgensen (2 numre)

Apr 1959 – Maj 1960: 
Paulander Jørgensen (4 numre)

Apr 1961 – Jan 1969: 
G. Rode Jepsen (29 numre)

Mar/Apr 1969 – Mar/Apr 1970:
Ole Klarskov (6 numre)

Maj/Jun 1970 – Sep/Okt 1974:
Leif Milwertz (25 numre)  

Jan/Feb 1975 – Jun/Jul 1981: 
Ole Hans Jensen (31 numre)

Aug/Sep 1981 – Nov/Dec 1988: 
Ole Klarskov (37 numre)

Jan/Feb 1989 – Nov 2009: 
Freddie Birtø (95 numre)

Mar 2010 – Nov 2018: 
Torben Klarskov (36 numre) 

Frem til 1941 udsendte B.93 et årsskrift. 
Fra 1942 – 2018 er der i alt udkommet 401 
numre – som det fremgår af oversigten, 
har der været enkelte bump undervejs. 
Problemet har stort set altid haft økonomi 
som årsag til medlemsbladets udeblivelse. 
Klubben har altid stillet som betingelse, at 
bladet skulle hvile i sig selv økonomisk. 
Når klubbens økonomi var på lavpunktet, 
var noget af det første der blev ”ofret” 
klubbens medlemsblad. I begyndelsen 
blev bladet udsendt til alle medlemmer, 
men da portopriserne steg blev det tilbud 
afskaff et.

B.93 MEDLEMSBLAD: 
Af Torben Klarskov

I dag er problemet nok, at den digitale 
udvikling har overhalet det trykte medie. 
En skam mener nogen. 

Den kommende fremtid vil vise, om der 
fremover vil være et behov for et trykt klub-
blad, som dog vil kræve, at det er ildsjæle, 
der stiller sig i spidsen for projektet. 

Klubbens kulturudvalg har alle de nævnte 
blade og på klubbens hjemmeside ligger 
en oversigt over indholdet af samtlige 
blade skrevet af klubbens hofstatistiker 
Palle ”Banks” Jørgensen, og der er mere 
eller mindre vellykkede fotografi er til at 
supplere lyrikken. 

Ole Hans Jensen Leif Milwertz

Torben KlarskovOle KlarskovFreddie Birtø

G. Rode Jepsen

Billede af klubbens første medlemsblad – Arkivfoto
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Fodboldblad 2002 Det første

Medlemsblad 2014 Børnetegning af Freja Klarskov
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Medlemsblad 1945 Danmarks befrielse
Medlemsblad 1948 Det nye tennisanlæg
Medlemsblad 1956 Richs reklame
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Medlemsblad 1972 Kampbillede
Medlemsblad 1975 Oprykning til 1. Division



26 27

I 1986 havde Dansk Tennis Forbund indført 
et officielt Danmarksmesterskab i inden-
dørs holdtennis, og B.93 blev den første 
vinder af guldmedaljerne.

Uden Morten Christensen på holdet var 
holdet ikke levnet mange chancer mod 
storfavoritterne fra KB. Men alle 93`erne 
viste, hvad sejrsvilje og fighterhjerte 
kan betyde. Kenneth Schmidt vandt over 
Michael Tauson. Jens Skjødt vandt over 
Michael Mortensen. Lone Vandborg vandt 
over Tine Scheuer Larsen – det eneste 
nederlag Tine fik i sin glansperiode og 
Susanne Gotil vandt den afgørende kamp 
over Anja Michailoff. 4-2 til B.93. Den 
sensationelle sejr var en kendsgerning.

I 1987 blev det til en gentagelse. Klubben 
vandt DM for hold indendørs. Med på 

holdet var Susanne Gotil, Lone Vandborg, 
Morten Christensen, Kenneth Schmidt, 
Søren Lauersen, Thomas Petersen, Gerald 
D. Jensen, Uffe Just og Carsten Johansen. 
B.93 var en klub, der var kommet for at 
blive i toppen af dansk tennis. 

Holdmesterskabet indendørs i 1990 blev 
afviklet i B.93`s egen hal. Holdet vandt 
alle sine kampe. Med til at vinde guldme-
daljen var Morten Christensen, Kenneth 
Schmidt, Jens Skjødt, Gerald D. Jensen, 
Thomas Petersen, Sandro Castrone, Lone 
Vandborg og Susanne Gotil

I 1992 vandt B.93 igen ”deres” mesterskab, 
nemlig DM indendørs. Skuffelsen fra året 
før, hvor det var blevet til nederlag mod KB 
var nu glemt, og sejren nydt i fulde drag. 
På holdet var Morten Christensen, Jens 

Skjødt, Kenneth Schmidt, Gerald D. 
Jensen, Thomas Petersen, Lone Vandborg, 
Susanne Gotil og Anja Kostecki.

For femte gang vandt B.93 også DM i 
indendørs i 1994, og i 1997 vandt klubben 
for første gang DM for hold udendørs. KB 
blev i finalen besejret med 5-4 og holdet 
var Patrick Langvardt, Allan Larsen, 
Morten Christensen, Nikolaj A. Hansen, 
Morgan Templer og de nykårede danske 
mestre i damedouble Sandra Olsen og 
Anja Kostecki.

To uger inde i det nye år 2002 skulle 
B.93 atter kæmpe om holdguldet inden-
dørs mod KB. Stillingen var 7-7 før den 
afgørende kamp i damedouble, hvor det 
blev til B.93 sejr ved Maiken W. Pape og 
Andrea Hermansen. Utroligt at B.93 med 
de ringe træningsforhold stadig kunne 
gøre sig gældende indendørs. 

Urolig flot indsats af ægteparret Dina 
Garcia og Ernst Ecks, der virkelig formåede 
at få talenterne til at springe ud. 

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

GLARMESTER

TENNISNOSTALGI  13
DM Guld i Holdtennis 
Af Torben Klarskov

Danske mestre i holdtennis indendørs 1990: Lone Vandborg, Susanne Gotil, Sandro Castrone, 
Gerald D. Jensen og Thomas Petersen.

Danske mestre i holdtennis udendørs 1997: 
Bagerst: Patrick Langvardt, Morgan Templer, Morten Christensen, Allan Larsen, og Kaptajn Henrik Andersen. 
Forrest: Anja Kostecki, Sandra Olsen og Nikolaj A. Hansen
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KAMPPROGRAM 
HOLDTENNIS 2018/19 INDENDØRS.
Af Torben Klarskov

LIV PÅ TENNISBANERNE
En vidunderlig sommer med megen god tennis på de to anlæg.
Af Torben Klarskov og Federikke Nørgaard

Damer: Elitedivisionen Herrer: 1. DivisionDato:

Ret til ændringer forbeholdes – Mød op og støt klubbens bedste tennishold

Sofie V. Bjerringgaard, Caroline Piculell, Nicoline Möller Palmgren, Amalie Piculell

Holger Hassel Nørregaard, Malthe Engelsted, Mathias Bech Møller, Johan Fritze Neve

Den bedste sommer i mands minde måtte 
naturligvis få alle med hang til at svinge 
en tennisketsjer ud af døren og over i 
klubben.

Fra maskinrummet strømmede det med 
gode tilbud til medlemmerne via facebook 
og opslag i klubben.

Der blev indbudt til ”Tøsetennis”, STU 
Træning og fysisk træning, Camps for både 
børn og voksne, Fredagsbar og festligt 
samvær i klubben.

Vore to bedste tennishold fastholdt deres 
positioner indendørs. Damerne i elite-
rækken og herrerne i 1. Division – læs 
mere herom andetsteds i bladet.

Klubmesterskaberne blev sparket i gang 
efter mange års fravær og udendørs blev 
mesterskaberne afholdt på det gamle 
anlæg på P.H. Lings Alle fra den 11. – 28. 
august. 

Mestre blev:
Herre A: Rogier Folkers der besejrede 
Ulrik Trolle i finalen

Herre B: Andreas Relster der vandt over 
Varenya Raj

Herre C: Morten Theodor Rambusch der 
vandt over Kristoffer Klejnstrup 

Dame A: Gitte Rasmussen over Marie 
Jacobsen

Dame C: Anne Bie der vandt over Sulaima 
Tollesen

27.10.2018
03.11.2018
17.11.2018
24.11.2018
26.01.2019
02.03.2018
09.03.2019

kl. 10.00      B.93 - KB
kl. 12.00      Roskilde - B.93
kl. 10.00      B.93 - Hørsholm
kl. 13.00      HIK - B.93
kl. 10.00      B.93 - Birkerød
kl. 12.00      Lyngby - B.93
kl. 13.30      Gentofte - B.93

13.30 Rødovre - B.93
10.00 B.93 - Skovshoved
14.00 Farum - B.93
10.00 B.93 - Hillerød
12.00 Birkerød - B.93
10.00 B.93 - ATK
10.00 B.93 - Ryvang
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For nogle år siden, dengang solen ikke 
skinnede nær så meget som i 2018, var 
der langt imellem unge tennisspillere på 
klubbens anlæg ved Svanemøllen og P. H. 
Lings Alle.

I 2018 stiller det sig helt anderledes. 
De mange camps, og øvrige tilbud som 
vores dygtige tennisinstruktører tilbyder 
børnene har båret frugt.

Bo Mortensen, der er leder af ungdomsar-
bejdet, kan berette, at klubben nu kan 
stille med 12 Hold, hvilket antal han regner 
med kan forøges med yderligere tre hold til 
næste sommer. Førhen var det ikke attrak-
tivt at spille på hold, men den udvikling er 
nu vendt, og blandt de mange unge er der 
flere, der om føje år vil kunne blande sig 
mellem de 5 bedste i landet, forudser Bo. 

Allerede i år har flere af vore ungdoms-
spillere været fremme i forreste felt og 
det er blevet til flere af de ædle metaller. 

- Vi har nu endelig fået skabt en kæde af 
spillere fra bund til top, takket være en 
struktureret og målrettet træning. Mange 
forældre har meldt sig som holdkaptajner 
til vore hold, hvilket også er positivt. B.93 
er ligeledes blevet et attraktivt sted for 
tennisspillere, der søger til klubben fra 
andre foreninger. 

Vi kan på nuværende tidspunkt på U12 og 
U14 niveau spille lige op med de bedste 
i landet, siger Bo, som tilføjer, at vi 
desværre allerede nu må oprette venteli-
ster. Klubben vil have behov for yderligere 
banekapacitet, hvis denne udvikling skal, 
fastholdes.

Herredouble: Marc Hansen/Jens Nyboe 
Andersen over Carl Johan Estrup/Johan 
Salto Heide Madsen

Damedouble: Gitte Rasmussen/Mette 
R. Folkers over Lesli H. Jensen/Violeta 
Jaramaz

Mixdouble: Rogier Folkers/Mette R. Folkers 
over Gitte Rasmussen/Jan Nyvang Larsen

STORT TILLYKKE TIL DE 
MANGE DELTAGERE 

OG VINDERE.

UNGDOMSTENNIS HITTER
Det vrimler med unge tennisspillere på klubbens anlæg
Af Torben Klarskov

Unge tennisspillere på anlægget

Bo Mortensen 
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Vinteren nærmer sig og mange danskere 
planlægger netop nu en dejlig ferie med 
sol, sne og langrends- eller slalomski 
spændt på fødderne.

Nu er vi her i Danmark ikke særlig meget 
udsat for sne og frost i vintermånederne, 
og det er ikke nogen god ide, blot at 
bestille en skiferie uden at forberede sig 
godt og grundigt på det, der venter en.

I god tid før en skiferie bør man begynde 
at optræne de muskler og led, der særlig 
vil blive belastet af at have et par brædder 
under fødderne, og drømmen om at 
begive sig direkte ud på vanskelige løjper, 
den første dag i skiferien, kommer afgjort 
an på skiløberens niveau.

Nu tilbyder Klinik.dk et forberedelses-
kursus, hvor man under ledelse af en 
erfaren fysioterapeut vil gennemgå de 
væsentligste øvelser, der gør, at man 
kan undgå, at blive fragtet hjem med 
Knogleekspressen. 

Øvelser for ankel- og knæled, og de 
meget belastede indadførere, som 
kommer i anvendelse når man skal holde 
skiene lige i sporet. Det er som regel her, 
at man på skiferien møder den første 
ømhed, hvis disse muskler ikke er styrket 
hjemmefra.  Og selv en mindre ømhed i 
muskulaturen kan gøre skiferien proble-
matisk.

Øvelser for hofteled, de skrå mave-
muskler, ryg og balance er det også vigtigt 
at have kendskab til.

Hovedskader er også hyppigt forekom-
mende. Det er en god ide at udstyre sig 
med en hjelm. Rygskader ses nu mere 
grundet den megen brug af skateboard, 
hop og tricks. Et rygskjold kan anbefales. 
Tommelfi ngerskader og skulderskader kan 
skyldes forkert brug af skistav. 

Tag hensyn til de øvrige skiløbere. Falder 
du så sørg for hurtigt at komme væk. Den 
hurtige skiløber skal vige for den lang-
somme, og når du standser op, så skal 
du sikre dig, at det ikke sker med fare for 
den bagvedkørende. 

Men husk også at tjekke dine ski grundigt 
før afrejsen. Tjek bindinger og sikrer dig, 
at du har fl ere forskellige skismøringer 
med på rejsen. Tag det rigtige fodtøj med 
– der fi ndes gode skisportsforretninger, 
der kan sælge dig netop de slalomstøvler, 
der passer til dig. 

Tænk også over, om du får pakket kuff erten 
ordentligt med den rette påklædning. Der 
kan forekomme store temperatursving-
ninger på en skiferie oppe såvel som nede, 
og du skal sørge for at det inderste af tøjet 
kan absorbere, når du anstrenger dig. 

Beskrivelse af holdtræningen:

Kom i topform, minimér risikoen for 
skader og få det bedste ud af din skiferie 
efter et 10-ugers forebyggende skitræ-
ningsforløb hos Klinik.dk
Holdtræningen vil indeholde skispeci-
fi kke øvelser, som forbereder dine led og 
muskler på skiferien gennem stabilitets- 
og styrketræning af hofte, knæ, ankler 
og core. Træningen er for alle uanset 
niveau. 

Stine Holmgaard Christensen:

Ansvarlig for Klinik.dk`s skikurser
Hun er uddannet fysioterapeut fra Profes-
sionshøjskolen Metropol i København. 
Hun er selv aktiv konkurrencerytter, og 
har redet på det danske landshold fl ere 
gange. Stine er en erfaren underviser, 
som brænder for at skabe resultater hos 
den enkelte gennem motiverende og 
målrettet træning. Desuden går hun op 

i at møde sine klienter og elever i øjen-
højde og hjælpe dem netop dér, hvor de er. 

UNDGÅ HJEMTUREN MED KNOGLEEKSPRESSEN
Klinik.dk har et godt tilbud til dig, der snart skal på skiferie
Af Torben Klarskov

Stine Holmgaard Christensen 

Klinik.dk tilbyder 10-ugers 
holdtræningsforløb.

Klinik.dk kan hjælpe dig til at få det bedste 
ud af skiferien. 

Hvornår:
Hver fredag i ugerne 49 til 6 
(Opstart fredag den 7.12.2018)

Tidspunkt:
Kl. 7.30-8.30

Sted:
Ved Sporsløjfen 10, 2100 
(Ved Svanemøllens S-station)

Maximum antal deltagere pr. gang:
8 deltagerer

Pris:
– 150 kr. pr. gang
– 120 kr. pr. gang for abonnenter og B.93 
medlemmer
– 1200 kr. for alle 10 uger uanset om man er 
abonnent, B.93 medlem eller ej.



34

Den tidligere B.93`er Bo Eklund strøg 
helt til tops ved de danske mesterskaber 
for veteraner +55, der blev afholdt i  
Hareskov-Værløse Tennisklub i perioden 
29. juli – 4. august.

På sin vej til finalen besejrede Bo, der i 
dag stiller op for HIK, Henrik Leschly Sorø 
6-0/6-0, Lars B. Hansen Lyngby 6-4/6-0, 
Lars Gylstorff Lyngby 6-2/6-4

I finalen vandt han over Steen Høybye 
Mortensen, Lyngby 3-6/6-3/10-8.

Der var i alt 17 deltagere ved stævnet.
Bo blev senere udtaget til det danske 
veteran landshold, der i Ulm i Tyskland 
skulle kæmpe om VM. Her mødte Bo den 
tidligere verdensmester Ricardo Jean Tomb 
fra Brasilien som han tabte til med cifrene 
7-5/ 1-6/ 2-6.

Stort tillykke til Bo  

DANMARKSMESTER I VETERANTENNIS +55
Forhenværende B.93er vandt guld ved DM i  
Hareskov/Værløse Tennisklub
Af Torben Klarskov

De to finalister ved DM Steen Høybye Mortensen (th) og Bo Eklund. Foto: Mette Rytsel

danbolig 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
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Hans Duelund Larsen har været vidt 
omkring som fodboldtræner. 

Han begyndte sin trænerkarriere som 
ungdomstræner i Boldklubben Vestia. 
På det tidspunkt var Claus Vandborg 
1. holdstræner i klubben og han head-
huntede Hans som assistenttræner.

- Da Vandborg erfarede, at jeg var en stor 
fan af Liverpool, tog han mig også med 
i studiet, hvor jeg skulle være Ekspert 
kommentator ved Champions League 
kampene på Euro Sport, hvis Liverpool 
var den ene af parterne.

Senere skiftede Hans til FB`s ynglinge-
afdeling. Her var Johnny Hansen og Michele 
Guarini ved at løfte klubbens Kvinde-
afdeling og Hans kom med i projektet 
som assistent for Michele. 

Som ansvarlig træner for klubben U21 
mandskab førte han FB frem til fi nalen 
i 1999, hvor holdet imidlertid tabte til 
Fredensborg.

Jeg var i en kort periode også ansvarlig 
for Boldklubben Skjolds serie 2 hold, som 
jeg vandt rækken med.

Hans fl yttede lidt rundt på Fælleden og 
det blev også til trænerjob i både Viktoria 
og HB.

Da klubben ledte med lys og lygte efter 
en træner til at opbygge et slagkraftigt 
2. senior hold kom Vandborg i tanke om 
sin gode assistent Hans D. Larsen, og en 
telefonopringning fra Claus fi k Hans til at 
troppe op i B.93.

- Det er imidlertid ikke verdens letteste 
job. Lige pt. ligger vi nr. 10 i rækken, men 
der er gode muligheder for, at vi kan hive 
os op over stregen. Vi mangler tophol-
dene Union og FA 2000 og her får dren-

gene lov til at spille frit. Vi kan kun over-
raske. Imidlertid skulle der ligge point og 
vente på os i de to sidste kampe mod 
Fremad Valby og ØB, og seks point burde 
være nok til frelsen. Det er dog brandær-
gerligt, at vi i kampen mod Skovshoved, 
som vi vandt med 4-3 blev taberdømt 
på grund af en teknisk fejl med indbe-
retningen. De point kunne vi godt have 
brug for i dag.

Hans har et forbilledligt samarbejde med 
U19 træner Lasse Theis, som gerne låner 
ham overfl ødige spillere fra sin store 
U 19 trup. Han takker også Flemming 
Lauenborg og er glad for støtten som 
fodboldbestyrelsen og hovedbestyrelsen 
har vist holdet.

Jeg ser frem til at fortsætte det gode og 
positive arbejde fremover. Der er oplagte 
muligheder for at styrke seniorafde-
lingen, især for de mange unge talentfulde 
spillere, der fremover rykker op i senior-
afdelingen. 

Medlemsbladet  ønsker Hans alt muligt 
held og lykke fremover.

TRÆNER FOR KLUBBENS 2. SENIORHOLD
En stor udfordring for den nye træner Hans Duelund Larsen
Af Torben Klarskov

Julebuffet i restauranten 
den 4 & 6 December fra kl. 17.00

Menu
Sildebord med 2 slags hjemmelavet sild

Æg og rejer
Røget laks med dild creme

Fiskefi let med rørt remoulade
Hjemmelavet hønsesalat med sprødstegt bacon

Andelår på bund af æbler og svesker
Flæskesteg med hjemmelavet rødkål og agurkesalat

Postej med svampe og bacon
Fransk landbrie med kiks og druger

Hjemmebagt brød fedt og smør

Pris per kuvert kr. 135,00

God jul og godt nytår fra kokkens Gourmet

Julebuffet i restauranten
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Når man kaster et blik på 1. holdets 
portrætter, bemærker man at der er nogle 
få B.93`ere af egen avl, mens stort set 
resten er ”tilfl yttere” udefra.

Overværede man B.93`s divisions-
kampe i 1960`erne var hovedparten af 
spillere fra egne rækker og det kunne 
fryde en gammel ungdomstræner, at 
se spillerne optræde på Idrætsparkens 
grønsvær, mens man tænkte: „Ham der 
har jeg kendt, siden han var lilleputspiller 
i klubben‟.

Adam Emme blev indmeldt i klubben, da 
han var seks år gammel og han har været 
der siden, og hvad endnu bedre er. Han 
har tænkt sig at blive et godt stykke tid 
endnu.

– Her har jeg fundet mit fristed, her har 
jeg fået en god fodboldopdragelse, og 
her har jeg fundet nogle af mine bedste 
kammerater, indleder han samtalen med 
at sige.

Han har dejlige minder fra sin ungdomstid 
i klubben lige fra Pinsecup`en i Nykøbing 
Falster til Karel Stegelmann Toornoi 
i Holland, som han var med til hele tre 
gange, hvoraf den ene endte øverst på 
podiet.

– Der var slet ingen grænser for, hvad 
vores værtsfamilier ville gøre for os. Vi 
tilhørte den gyldne årgang 1997, hvor vi 
sammen fi k masser af gode oplevelser 
både på og uden for banen.

Adam debuterede på 1. holdet i en turne-
ringskamp mod B 1908 (nedryknings-
spillet) som blev vundet med cifrene 3-1.

– Jeg kom på banen fi re minutter før 
tid, og var godt nervøs, men Martin 
Heisterberg tog sig straks af mig, og det 

var begrænset med fejl, 
jeg kunne nå at begå 
på de fire minutters 
optræden. 

Selv om han stadig var 
U19 spiller opnåede 
han i foråret otte 
kampe, heraf de 
fire som inde-
starter.

Siden er det 
blevet til yder-
l i gere  mere 
end 50 kampe 
p å  f ø r s t e -
holdet. En af de kampe han husker bedst 
var pokalkampen mod Esbjerg, som 
holdet vandt med 1-0 på et mål scoret 
af Emmanuel Ogude få minutter før 
slutfl øjtet.

– Det var en oplevelse at prøve sig af mod 
et superliga hold, og føle, at man godt 
kunne være med, selv om vi var presset 
hårdt i 2. halvleg. Nedturen oplevede jeg, 
da jeg var skadet op til næste rundes 
kamp mod FCK i Parken, hvor jeg ikke 
kunne være med. Det gav mig noget af en 
nedtur og vores mentale  træner Michael 
Bonke, måtte ruske op i mig, så jeg fi k 
glæden ved spillet tilbage.

Adam husker også skybrudskampen på 
Fredensborg Stadion, hvor B.93 behøvede 
et point for at kvalifi cere sig til kvalifi ka-
tionsrækken i foråret til 1. division.

– Vi var kommet foran i 2. halvleg på et 
straff esparksmål af Ogude og så kastede 
Fredensborg alt frem i de sidste minutter. 
Bolden dansede fl ere gange rundt i vores 
straff esparksfelt. På et tidspunkt blev jeg 
sparket i ansigtet af Casper Abildgaard, 
så jeg måtte ud til behandling for en dyb 

var begrænset med fejl, 
jeg kunne nå at begå 
på de fire minutters 

Selv om han stadig var 
U19 spiller opnåede 
han i foråret otte 
kampe, heraf de 
fire som inde-

Siden er det 
blevet til yder-
l i gere  mere 
end 50 kampe 
p å  f ø r s t e -

VICEANFØREREN
Adam Emme har været medlem af klubben siden han var seks.
Af Torben Klarskov

fl ænge ved næseroden. Jeg fi k at vide, 
at jeg skulle sys, men det var der ikke 
tid til så jeg fi k en ordentlig klat vase-
line i næsen, så jeg dårligt kunne trække 
vejret, da jeg vendte tilbage på banen. 
Vi holdt nullet og var jublende lykkelige 
efter kampen, selv om vores spilletøj var 
så tungt, at vi dårligt nok kunne slæbe os 
fra banen. 

Adam Emme var en kort periode med i 
den trup af U17 spillere, der var udset til 
at være de kommende U17 landsholds-
spillere, men det blev ikke til nogen kamp 
i den rød/hvide dragt - foreløbig. I efter-
året 2016 blev han på fodboldårsmødet 
kåret til ”årets spiller” i fodboldafdelingen. 

Adam, der er student fra Gammel 
Hellerup Gymnasium, læser i dag Design 
og Innovation på DTU. Hvad det skal føre 
til er han endnu ikke helt sikker på, men 
han pønser på noget iværksætteri.

– Der er jo nok af spændende ting at tage 
fat på i denne verden. Jeg ønsker først og 

fremmest at gøre første del af min uddan-
nelse færdig på Sjælland, så jeg har ikke 
umiddelbart travlt med at komme videre 

– jeg har det godt her og vil gerne være 
med til at hjælpe klubben til succes.

Spørgsmålet om de mange hjemme-
banenederlag blev da også berørt under 
samtalen, men spillerne har holdt et møde, 
hvor de har aftalt, at hvis de ender mellem 
de seks bedste i rækken til foråret, så er 
det vel i grunden ligegyldigt, hvor de har 
hentet pointene fra.

– Men naturligvis vil vi gerne vinde på 
hjemmebane – ikke mindst fordi vi gerne 
vi glæde vores egne fans. 

Stemingen fejler ikke noget på holdet, der 
er kittet godt sammen, så det skal nok gå 
fremad, lover Adam inden vi skiltes.

Adam i aktion
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Jørgen Monberg Jensen er en meget flink 
og hjælpsom mand. Man får næsten aldrig 
et nej fra ham, hvis man beder ham om at 
løse en opgave for klubben.

Jørgen, der er født i 1951 indledte dog 
sin fodboldkarriere i den lille fælledklub 
B1960, der næsten blev stiftet på samme 
tid, som Jørgen indmeldte sig. Han forblev 
medlem af klubben helt til han blev old 
boys, da der ikke kunne mønstres hold 
skiftede han til en anden klub i nærheden. 
Hvilken vil blive afsløret senere i artiklen.

Jørgen var flyttet med sin hustru Lone til 
Sølvgade og her fik de deres førstefødte 
søn Nicklas. Allerede da Nicklas var fire 
år gammel optrådte han på lilleputholdet i 
B1960, og modstanderne måbede over at 
se den lille purk.

– „Har I taget jeres maskot med‟? Blev 
der ofte råbt, da Nicklas entrede banen, 
men så snart hans små fødder talte, 
forstummede kritikken.

Hjemme i Sølvgade trænede far og 
søn nede i gården, og fra lejligheden i  
Sølvgade nummer 5 iagttog Erik ”Tarzan” 
Christiansen, den teknisk velfunderede 
knægt, så han skulle naturligvis skifte til 
B.93. Jørgen fulgte med som holdleder og 
chauffør.

Selv meldte han sig under fanerne i 
B.93, da hans barndomsklub ikke kunne 
mønstre Old Boys spillere. Det skete i 1989 
og så var han nået frem til sin fodbold-
rejses mål, for nu skal han ikke videre, 
han har helt overgivet sig til B.93, som 
han er lige så glad for som sin kone, med 
hvem han om seks år kan fejre guld-
bryllup med.

Lone og Jørgen fik yderligere en søn Daniel, 
som også blev indmeldt i B.93. Og som 

nogen måske har gættet, så findes der 
vist ikke mange ægtepar, der kan prale 
af at have to sønner spillende samtidigt 
på de danske fodboldlandshold. Daniel 
Jensen, der nu spiller oldboys fodbold i KB, 
men hvis datter Stella spiller på U8 holdet i 
B.93 og sønnen Luca huserer på klubbens 
talentfulde U13 hold. 

Jørgen spiller stadig fodbold, men på 
fodboldbanen slår hans temperament af 
og til gnister.

– Jeg er jo i besiddelse af en vinder- 
mentalitet, og af og til så smutter der 
en finke af panden, som jeg så bagefter 
fortryder.

Jørgen fik stort kørekort i sin soldatertid, 
og det blev til et erhverv som chauffør for 
Trifolium, hvor han første kørte rundt med 
mælk. Lasten blev senere skiftet ud med 
oste, og det førte ham til en stilling som 
chauffør hos ostegrosserer Paul Davidsen 
– deraf tilnavnet Jørgen ”Ost”. 

 

FRA 1960 TIL 1893
Jørgen ”Ost” Jensen får æren af at være den gamle redaktørs 
sidste interviewoffer.
Af Torben Klarskov

Leif Christian Kronholm, der var 
født 1. april 1945 (København), 
døde 1. september 2018 
(Kokkedal). Han blev således 
73 år.

Leif Kronholm var ungdomsspiller 
i fælledklubben ØB (nu: ØIF), 
hvor han som ynglingespiller 
i 1962 højst overraskende 
var med til, at besejre KB i 
KBU-pokalfinalen med 5-4 (4-1). 
Med på ØB-holdet var bl.a. Poul 
Klarskov, Johan Strauss (2 mål), 
Hans Christiansen og Carl 
Klemmesen. Leif Kronholm spil-
lede højre halfback.

Som 2-årssenior skiftede Leif 
Kronholm til B.93. Han debu-
terede ude mod Viborg, og det 
blev en usædvanlig kamp. En 
måned tidligere havde Viborg 
vundet den omvendte kamp i 
Københavns Idrætspark med 
4-1, så hjemmeholdet var stor-
favoritter. Sådan skulle det ikke 
gå. B.93 vandt nemlig kampen 
med de usædvanlige cifre 8-0 
(4-0).

Holdet var: Bent Jørgensen, 
Kurt Olsen, John Christensen, Bernhard 
Deneke, Svend Hansen, Leif Kronholm, 
Erik ’Glip’ Andersen, Erik Rønnow, Arvid 
Christensen, Tom Søndergaard og Lindy 
Olsen.Debutanten scorede et enkelt mål, 
Arvid Christensen blev topscorer med 
hele fire mål. Landsholdsspilleren Tom  
Søndergaard, netop færdig som skole-
lærer, scorede ikke, men var til gengæld 
med i seks af målene.

Kronholm var fast mand på divisions-
holdet de næste 10 år, hvor det blev til 

230 kampe og 35 mål. Leif Kronholm 
var en spiller med en enorm fysik. Hans 
teknik var på et pænt niveau, og hoved-
spillet var langt over middel. Han var vant 
til, at være angriber i ØB. Det startede 
han også med i B.93. Det var træneren 
Erik Dennung, der omskolede Leif til højre 
back (1970). Og sammen med Hans 
Paulander dannede Leif landets vel  
nok stærkeste backpar i første halvdel af 
70’erne. Nu er de begge døde.

Nekrolog

LEIF KRONHOLM ER DØD, HAN BLEV 73 ÅR
 
Af Palle ’Banks’ Jørgensen

Jørgen Jensen
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Leif Kronholm var en væsentlig del af det 
unikke 72-hold: Henrik Juul, Leif Kronholm, 
Erling Bøje, Finn ’Ludo’ Jensen, Hans 
Paulander, Bernhard Deneke, Finn Ilsø, 
Jan Højland, Jens Kolding, Bent Andersen 
og Kenn Hansen – og med fræseren 
Vagn Müller på bænken. Klubbens bedste 
hold siden Krigen. I 1972 vandt holdet 
2. division/øst med 22 kampe, 20 sejre, 1 
uafgjort og 1 nederlag, målscore 73-16. 
B.93 fi k således 93 % af opnåelige point, 
og det er dansk rekord i en DM-turnering 
(med dobbeltkampe).

Sønnen Christian spillede 45 kampe 
for klubben (1996/98). Derved er Leif/
Christian med i den fi ne klub, hvor far/
søn begge har spillet på førsteholdet. De 
øvrige i det eksklusive selskab er Knud/Ole 
Petersen, Erling/Casper Bøje og Anders/
Morten Levinsen.

Efter karrieren blev Leif Kronholm, nok 
overraskende for mange, holdleder og 
teamchef for førsteholdet, hvor han arbej-
dede sammen med Jørgen Finkelstein og 
Lasse ’Tarok’ Specht. Og hvis jeg ikke 
tager meget fejl – det sker jo desværre 
lidt for ofte – så var initiativtagerne bag 
dette Henrik Lindholm og Erik Dennung 
– og vel også John Andreasen. Leif var 
medlem af klubbens bestyrelse i 1983/86.

Leif Kronholm blev enkemand i 2001, han 
blev boende i Kokkedal. Han led af KOL 
de sidste år, hvilket betød at han kun var 
med til en enkelt nostalgifest for gamle 
divisionsspillere. Det var i 2013.

RUNDE FØDSELSDAG I 2019
Af Palle ’Banks’ Jørgensen

Max Riis Christensen fylder 50 år 
(9. januar). 
Max kom til klubben i 2006, da den ældste 
af hans tre drenge startede i klubben. Max 
kom i fodboldbestyrelsen i 2011, hvor han 
indtil november i år har været ungdoms-
formand, og bl.a. stået for de årlige 
fodboldcamps.

Peter Jensen, bedre kendt som 
’Peter OB’, fylder 75 år (18. januar).
Ikke overraskende er Peter kommet fra 
venskabsklubben OB. Peter var med i en 
hjemmekamp for +65-holdet mod SIF/HIK 
en formiddag i april 2011. Uden forvarsel 
faldt han om med hjertestop. En hurtig 
indgriben fra udeholdets Pauli Jensen og 
Ivar Skytt, som ydede førstehjælp, var 
medvirkende årsag til Peter slap med 
skrækken. Peter er i bestyrelsen for Back-
Op-foreningen.

Ole Ringheim fylder 60 år 
(24. februar). 
Ole var ungdomsspiller sammen med bl.a. 
Hans Drachmann og Flemming Lauenborg. 
Som drengespiller blev Ole klubmester, 
da han slog Hans Drachmann i en hård-
spillet fi nale. Det var for øvrigt i bob. Efter 
mange år i udlandet gjorde Ole come-
back i B.93, og det var ikke i bob. Ejerne 
bag divisionsholdet trak sig pludseligt. 
Det hele endte lykkeligt, idet Ole blev en 
vigtig brik i rekonstruktionen.
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Flemming Lauenborg, bedre kendt 
som Woody, fylder 60 år 
(30.oktober).
Ligesom Ole Ringheim gjorde Woody 
comeback efter mange års fravær. Han er 
i dag næstformand i fodboldbestyrelsen og 
samtidig i bestyrelsen for selskabet bag 
divisionsholdet. Ligesom Ole var indgangs-
nøglen venskabet med Hans Drachmann. 
Årgang 1959 er der krummer i.

Hans Drachmann fylder 60 år 
(7. maj). 
Hans var ungdomsspiller i B.93 og fi k 
sin debut på 1. holdet i 1979 under John 
Sinding, som senere samme år blev afl øst 
af Erling Bøje. Det blev til 27 kampe i 
1979. Medens han var på journalist-
højskole i Aarhus spillede han for 
Skovbakken (18 kampe/1 mål). Han var 
udsendt af Politiken til EU i Bruxelles 
(1992/95). Her blev han landsholdsspiller, 
da han spillede en kamp for EU-landsholdet 
med Frank Arnesen, Kenneth Brylle 
og Per Frimann. Hans kom i fodbold-
bestyrelsen i 2002 og i Hovedbestyrelsen 
i 2004. Og i 2015 blev han klubbens 
formand. Det enorme lederarbejde blev 
honoreret med klubbens guldnål i 2014. 

Carlo Merolli fylder 70 år (25. april).
Den italienske vinmand er en usædvanlig 
klubmand. På fodboldbanen har han stadig 
sit gennembrud til gode. Dog scorede han 
engang mod arvefjenden B1903 i Grand 
Old Mastersrækken. Og rigtig gættet, det 
var med en tåhyler. Carlo er mester for 
træningen lørdag formiddag. Og så er 
han også en fl ittig skribent, bl.a har han 
udgivet bøger med sin gode ven, tegneren 
Roald Als. 
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Kaj ’Boll’ Christensen fylder 85 år 
(14. maj).
Verdens bedste, mest vellidte og mest 
rutinerede, holdleder er uden tvivl Kaj. 
Han kom i tidernes morgen fra Brønderslev 
og udfyldte sin indmeldelsesblanket. 
Da han blev indkaldt til sin første kamp 
(på 4. holdet) var hans mellemnavn Bak 
blevet til Boll. Og siden har han heddet 
Kaj Boll. Selvom knæet er blevet slidt er 
Kaj stadig aktiv til mandagstræningen. Og 
Kaj er stadig holdleder, nu for 70+-holdet, 
hvor han styrer holdet med Gert Jensen 
som stedfortræder. Kaj Boll er med i 
Kulturudvalget, hvor han er udvalgets 
praktiske gris. 

Arvid Christensen fylder 80 år 
(7. juli). 
Kan det virkelig passe, men tror det 
næppe. Arvid Hugo Christensen var en 
topangriber op igennem 60’erne. Det blev 
til 203 kampe og hele 85 mål (1960/70). 
Arvid var en energisk frontangriber, han 
skød på alt med begge ben. Og hoved-
spillet var helt i top. Efter en kamp i 
Vanløse Idrætspark (1962), som B.93 ofte 
benyttede som hjemmebane på de tider, 
mod B1901 (3-2), gav BT ham tilnavnet 
’cyklonen’ – en passende betegnelse. Da 
OB samme sted blev besejret 5-1 scorede 
Arvid tre gange. Og 14 dage efter vandt 
B.93 8-0 i Viborg, og her scorede cyklonen 
halvdelen af målene. Om vinteren var Arvid 
indendørskonge, han høvlede målene ind 
fra alle vinkler. På dansegulvet var Arvid 
en sand twistkonge. Arvids sobre liv fi k en 
brat vending, da han i december 1990 blev 
ramt af en hjerneblødning, som bevirkede 
lammelse i venstre side. Men en ener-
gisk genoptræning på Hornbæk, gjorde 
at Arvid er yderst velfungerende. Arvid er 
fast mand på anlægget om tirsdagen og 
når divisionsholdet spiller hjemmekampe. 
Han følger også fl ittig med i 65+ og 70+ 
holdene.
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Bent Andersen fylder 70 år 
(10.august).
Ligesom Arvid var Bent Bernhard Andersen 
en giftig centerforward. I forlængelse af 
Arvid spillede Bent 92 kampe og scorede 
6 mål, et ganske fornemt gennemsnit. I 
en pokalkamp i Vanløse Idrætspark (1971) 
mod Lyngby (4-1) scorede Lange Bent et 
usædvanligt mål. Lyngbys ellers frem-
ragende målmand Søren Jensen fumlede 
i det, og legebarnet Bent stoppede bolden 
på målstregen, lagde sig ned på alle fi re og 
stødte bolden over stregen med hovedet. 
Bent syntes det var sjovere end pressen 
og modstanderne. Bent kom fra Fremad 
Amager. I en pokalkamp samme år i 
Sundby Idrætspark mod hans gamle klub 
(3-2) scorede han sejrsmålet i absolut 
sidste minut. Hvis jeg ikke husker helt 
forkert var det i samme kamp, hvor 
Fremad Amager brændte et straff espark 
(det er korrekt, Palle Banks klarede i 
stor stil, red.). Lange Bent spiller på det 
succesfuld 65+ hold. I sidste uge scorede 
han fem mål i træk (pentatrick) mod AB 
Tårnby (7-1).

Niels Rasmussen (3. marts) og Per 
Leif Nielsen (3. juli) 
fylder begge 80 år.
Sammen med Jørgen Arthur Hansen og 
Teddy Tange (Petersen) var de ungdoms-
spiller i B.93 for mange år siden. Og 
med Palle Banks lavede de fem en tips-
klub TK465 (som står for 5x93). Allerede 
første år ramte Teddy en 13’ner til omkring 
35.000 kroner. Det kom klubbens indsam-
ling til køb af gamle fodboldklip fra DR til 
gode. Det hører med til historien, at da 
Teddy afl everede sin debutkupon mang-
lede der en halvgardering, han nappede 
derfor et kryds i den første kamp FCK-OB 
(1-1). Det var meget heldigt både for 
TK465 og B.93. Klubbens eksisterer stadig 
selvom stifteren Jørgen Arthur Hansen 
er død, han var lillebror til legenden Kaj 
Hansen, bedre kendt som Lille Kaj.
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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 repræ-
sentant)
adam@b93.dk
David Kendal (suppleant fra 
Fodboldafdelingen)
david@b93.dk
(suppleant fra Tennisafdelingen)

B.93 KONTRAKTFODBOLD APS
Lars Lüthjohan Jensen 
(bestyrelsesformand)
llj@b93.dk
Ole Ringheim
ole@b93.dk
Jeppe Hedaa
jeppe@b93.dk
Flemming Lauenborg
fl bfrontline@hotmail.com

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
Flemming Lauenborg (næstformand)
fl bfrontline@hotmail.com
Benny Gerneke
benny.gerneke@yahoo.dk
Emil Bille
superduoerchamp@gmail.com 
Casper Wulff  (Børneformand U4-U9)      
casper@b93.dk
Tommy Møller (seniorafdelingen)
tommy@b93.dk
Matias Holland
matias@hollandchristensen.dk
Jens Kolding (suppleant)
kolding@godmail.dk

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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BOLDKLUBBEN AF 1893 
125 ÅR

En oplagt gave under juletræet

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. Vi har nu kun enkelte 
eksemplarer tilbage.

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 fi nde 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 jul og god læselyst. 
Redaktionen


