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„Never change a winning team“ hedder en 
af flosklerne fra fodboldens verden. Men 
selv om det er en floskel, kan der godt 
være noget om snakken. Der er jo ingen 
grund til at ændre noget, der fungerer 
godt. Men der kan være omstændigheder, 
der tvinger én til at gøre det.

Torben Klarskov har om nogen været 
et „winning team“ for B.93 og dets 
medlemsblad. Det lyder selvfølgelig 
mærkeligt at omtale en person som et 
team, men man kan da i hvert fald sige 
så meget, at Torben ene mand har udført 
flere personers arbejde. Et arbejde, som 
vi medlemmer har kunnet høste frugterne 
af i form af fine artikler, der både kunne 
være informative om det aktuelle liv i 
klubben og bringe gamle minder frem. 

Når jeg nu sætter mig i redaktørstolen for 
dette blad, er det derfor ikke med ambi-
tioner om altomsiggribende ændringer. 
Der er jo ingen grund til at lave alt for 
meget om på noget, som både jeg selv og 
mange medlemmer satte pris på.

Men selv om man blot ønsker at træde i en 
andens fodspor, er vi nu engang forskel-
lige mennesker, så det kan ikke være 
nøjagtig det samme aftryk, vi sætter. Jeg 
ønsker den samme blanding af aktuel 
information og baggrundsstof krydret 
med lidt nostalgi, som medlemsbladet 
har stået for så længe, jeg kan huske det. 
Men det tager nok en lidt anden form end 
før, eksempelvis i form af større artikler 
eller føljetoner, hvor bladet følger en 
længerevarende udvikling i klubben. 

Desuden har jeg også som mål, at bladet 
skal indeholde en enkelt artikel eller to, 
som omhandler emner, der ikke nødven-
digvis har en direkte forbindelse til livet 
til klubben, men som måske kan tjene 
som inspiration eller perspektivering for 
medlemmerne. 

Men hvis De efter at have læst dette blad 
alligevel tænker „jeg mærker ikke noget 
til nogen ny redaktør; det er jo bare 
gammel vin på nye flasker“, tager jeg det 
snarere som en kompliment end en kritik. 
For hvad er der galt med gammel vin på 
nye flasker? Hvis man godt kunne lide den 
gamle vin, er der vel ikke noget galt i dét. 
Og jeg kunne altså godt lide den gamle 
vin. Alle årgange må for min skyld gerne 
være en 93´er. Fra Chateau Klarskov.

I DEN GAMLE REDAKTØRS FODSPOR

Billede af Mads Mazanti. Foto: Nick Knappe

af Mads Mazanti Jensen
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VI HAR EN PLAN, EN MASTERPLAN FOR BEDRE 
KLUBHUS OG ANLÆG

I årets første måneder har klubhuset fået 
en ansigtsløftning. 

Stuetagen med forhallen, gangen, 
kontoret har sammen med bagtrappen og 
flere af omklædningsrummene på 1. sal 
fået en grundig overhaling. Det er sket 
med støtte på 275.000 kr. fra DGI's og 
DIF's Foreningspulje, og vi siger mange 
tak for det.

Som alle medlemmer, frivillige, ansatte 
og gæster vil kunne se, er det mere lyse, 
åbne og venlige lokaler, som man træder 
ind i fra hovedtrappen. Der er kommet 
glasdøre ind til kontoret fra forhallen, 
og der er skabt lys og luft og åbenhed 
med glasdøre til caféen. Alt sammen for 
at gøre det lettere at orientere sig, når 
man træder ind i klubhuset, og for at få 
både medlemmer og gæster til at føle sig 
velkomne.

Den aktuelle istandsættelse er en del af 
en større plan, som i juni sidste år blevet 
godkendt i repræsentantskabet, der 
består af hovedbestyrelsen, fodboldbesty-
relsen og tennisbestyrelsen. Forinden var 
de ansatte taget med på råd.

„Masterplan for udvikling af B.93's 
klubhus og anlæg 2018-2021“ kalder vi 
planen, som vi har været enige om, og 
som vi er godt i gang med at gennemføre. 

Det er med andre ord ikke helt tilfældigt 
det, der sker, når der er håndværkere i 
klubhuset, eller der arbejdes på banerne 
og i hallen. Der ligger tænkte tanker bag.

En samlet klub
Hele afsættet for planen er den gamle 
devise om, at hvis vi skal have en stor 
og stærk klub, så skal vi have et godt 
anlæg og dygtige ansatte til at støtte 
de mange frivillige. Med planen har vi 
beskrevet, hvor vi gerne vil hen, og 
hvilke spor, vi følger.

Formålet med planen er:
1. At skabe rammer for en mere  

velfungerende arbejdsplads for de  
ansatte, så vi får en bedre og mere  
sikker drift af klubben.

2. At skabe en mere åben og indby-
dende klub for medlemmer og 
gæster og dermed styrke det sociale 
liv i klubben.

3. At gennemføre forbedringer af bane-
faciliteter i både fodbold- og tennis-
afdelingen, som muliggør medlems-
fremgang og mere kvalitet.

David Kendal

Hans Drachmann, formand.

Adam Mollerup
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4. At skabe baggrund for flere indtægter 
til klubben via medlemsfremgang og 
nye indtægter.

Med andre ord: Vi ønsker at forbedre faci-
liteterne på en måde, der understøtter 
arbejdet med at skabe en bæredygtig, 
sammenhængende og stærkere klub. 
Præcis det samme formål, som ligger bag 
den samlede plan for klubbens personale, 
som vi har kaldt helhedsplanen, og som I 
også vil kunne læse om i Medlemsbladet.

For B.93 er – ud over at være en forening 
med omkring 3.000 medlemmer – også 
en arbejdsplads med i skrivende stund 12 
ansatte, som skal støtte de mange frivil-
lige. De nyistandsatte lokaler skal derfor 
også få mere samling på tropperne i det 
daglige og skabe en moderne arbejds-
plads for de ansatte.

Et bedre klubhus for os alle
Klubhusets stueetage er stedet, hvor 
medlemmer, ansatte og gæster mødes, 
og hvor det sociale liv udfolder sig med 
forhallen som et centrum med adgang til 
kontor, lektiecafe og cafe.

Vi har flyttet kulturudvalget til 2. sal og 
indrettet kontor i det tidligere muse-
umslokale, så vi kan samle personalet i 
klubhuset i stueetagen, uanset om de 
arbejder med administration, organisation 
af det sportslige arbejde i fodboldafde-
lingen, kommunikation eller kommercielt 
arbejde for 1. senior.

Klubhusets 1. sal er stedet, hvor man 
klæder om, men det er ikke en etage til 
ophold før og efter omklædning. Flere 
omklædningsrum er blevet sat i stand, og 
der vil blive ryddet op i de gamle skabe og 
smidt ud, hvis ikke det allerede er sket.

Bagtrappen, som bruges som adgangsvej 
til og fra fodboldbaner, er blevet malet.

På 2. sal har vi - foruden et enkelt 
omklædningsrum - fundet plads til kultu-
rudvalget i et lille lokale. I det store rum 
og et sidelokale har vi i efteråret indrettet 
det, vi kalder Konferencen. Det er et 
fleksibelt rum udstyret med nye borde 
og stole og audiovisuelt udstyr. Lokalet 
bruges i nogle timer om eftermiddagen af 
de trænere, der bruger mest tid i klubben, 
og det kan reserveres af hold, der skal 
se video af deres kampe, af trænere til 
møder, til forældremøder med mere. 

Men vigtigt: Lokalet skal ikke bruges til 
almindelige sociale komsammen, øldrik-
ning eller lignende – det sociale liv skal 
udfolde sig i stueetagen. Konferencen er 
til arbejde, dialog og fordybelse.

Udvidelse af B.93 Hallen

Et af de helt store elementer i 
Masterplanen er en tilbygning til tennis-
hallen. Det er en kæmpeopgave, der både 
kræver kommunal velvilje og tilladelser, 
ligesom vi skal samle et betydeligt milli-
onbeløb. Så vi lover ikke, at en udvidelse 
vil blive gennemført som håbet, men vi 
lover, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at 
få det til at ske. 

Christian Lunøe
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O g  a r b e j d e t  e r  g å e t  i  g a n g . 
Hovedbestyrelsen har nedsat et bygge-
udvalg. Vi har hyret en bygherreråd-
giver, og det er Flemming Nielsen, som 
også styrede opførelsen af hallen i 2009. 
Arkitektfirmaet H+Arkitekter har lavet de 
første skitser, og dialogen med kommunen 
er igangsat.

Vores ønske er at opføre en tilbygning til 
nuværende hal med 2 indendørs tennis-
baner. Sammen med den opføres en 
forlængelse af den nuværende midter-
bygning, hvor stueetagen skal være en 
omklædningsbygning for fodboldafde-
lingen og 1. salen kontor og ophold for 
tennisafdelingen.

Tennisafdelingen har i flere år været 
inde i en meget positiv udvikling med en 
betydelig medlemsfremgang og en god 
økonomi. Men det skaber samtidig pres 
på anlægget, ikke mindst om vinteren, 
hvor man går fra et stort antal udendørs 
baner til 4 indendørs.

Tennisafdelingen arbejder med planer om 
at omlægge udendørsbaner til hardcourt 
med lys, som kan bruges en større del af 
året, men den store gevinst vil vi opnå 
med to nye indendørs baner.

Også i fodboldafdelingen er der pres på 
faciliteterne, og den nye omklædnings-
bygning skal lette presse på omklæd-
ningen i klubhuset og skabe plads til flere 
der. Den nye bygning er samtidig et led i 
arbejdet på at fremme kvindefodbolden, 
da den er tiltænkt de bedste kvinder og 
de bedste herrer, ligesom den skal inde-
hold spabad og isbad.

Endelig skal området rundt om hallen 
og på vejen ud til fodboldbanerne gøres 
færdigt som et grønt aktivitetsområde.

De nye fodboldbaner
Københavns Kommune har vedtaget en 
lokalplan, der gør det muligt at opføre 
en skøjtehal samt boliger på gasværks-
grunden. Vi har indgået en aftale om, 
at vi afgiver den nuværende bane 3 
til skøjtehallen mod til gengæld at få 
ekstra plads der, hvor den mobile skøj-
tehal ligger i dag. Samlet set får vi 
et anlæg, der er nogle få hundrede 
kvadratmeter større, men det bliver 
mere sammenhængende og bedre.

Arbejdet går efter den seneste plan, vi 
har hørt fra kommunen, i gang i foråret 
2019, og vi bliver i en periode på to år 
nødt til at klare os med en græsbane 
mindre, mens de bygger skøjtehallen.

Morten Hemmingsen

Jørgen Ritnagel Peter Lysdahl
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Vi har samtidig fået stillet i udsigt, at vi 
får en forbedring af banefaciliteterne med 
udvidet kunstgræs og bedre lys. Det skal 
afklares i løbet af 2019. Vi gør i besty-
relsen, hvad vi kan, for at få så god en 
løsning som muligt.

Vi arbejder også på at overbevise 
kommunen om, at faciliteterne på 
Østerbro Stadion skal forbedres.

Der er med andre ord nok at se til og 
arbejde for, og med Masterplanen ved vi, 
hvor vi gerne vil hen.

Alt sammen med det formål at skabe 
bedre forhold for de nuværende 
medlemmer, gøre det muligt at få flere 
ind i fællesskabet, forbedre det daglige 
arbejde i klubben og dermed samlet set 
skabe en stærkere og mere sammen-
hængende klub, som i sidste ende også 
skal vise sig i de sportslige resultater.

Arbejdet er i gang. De første resultater er 
nået, og vi håber, at alle medlemmerne vil 
glæde sig over dem.

B I R D V I E W 
S E T F R A  N O R D - Ø S T -  N Y  T I L BY G N I N G
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I vor kære klubs fodboldafdeling kan det 
ske, at man støder på holdninger i stil med 
følgende: „Tennisspillere er enspændere. 
De interesserer sig ikke for klubben og for 
fællesskabet.“ Nu er tennis jo en indivi-
duel sport, så det kan da ikke nægtes, at 
tennis af natur er mere individorienteret 
end holdsporten fodbold. Men hvis man 
interesserer sig lidt for, hvad der faktisk 
foregår i tennisafdelingen i øjeblikket, vil 
man kunne konstatere, at der så absolut 
lægges vægt på fællesskab, og at der 
bestemt findes medlemmer, der er dybt 
engagerede i klubbens velfærd som 
helhed.

Til tennisafdelingens årsmøde d. 15. 
november blev der fremlagt intet mindre 
end 11 forslag. Når fodboldafdelingen 
holder årsmøde, er det et selvsyn, at der 
overhovedet bliver fremlagt forslag. Og 
hvis man tror, forslagsiveren er et udtryk 
for en dårligt drevet afdeling, tager man 
helt fejl. Tennisbestyrelsen kunne frem-
lægge en medlemsfremgang fra 1342 
til 1378 medlemmer og præsentere et 
meget flot årsregnskab. Og der udføres 
et imponerende godt ungdomsarbejde i 
klubben.

De mange forslag skal snarere ses som et 
udtryk for, at mange medlemmer er enga-
gerede i at gøre en god klub endnu bedre. 
Der var en livlig diskussion om emner 
som banefordeling, priser og faciliteter. 
Klokken blev halv tolv, før mødet blev 
hævet. Og det altså på trods af, at besty-
relse og ledere har udført et så impone-
rende stykke arbejde, at man ikke ville 
kunne fortænke nogen medlemmer i blot 
at klappe i hænderne og nyde at være en 
del af en så veldrevet afdeling.

Udover dette medlemsengagement kan 
man konstatere, at fællesskab simpelt 
hen er en del af afdelingens strategi. Men 
hvordan harmonerer det med at prak-

tisere en sport, der stiller store krav til 
den enkelte udøver, hvis han vil nå til 
tops? Medlemsbladet har mødt junior- 
og økonomiansvarlig Bo Mortensen for at 
få et indblik i dette. Og for at høre om 
ambitionerne og udviklingen generelt i 
en klub, hvis bedste kvindeseniorhold i 
skrivende stund befinder sig i den bedste 
række, Elitedivision, mens herreholdet er 
i den næstbedste, 1. division, og hvor det 
også er et generelt billede, at pigerne er 
et skridt foran drengene.

Om ambitioner
- I princippet kunne vi hurtigt etablere os 
i Elitedivisionen, hvis det var dét, vi ville. 
Vi kunne hurtigt købe et hold; det har vi 
reelt set økonomien til. Men tanken er 
at bygge fundamentet op, og det har vi 
været i gang med i de sidste to et halvt år. 
Det begynder at se rigtigt fornuftigt ud, 
det vil sige: Vi begynder at have rigtigt 
mange gode spillere i de yngre årgange, 

B.93 TENNIS – FREMGANG OG FÆLLESSKAB
Bo Mortensen fortæller om udviklingsarbejdet i tennisafdelingen
af Mads Mazanti Jensen

Bo Mortensen Arkivfoto
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som klarer sig rigtigt godt og befinder sig i 
toppen af dansk tennis. Vi har en nummer 
1 i U14-pige (Zoë Helle du Pasquier 
Jensen, red.) og en nummer 1 i U12-pige 
(Lucca Talbro Ingildsen, red.). Og så har 
vi en masse yngre piger på vej. Desuden 
har vi lavet et stort arbejde for at få en 
masse drenge ind. Vi er en pigeklub lige 
nu, så vi vil også gerne have drengene 

med. Men det er som om, der bare ikke 
har været nogle drenge, der har budt på 
den træning, vi har haft. Nede i de små 
årgange er der dog nogle stykker på vej, 
som kan gå helt til tops. Det prøver vi nu 
at bygge videre på. Den første U14-pige 
spiller allerede på vores 1. senior som 
4. single, og så er det reelt set bare at 
bygge videre, så vi kan få flere piger ind 

Lucca Talbro Ingildsen og Zoe Helle du Pasquier Jensen – Foto: Pia Jensen



på førsteholdet på sigt, så de kan over-
tage, når de nuværende spillere ikke vil 
mere. Det er i princippet den samme stra-
tegi på herresiden. 

Vores ambitionsniveau lige nu er 
omkring 1. division. Pigerne rykker ned 
i denne sæson, og det passer også til 
deres niveau. De har niveau til 1. divi-
sion. Og det samme med drengene. 
Turneringsstrukturen er blevet lavet om, 
så den bedste række skæres ned fra tolv 
til otte hold, og vi har ikke niveau til at 
være med blandt de otte bedste. Det gode 
er, at drengene har en bred trup, så der er 
mange på det samme niveau, altså første-
divisionsniveau, og det samme gælder for 
pigerne. Vi har ikke som målsætning lige 
nu at spille i Elitedivisionen. Hvis vi kigger 
langt ud i fremtiden, så er det vores 
målsætning at komme i de to bedste 
rækker og spille om medaljer. Men vi vil 
bare gøre det på vores egen måde, så det 
er vores egne spillere, der gør det, eller 
folk, der bare har lyst til at komme her.
 
Og så handler det også om at skabe en 
masse for det sociale i trupperne. Vi laver 
en del sociale arrangementer i løbet af 
året, så vi har sammentømret spillerne, 
så de har lyst til at være her. Og det 
fungerer rigtig godt; der er god stemning 
derovre lige nu. 

Om elitestrukturen og det 
sociale
Det er vigtigt, at vi bruger ressourcerne 
rigtigt i forhold til dem, vi satser på, fordi 
vi har et begrænset antal ressourcer til 
dem, som kan blive topspillere. Vi har 
måske fire spillere, som får tildelt rigtigt 
meget, for de skal kunne klare sig helt i 
toppen, de skal kunne vinde danmarks-
mesterskaber.

Og så er der en stor gruppe derunder, en 
20-30 spillere, som også får rigtigt meget, 
de får 4+ timer om ugen og tre gange 
fysisk træning. Men de får ikke enetimer. 

Hvis du skal derop, så skal du potentielt 
kunne vinde et danmarksmesterskab. Og 
det er et spørgsmål om ressourcer; der 
er ikke baner og trænere til det. Det, vi 
prøver på at give denne her gruppe, som 
er meget vigtig for klubben, for det er 
også dem, der sammentømrer holdene 
på kryds og tværs, er god træning, en 
masse fysisk træning, sociale aktiviteter 
og træningslejre, som de selv betaler for. 

Og så har du så en endnu større gruppe, 
som kun spiller en eller to gange, som 
enten er ved at finde ud af, om tennis 
er noget for dem, eller er helt små, eller 
bare er ved at finde ud af, om turne-
ringsræset er noget for dem. Dem laver 
vi sociale aktiviteter for, og så er vi ved 
at skabe venskabsklubber, så vi får skabt 
nogle aktiviteter på kryds og tværs. I 
princippet prøver vi at give alle de forskel-
lige grupper det, de skal have, men det 
er bare forskellige ting, de får. Vi må ikke 
glemme nogen, det er meget vigtigt, vi 
skal også have dem med, som ikke er i 
søgelyset, fordi de ikke spiller turneringer. 

Om forholdene indendørs og 
udendørs
Forskellen på indendørs- og udendørssæ-
sonen er først og fremmest banekapaci-
teten. Udendørssæsonen giver os langt 
flere baner. Så i indendørssæsonen skruer 
vi ned for træningen på baner, men vi 
skruer op for den fysiske træning. Og når 
vi så går udendørs, skruer vi lidt ned for 
den fysiske træning og øger til gengæld 
antal timer, der trænes på banerne. 
Desuden er vi den klub i Danmark, der 
har flest spillere ude at spille skumtennis-
turneringer, det vil sige turneringer for de 
små, og det er indgangen til turnerings-
tennis. De spiller skumtennis i indendørs-
sæsonen, og når de så kommer udendørs, 
kommer de også ud at spille turneringer, 
for turneringerne ligger i udendørssæ-
sonen. For første gang i mange år vil vi 
selv arrangere en ny skumtennisturne-
ring. Både på ungdoms- og seniorsiden. 
Fordi vi simpelt hen er nødt til at give 
noget tilbage til sporten. Andre store 

10
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klubber har en stor turnering, så det skal 
vi også have. Men det har vi ikke priori-
teret de andre år, for der var ikke økonomi 
til det. Men der er overskud til det nu. 

Om fremtiden
Der er ikke nogen tvivl om, at vi skal 
have en større indendørskapacitet, og 
den proces er allerede i gang i form af 
et halprojekt. Men realistisk set tager 
det to-tre år. Drømmescenariet er at få 
større indendørskapacitet, så vi kan spille 
mere året rundt. Vi spiller indendørs i 7-8 
måneder om året, så vi vil meget gerne 
have større kapacitet. Det næste skridt er, 
at når der kommer flere og flere elitespil-
lere, som også kræver flere ressourcer, 
så vi har brug for penge til trænere. Vi 
skal begynde at etablere samarbejde med 
Team Copenhagen og forhåbentlig også 
andre investorer, som vil give penge til 
vores elitetennnis, så det ikke kommer til 
at gå ud over bredden. Det ser jeg som 

en kæmpe udfordring i det næste et til 
halvandet år: At sætte den proces i gang 
og så bygge det op, så vi kan give dem, 
der er dygtige nok og bruger meget tid på 
det, de muligheder, de har brug for, uden 
at det går ud over resten af klubben. Det 
er den fejl, andre tennisklubber begår: De 
begynder at bruge deres egne penge, og 
så bliver folk, der ikke bliver tilgodeset, 
sure over det. Så det er vigtigt, at vi får 
etableret et erhvervsnetværk på samme 
måde som fodboldafdelingen. Der skal 
være nok penge til, at vi kan gøre det, vi 
skal gøre. 

Den fulde version af Frederikke Nørgaards 
referat fra Tennisafdelingens årsmøde, 
der er brugt som kilde til denne artikels 
indledning, kan læses på B.93 Tennis´ 
hjemmeside.

https://b93tennis.dk/newlook/proc_info.
asp
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D. 22. januar afholdt B.93 Fanklub sin 
årlige generalforsamling, som altid i de 
fine og hyggelige lokaler i Sankt Gertruds 
Stræde. Før der blev taget hul på afte-
nens dagsorden, var der fornemt besøg 
af cheftræner Danny Jung og sports-
chef Patrick Mtiliga, som begge gjorde 
status over truppens nuværende situa-
tion. Pengene til nyindkøb er små, men 
de to herrers optimisme og håb om, at 
vi kan blive blandt de seks bedste hold 
i 2. division og dermed komme i opryk-
ningsspillet, fejlede ikke noget. Og Patrick 
Mtiligas arbejde med at binde klubben 
sammen på tværs af holdene bliver meget 
spændende at følge.

Derpå gennemgik formand Brian Nehm 
assisteret af farmand Freddy den 
forgangne sæson og målsætningerne for 
den kommende. Især to punkter sprang i 
øjnene: Fanklubbens gode økonomi og det 
vigende medlemstal. Takket være impo-

nerende arbejde fra fanklubbens frivillige 
med salg til hjemmekampene på Østerbro 
Stadion kunne Fanklubben præsentere et 
smukt overskud for 2018 på 26.138 kr. Til 
gengæld var det trist at kunne konstatere 
en markant nedgang i medlemstallet på 
145 personer. 

En sandsynlig årsag til faldet er det 
faktum, at et medlemskab af fanklubben 
nu ikke længere giver gratis adgang til 
B.93s hjemmekampe. Det er et stort 
ønske fra fanklubbens side at få denne 
ordning genindført. Hvad klubben måtte 
miste i entréindtægter på den konto, får 
den rigeligt tilbage i form af øget salg på 
stadion og mere stemning på tribunerne.

Desuden er det heller ingen hemme-
lighed, at den gruopvækkende hjemme-
banestatik med kun en enkelt hjemmesejr 
i hele efterårssæsonen, ikke ligefrem har 
været befordrende for tilskuerinteressen 
på Østerbro Stadion.

Men det skorter i hvert fald ikke på initia-
tiver, der skal få flere på stadion. Blandt 
andet vil fanklubben gøre det til et fast 
ritual at marchere fra klubhuset til stadion 
før hjemmekampene, og derved skabe 
mere opmærksomhed om kampene hos 
klubbens medlemmer og i gadebilledet. 
Mest afgørende er det imidlertid at få fat 
i klubbens yngste medlemmer og deres 
forældre. Forkampe for børnespillere 
på stadion og gratis adgang til ikke blot 
ungdomsmedlemmer, men også deres 
forældre, var blandt de initiativer, der blev 
diskuteret. 

Og noget må der gøres. B.93s kommu-
nikationschef Claus Vandborg kunne 
fortælle forsamlingen om en undersøg-
else, der viste, at 85% af klubbens 
medlemmer ikke ved, at B.93s bedste 
herreseniorhold spiller i 2. division og 

B.93 FANKLUB – FÅ MEDLEMMER, STORT ENGAGEMENT
Divisionsholdets fanklub har brugt vinteren på
generalforsamling og five-a-side
af Mads Mazanti Jensen

Brian Nehm – Arkivfoto
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DM for Fanklubber – vinder B.93 foto Regitze Splidsboel

afvikler sine hjemmekampe på Østerbro 
Stadion. 85%! Hvem vil gennemføre den 
kulturrevolution, der er nødvendig for at 
få slettet det forfærdelige tal? Fanklubben 
vil selvfølgelig gøre sit. Men den har ikke 
ressourcer nok til at løfte opgaven alene.

Pokalen tilbage til klubben.
Kort efter generalforsamlingen tog 
B.93 Fanklub fat på årets første, store 
opgave, danmarksmesterskabet i five-a-
side for fanklubber. Det har udviklet sig 
til en tradition, at B.93 Fanklub tager 
dette årligt tilbagevendende arrange-
ment yderst seriøst. Selv om et DM for 
fanklubber har en vis klang af bodegabold 
over sig, er der faktisk nogle klubber, som 
stiller med udmærkede hold, nogle af 
dem endda med tidligere divisionsprofiler.

I Helsingørhallen, engang skueplads 
for klassiske kampe i den bedste hånd-

boldrække, da Helsingør var en magt-
faktor i dansk herrehåndbold, stillede 
B.93 Fanklub med to hold, der begge leve-
rede fine resultater turneringen igennem. 
Kronen på værket blev sat, da B.93 1 
slog AGF med 4-2 i finalen, og dermed 
kan kalde sig danske mestre for anden 
gang. Stort tillykke til mesterholdet, 
som bestod af ingen ringere end René 
„Puden“ Rasmussen, Kristoffer Bødker, 
Jonas Lorentzen, Thomas Høegh, Martin 
Drescher og så Nehm-krydderiet på denne 
herlige delikatesse af et eks-divisionshold, 
den teknisk dygtige Tobias Nehm. For bag 
en triumf for B.93 Fanklub står der altid 
en Nehm. Og uden formand Brian Nehms 
utrættelige indsats ville fanklubben være 
ilde stedt.
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Holdkampe i Elitedivisionen i tennis 
er måske nok en begivenhed for de få 
indviede. Men det er egentlig en skam. 
For selv om spillet og rammerne selv-
sagt ikke når Grand Slam-højder, er det 
allige  vel en mulighed for at opleve aldeles 
udmærket tennis leveret af klubbens 
bedste spillere.

En holdkamp i vor fine hal er en ople-
velse i fire dimensioner. Fra „broen“, der 
knejser mellem de fire baner, har man et 
perfekt overblik over de fire singlekampe, 
der afvikles samtidigt. 

En kold og snefuld lørdag d. 26. januar 
var B.93 i aktion imod Birkerød. Selvom 
B.93 som nævnt i artiklen med Bo 
Mortensen i øjeblikket ikke har niveauet 
til Elitedivisionstennis og derfor ofte ryger 
ind i øretæver i disse holdkampe, er det 

alligevel en fornøjelse at overvære spil-
lernes gåpåmod og store engagement. Og 
desuden giver holdkampene mulighed for 
at overvære en af klubbens og Danmarks 
største talenter på kvindesiden, Zoë Helle 
du Pasquier Jensen, som i øjeblikket 
topper U14-ranglisten. På trods af sin 
meget unge alder deltager hun allerede 
nu i seniorholdets kampe, og selv om det 
nødvendigvis må give et par hak i tuden 
engang imellem, når hun møder ældre 
spillere, høster hun værdifuld erfaring, 
således også i kampen mod Birkerød, selv 
om det blev til nederlag.

Nordsjællænderne var i det hele taget 
dominerende i denne holdkamp, men 
det blev dog til en enkelt sejr i single 
og dermed også et point på kontoen i 
tabellen, da Sofia Seron Pawlik endte 
med at gå sejrrigt ud af en hård tre-sæts-

HOLDKAMP HOLDER
Reportage fra en holdkamp i kvindernes Elitedivision i tennis
af Mads Mazanti Jensen
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kamp. Det afgørende sæt blev afviklet 
som et såkaldt match tie break. I stedet 
for at spille et normalt sæt, afvikles afgør-
ende sæt i en holdkamp som et tie break, 
blot med den forskel, at man spiller til 10 
i stedet for til syv, og i den disciplin viste 
Seron Pawlik sig som den bedste. 

Kampen fik dog et mindre efterspil, da 
Birkerøds træner mente, at der blev 
foretaget en fejlkendelse på den afgør-
ende bold. Imidlertid var det svært at 
revse linjedommer eller banedommer, 
da der ikke var nogen. Træneren util-
fredshed rettede sig mod referee´en, der 
agerer overdommer fra tilskuerpladserne, 
men han så ingen grund til at gribe ind. 
Spillerne dømmer selv kampene efter 
bedste evne, og selv om det kan give 
nogle prekære situationer af og til, er det 
vel i grunden også en udmærket opdrag-
else i fair play.

I pausen mellem singlerne og de to 
afslutt ende doubler blev skærmene 
fundet frem, så der kunne følges med i 
finalen i Australian Open. Med „hawkeye“ 
og det hele.

Da doublerne så kom i gang, viste 
gæsterne sig på ny overlegne og vandt 
begge kampe i to klare sæt, således at 
de løb af med en samlet sejr på 5-1. Men 
pyt, med det udviklingsarbejde, B.93 er 
i gang med, skal vi nok sejre i det lange 
løb. Viljen og engagementet er i hvert fald 
til stede. Kan vi holde på vore talentfulde 
ungdomsspillere, går vi uden tvivl gode 
tider i møde.
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Martin Heisterberg - arkivfoto

I sommerpausen 2018 gennemgik vores 
bedste herrehold noget af åreladning. 
Flere af de bærende kræfter valgte at 
indstille karrieren på topplan, først og 
fremmest den mangeårige anfører og 
klublegende, Martin Heisterberg, men 
også flere andre 93-profiler som for 
eksempel Emil Farver, Olcay Senoglu, 
Kristian Holm og Anton Peterlin. 

Det var selvfølgelig et hårdt slag for vores 
divisionshold, men heldigvis valgte profil-
erne at blive i klubben og genoplive 7. 
holdet, en god, gammel 93-institution 
med et lukket hold af gamle klubfolk. 

Under ledelse af den tidligere divisions-
holdstræner Kim Splidsboel fik „Heisters 
helte“ en katastrofestart på livet i serie 
2, da de hurtigt kom bagud 0-2 mod 
Heimdal i sæsonens første kamp. De ruti-

nerede kæmper fik dog vendt slaget og 
sejrede 4-2. Derpå gik det slag i slag, den 
ene klare sejr afløste den anden, og med 
kun et enkelt pointtab før sæsonens sidste 
kamp skulle der nærmest et mirakel til, 
hvis heltene skulle snydes for oprykning. 

Og der var da heller ingen slinger i valsen 
i kampen mod Sundby. 1-0 til heltene 
hjemme på den nye kunstgræsbane. Dog 
måtte et mildest talt ineffektivt hjemme-
hold have lidt hjælp til at sikre sig sejren; 
Sundbys målmand sparkede bolden over 
hovedet på sig selv og ind i eget net. 

I den kommende sæson står den så på 
serie 1. Dermed er 7. senior faktisk klub-
bens næsthøjest rangerede herresenior-
hold. Gabet mellem det bedste senior- og 
ungdomshold og det næsthøjest range-
rede herreseniorhold – et mangeårigt 

HEISTERS HELTE SLOG TIL
B.93 7 rykkede op i serie 1
af Mads Mazanti Jensen
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7. holdet træner indendørs i Svanemøllehallen – foto Mads Mazanti

smertensbarn for klubben – er således 
blevet lidt mindre. Og medlemsbladet har 
Martin Heisterberg ord for, at holdet ikke 
ser sig selv som et lukket hold:

– Vi er åbne overfor, at eksempelvis 
U19-spillere kan få kamptræning på vores 
hold. Hvis de altså er gode nok til at 
komme på holdet…

Men hvad er egentlig ambitionen for den 
kommende sæson? Ville en eventuel 
oprykning fra serie 1 til Københavnsserien 
være for meget af det gode for det skal vi 
sige moderat træningsbegejstrede hold. 
Til dét siger Heisterberg:

– Ambitionen er oprykning til 
Københavnsserien, men vi får en sværere 
sæson i serie 1. Vi kommer til at møde 
nogle divisionsholdenes reservehold, 
eksempelvis Fremad Amagers, så det 
bliver nok ikke så nemt.

Optakten til sæsonen har dog været 
lovende. Forstærkninger i form af divisi-
onskæmperne Daniel Lindsten og Aske 
Lundsgaard og en overraskende ihærdig 
træningsindsats under nogle meget lange 
træningspas i Svanemøllehallen giver i 
hvert fald grund til en vis optimisme. 

Men uanset hvad den kommende sæson 
måtte bringe af sejre eller nederlag, 
er det en fornøjelse at følge dette hold, 
der om nogen personificerer sammen-
hold, klubånd og spilleglæde. Det skulle 
ikke undre, om det også bliver fra dette 
hold, at fremtidige ledere i klubben bliver 
rekrutteret. I så fald går vi en lys tid i 
møde.
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I det forgangne efterår etablerede den 
18-årige Jeppe Erenbjerg sig på vort 2. 
divisionshold. Med sin elegante boldbe-
handling og hurtige ryk op langs højre 
flanke blev den blonde yngling hurtigt 
en favorit blandt fansene. Især i anden 
halvleg af kampen mod Frem fik vi set, 
hvilket potentiale dette seneste produkt 
fra ungdomsafdelingens talentfabrik 
rummer. Det var derfor en nyhed, der 
varmede alle 93eres hjerter, da det blev 
offentliggjort, at dette store talent havde 
skrevet under på en to-årig kontrakt med 
klubben. Jeppe Erenbjerg er dermed en 
fremtidens mand for vort divisionshold. 
Medlemsbladet har mødt ham for at blive 
lidt klogere på hans forhold til klubben og 
hans drømme for fremtiden.

– Har du altid været 93er?
– Da jeg var helt lille, spillede jeg i Skjold 
ovre i Fælledparken, og så var jeg på en 
fodboldcamp, hvor jeg blev rigtig gode 
venner med en fyr, der spillede i B.93, 
så på den måde blev jeg introduceret for 
B.93.

– Hvor gammel var du da?
– Da har jeg været en 8-9 år gammel.

– Og derfra har du arbejdet op gennem 
ungdomsrækkerne i B.93. Og i efter-
året fik du dit gennembrud på 1. senior. 
Hvordan har du oplevet springet fra 
ungdomsfodbold til seniorfodbold?
– Der har selvfølgelig været en forskel, 
især fysisk. Men jeg synes nu altid, at 
niveauet i ungdomsfodbold har været 
rigtig højt, så springet var ikke så stort, 
som jeg havde frygtet, og det var måske 
også grunden til, at det gik så godt, som 
det gjorde. Selvfølgelig har der været en 
forskel i fysikken, som var en udfordring i 
begyndelsen, men efterhånden synes jeg, 
at jeg har vænnet mig til det.

– Du har for nyligt skrevet under på 
en to-årig kontrakt med klubben. Det 
plejer jo ellers at være lidt svært at få 
unge talenter til at skrive længereva-
rende kontrakter med klubben. Hvad var 
baggrunden for, at du gjorde det?
– Jeg har altid godt kunne lide at være i 
B.93, så det var slet ikke en svær beslut-
ning. Da vi begyndte at have nogle 
samtaler omkring det, var jeg slet ikke i 
tvivl om, at det var dét, jeg gerne ville.

– Hvad har du af ambitioner for dig selv 
og for holdet i forhold til den kommende 
sæson?
– For holdet har vi alle sammen en ambi-
tion om at komme i top seks (som inde-
bærer en plads i oprykningsspillet, red.). 
Og på det personlige plan vil jeg gerne 
spille så mange minutter, som jeg over-
hovedet kan, og bidrage til holdet, forhå-
bentlig også starte inde i nogle kampe.

– Hvordan er dine ambitioner som 
fodboldspiller på længere sigt?
– Jeg håber at nå så langt, jeg overho-
vedet kan. Drømmen er at blive profes-
sionel. Jeg ved ikke, hvor langt det kan 
bære, men drømmen er at spille så lang 
tid, jeg kan, og komme til at leve af det.

– Du har ikke en favoritklub, du gerne vil 
til?
– I udlandet har jeg Liverpool. Det er 
selvfølgelig lidt langt væk lige nu, men 
det er den helt store drøm.

Medlemsbladet ønsker i hvert fald den 
sympatiske, unge mand alt mulig helt og 
lykke fremover, og vi glæder os til at følge 
ham i 93-trøjen.

PORTRÆT: JEPPE ERENBJERG – FREMTIDENS MAND
Medlemsbladet har mødt det unge talent
af Mads Mazanti Jensen
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Jeppe Erenbjerg – Foto Christian Midtgaard



20

Hvilken fodboldspillestil er egentlig den 
mindst inspirerende? Ja, det kommer 
selvsagt an på, hvad man gerne vil inspi-
reres til. For en klub som B.93, der traditi-
onelt vægter den tekniske angrebsfodbold 
højt, er Bo Henriksens Horsens, som har 
ry for primitivt spil, næppe nummer 1 på 
listen over inspirationskilder. Landsholdets 
absolut godkendte, men ikke ligefrem 
charmerende indsats ved det forgangne 
års VM, har næppe heller sat det store 
aftryk hos trænere og ledere i vor gamle 
klub. Og hvis man nævner østeuropæisk 
fodbold fra tiden før Murens fald, er det 
nok ikke heller noget, der får nogen til at 
hæve øjenbrynene. Hvis nogen da over-
hovedet kan huske så langt tilbage.

Også i sin samtid havde østeuropæisk 
fodbold anno Den Kolde Krig et dårligt ry. 
I en verden delt op i en fattig, grå østblok 
og en rig, lidt mindre farveløs vest-
blok fik østeuropæisk fodbold pr. auto-
matik stemplet „kold maskinfodbold“. De 
østeuropæiske landsholds dominans ved 
de olympiske lege i disse år gjorde intet 
for at ændre på den fordom. For bag 
østblokkens olympiske overlegenhed lå 
det faktum, at fodboldturneringen ved 
OL frem til 1984 var forbeholdt amatører. 
Derfor kunne vestholdene ikke stille med 
deres bedste spillere, der i sagens natur 
var professionelle, men østholdene kunne 
stille med A-kæden, fordi deres bedste 
spillere havde status af „statsamatører“. 
Det vil sige: De var officielt ansat på en 
fabrik, men reelt lavede de ikke andet end 
at spille fodbold. Triumfer i en så ulige 
konkurrence aftvang ingen beundring på 
vestsiden af jerntæppet, tværtimod.

Dinamo Tblisi.
På klubsiden havde statsamatørerne 
helt anderledes store problemer med 
at følge med de – efter datidens stan-
darder – højt betalte vestlige proffer. 
Østklubberne, der ofte bar maskin-
navne – Dynamo var blandt de mest 
populære – brød kun ved sjældne lejlig-
heder de vesteuropæiske holds domi-
nans i Europa Cup-turneringerne. Og når 
det skete, tiltrak det sig sjældent stor 
opmærksomhed i Vesten. Bundrekorden 
for tilskuere til en Europa Cup-finale 
blev sat i 1981, da sølle 5.000 tilskuere 
på det vældige Rheinstadion i Düsseldorf 
overværede en pokalvinderfinale mellem 
Dinamo Tblisi fra den daværende Sovjet-
republik Georgien og DDR-holdet Carl 
Zeiss Jena. 

Dynamo Dresden.
I vor egen klub vakte det da heller ikke 
ligefrem jubel hos kassereren, da B.93 i 
1982 trak DDR-holdet Dynamo Dresden i 
Europa Cup´en for pokalvindere. Hverken 
sportsligt eller økonomisk var østtyskerne 
en attraktiv modstander. At B.93 alligevel 
endte med at stå som samlet vinder af de 
to opgør var der ikke mange, der havde 
regnet med.

Ole Petersen, daværende anfører: „Det 
var et godt hold med flere østtyske lands-
holdsspillere. De var teknisk dygtige, 
hurtige og fysisk stærkere end os. Men vi 
var godt forberedte på dem, godt orga-
niserede, og i kampen i Dresden fik vi 
lidt medgang på det rigtige tidspunkt i 
kampen med en vigtig reducering til sidst, 
så vi endte med at klare den alligevel. 

DA DYNAMOERNE LYSTE
Maskinfodboldens diskrete charme
af Mads Mazanti Jensen
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Dynamo Berlin.
På trods af østholdenes blakkede ry 
tog Dynamo-holdene alligevel del i et 
par mindeværdige Europa Cup-kampe i 
1980´erne. Dynamo Dresden stod i de 
år i skyggen af det østberlinske Dynamo-
hold, Dynamo Berlin. Dynamo Berlins 
storhedstid i de år skyldtes det faktum, 
at det kommunistiske styre simpelt hen 
fandt det mest passende, at et hoved-
stadshold vandt det østtyske mester-
skab. Chefen for den berygtede sikker-
hedstjeneste Stasi, Erich Mielke, blev 
gjort til formand for klubben, og så var 
mesterskabskampen sådan set afgjort på 
forhånd. 

Dynamo Berlin, i dag blød mellemvare i 
den fjerdebedste række i Tyskland, havde 
mindre held i sprøjten internationalt, men 
dette allstar-Stasi-hold udgjorde dog 
den ene part i et par spektakulære tyske 
øst-vest-dueller. I 1986 mødte de i en 
Europa Cup-kvartfinale vesttyske Bayer 
Uerdingen og vandt den første kamp i 
Østberlin med 2-0, hvorpå de i en fuld-
kommen vanvittig returkamp tabte 3-7, 
og altså blev slået ud med en samlet 
score på 5-7.

I 1988 skaffede Dynamo Berlin sig et 
fantastisk udgangspunkt til returkampen 
mod det vesttyske storhold Werder 
Bremen ved at vinde 3-0 i Østberlin. 
Men ifølge en dokumentar fra den tyske 
tv-kanal NDR3 inviterede Werders legen-
dariske manager Willi Lemke østberli-
nerne på en shoppingtur i det lokale stor-
magasin på dagen, hvor returkampen 
skulle spilles. Overvældede af mødet med 
den vestlige forbrugskultur tabte Dynamo 
Berlin samme aften 0-5. Året efter faldt 
Muren.

Dynamo Kiev.
Det Dynamo-hold, der nåede at efterlade 
det største aftryk på europæisk fodbold, 
må have været Dynamo Kiev. Spillerne fra 
det ukrainske storhold udgjorde grund-
stammen på det sovjetiske landshold, der 
i 1985 ydede en fantastisk bidrag til den 
største fodboldkamp nogensinde på dansk 
jord, Danmark-Sovjet 4-2. 

Og ikke nok med dét: Dynamo Kievs 
Europa Cup-triumf i 1986 gjorde et 
uudsletteligt indtryk på denne redaktør, 
da han som dreng overværede en 
af Danmarks Radios sjældne Europa 
Cup-transmissioner. Med teknisk fodbold 
af en dengang helt uset hastighed bygget 
op omkring de lynhurtige fløjspillere 
Blokhin og Belanov afmonterede ukra-
inerne fuldkommen et ellers særdeles 
kompetent Atletico Madrid-hold og vandt 
3-0. 

Min begejstring for Dynamo Kiev var 
bestemt ikke noget, jeg delte med mine 
jævnaldrende kammerater dengang. 
Det ville jo nærmest have været forræ-
deri at udtrykke beundring for noget, der 
havde fået stemplet som „kold maskinfod-
bold“, og derfor nødvendigvis også måtte 
være det. Men når jeg i dag ser hold som 
Borussia Dortmund, RB Leipzig og – på 
en meget god dag – Brøndby praktisere 
målsøgende tempofodbold, kan jeg ikke 
lade være at tænke på, at de positive 
elementer i Sovjet-fodbolden måske alli-
gevel lever videre i en ny og tidssvarende 
form. Hvem ved, måske kunne det faktisk 
være en kilde til inspiration, hvis en B.93-
træner kiggede lidt nærmere på et støvet 
VHS-bånd med „kold maskinfodbold“?
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 Vores talenter i fodbold ungdomsafdelingen m/k er blandt de bedste i Danmark.

Både elite og bredde har gode vilkår i klubben, og dygtige trænere sørger for at vore 
spillere udvikler sig bedst muligt. 

Vores fodbold ungdomsafdelinger sørger for at tilbyde spændende rejser til stævner i 
såvel udland som indland. 

Det kan være dyrt for nogle af vore unge mennesker, at deltage i alle aktiviteter.

Her kommer Back-Op foreningen ind i billedet. I dag har foreningen 32 medlemmer, 
der betaler 1.000 kr. hvert år i kontingent, som foreningen kan anvende til at støtte 
enkelte spillere, eller som tilskud til hold, der skal af sted på en spændende oplevelse.

I 2018 udbetalte foreningen 30.000 kr. i støtte. 
Vi håber, at flere vil være med, så vi kan støtte vores 
fodbold ungdom endnu mere i fremtiden.

I B.93 ER VI MEGET ANERKENDTE FOR VORES 
IMPONERENDE UNGDOMSARBEJDE

Bestyrelsen i Back-Op foreningen
Torben Klarskov (formand)
Finn ”Ludo” Jensen (medlem)
Hans Hesselberg (suppleant) 
Peter ”OB” Jensen (næstformand)
Palle ”Banks” Jørgensen (kasserer)

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden:
 Torben Klarskov på mail klarskov@b93.dk
Kontonummer er 3001 4589374487 – mobile pay: 21141493

På back-op foreningens nyligt afholdte 

generalforsamling modtog tre unge 

fodboldspillere hver et legat på 2.500 kr. 



Del 1: Troldenes triumf 

Den første lørdag i november på 
Svanemølleanlægget. Pludselig lyder der 
et jubelbrøl, der giver genlyd ud over 
hele anlægget. Jubelen kommer fra spil-
lere, ledere og forældre, på og omkring 
B.93s U13-hold. Med et uafgjort resultat 
mod Brøndby er det, de har kæmpet 
for hele sæsonen, blevet til virkelighed: 
Mesterskabet i U13 Elite Øst. Det højeste, 
en drengespiller kan vinde. 

Efter triumfen går turen til Østerbro 
Stadion, hvor drengene hyldes fra de 
mange tilskuere, der er samlet til divisi-
onsholdets kamp mod Frem. Og hyldesten 
er helt på sin plads. Der er tale om en af 
de største præstationer af noget ungdoms-
hold i B.93 i de seneste mange år.

Medlemsbladet har sat sig for at følge 
udviklingen af dette drengehold i den 
kommende tid. For det er en spændende 
historie: Hvordan kommer det til at gå for 
denne gyldne årgang? Hvilke oplevelser 
får drengene, hvilke problemer møder de? 
Hvem bliver i klubben, hvem søger lykken 
andre steder?

Drengene trænes af Kim Trier, som 
begyndte at træne dem i sommeren 2017, 
dengang de var U12. Han har i sit arbejde 
med drengene først og fremmest stået 
overfor to udfordringer: For det første 
har han skullet hjælpe drengene med at 
finde den rigtige balance mellem kamme-
ratskab og sportslige ambitioner. Truppen 
er nemlig i besiddelse af et imponerende 

TRIERS TROLDE
Medlemsbladet mandsopdækker Kim Triers talentfulde U13-hold 
af Mads Mazanti Jensen
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U13 på anlægget: Foto Bjørn Klubien



godt kammeratskab drengene imellem, 
hvilket selvfølgelig er meget positivt. Men 
ifølge Trier har det også været svært at 
få drengene til at stille krav til hinanden, 
som man er nødt til at stille for at opnå 
resultater, fordi de simpelt hen var for 
flinke ved hinanden. En af nøglerne til 
efterårets triumf har derfor været at få 
drengene til at forstå, at man godt kan 
stille krav til hinanden på banen og stadig 
bevare det gode venskab. For det andet 
har Trier måttet kæmpe med det klassiske 
93-problem: Hvordan holder vi på spil-
lerne? I sommeren 18 nåede drengene 
den alder, hvor det er tilladt for klubber 
at fiske spillere i andre klubber. Rygtet om 
det talentfulde kuld havde for længst nået 
Superligaklubbernes talentspejdere, så de 
stod klar med fiskestangen. Triers svar på 
denne problematik var at indgå en under-
håndsaftale med drengenes forældre om, 
at deres drenge blev i klubben i hvert fald 
et år frem i tiden. Forældrene har indtil 
videre holdt ord, selv om storklubberne 
også ved juletid igen var ude med snøren. 

I den kommende sæson fortsætter 
truppen med at spille i U13 Elite Øst. 
Men der kommer en forandring, som 
det bliver spændende at se, hvordan 
22-mandstruppen håndterer: Der bliver 11 
spillere på holdet til kamp, i stedet for de 
8, som der hidtil har været. Umiddelbart 
skulle man tro, at det ville give flere spil-
letid, men det er faktisk ikke tilfældet. For 
truppen har frem til den forgangne sæson 
været delt i to hold: Et 8-mandshold i 
Elite Øst og et ditto i den københavnske 
mesterrække. Minimum 16 af de 22 spil-
lere fik altså spilletid hver weekend, men i 
denne sæson stiller vi kun ét hold med en 
kamptrup på maksimalt 14 spillere i U13 
Elite Øst.

Hvordan vil drengene håndtere den 
kommende sæsons udfordringer? Kan de 
bevare kammeratskabet? Vil storklubberne 
lykkes med deres fiskeforsøg? Følg med de 
kommende afsnit af Triers Trolde.
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Efter afslutningen af efterårssæsonen 
meddelte Frank Nielsen og Erling Bøje, at 
de havde besluttet at stoppe som aktive i 
den sportslige ledelse for klubbens divisi-
onshold i fodbold for herrer.

Dermed stopper – i denne omgang – en 
helt usædvanlig indsats fra begge de 
herrer i arbejdet for klubbens bedste hold 
på herresiden. Det vil være umuligt at gøre 
det op i timer. Regnemaskinen vil ganske 
enkelt brænde sammen.

Hvis man vil forstå, hvilken betydning, de 
har haft, og hvilken rolle, de har spillet 
i klubben, kan man for eksempel læse 
de mange kommentarer på klubbens 
Facebookside, som rullede ind efter 
deres meddelelse.

Jeg vil ikke her forsøge at beskrive hele 
den store indsats, som de har udført for 
klubben gennem årtier. Jeg vil i stedet 
nævne to begivenheder i deres og klub-
bens fælles liv, som lysende klart beskriver 
deres indstilling til B.93 og deres helt 
enestående og uegennyttige arbejde for 
klubbens divisionshold.

Den første udspandt sig i efteråret 2005. 
Vores 1. senior var i en meget alvorlig 
sportslig situation. Vi var rykket ud af 1. 
division om sommeren, og nu lå vi i bunden 
af 2. division. Katastrofen truede. De tidli-
gere ejere af selskabet bag 1. senior havde 
leveret holdet tilbage til klubben, og en ny 
bestyrelse kæmpede i forvejen hårdt for at 
få afviklet en milliongæld og på at skabe 
fremgang i en skrantende klub. Opgaven 
var meget stor, og det var svært at se, 
hvem der skulle kunne løse den.

Men så ringede vores tidligere formand, 
Jørgen Norsker, som var blevet formand i 
selskabet bag 1. senior, og sagde: „Erling 
er klar“.

Og det var han. Erling havde tidligere 
været træner i både B.93 i flere omgange 
og i andre klubber, men tog nu en pause. 
Vi kørte op til hans arbejdsplads i Birkerød. 
På bordet lå et par A4-sider, hvor han 
havde beskrevet, hvad der skulle til for at 
vende skuden, undgå en nedrykning og i 
stedet komme til at spille med i toppen af 
rækken.

Der var ikke så meget at snakke om. Erling 
havde jo skrevet det ned. Vi sagde ja tak 
til Erling, der blev sportschef, og til hans 
redningsplan, som han selv gennemførte 
- selvfølgelig med andre gode folks hjælp, 
som det er i et holdspil.

Ved sæsonpausen, da Erling tog over, lå vi 
sidst i 2. division, men Erling fik samlet et 
nyt hold af gode B.93'ere og en ny træner-
stab, og der gik ikke mange kampe i 2006, 
før vi ikke længere kiggede ned i tabellen, 
men nu havde blikket rettet mod en opryk-
ning, som i de følgende år var meget tæt på. 
Både i 2008 og ikke mindst i 2009 og 2010, 
hvor vi spillede de berømte og berygtede 
oprykningskampe mod Brabrand og Hobro. 
Desværre uden at tage det sidste skridt.

Efter en årrække tog Erling og Frank, der 
havde fungeret som talentchef, en pause. 
Nye kræfter tog over i Aps'et, men det 
brød sammen i sommeren 2015. Inden det 
kom så vidt, var rygterne begyndt at løbe. 
Der var ingen aftaler med spillere eller 
træner. Situationen var kaotisk.

Og igen ringede telefonen. Denne gang var 
det Frank, der næsten som et ekko fra det, 
der skete 9 år tidligere, sagde: „Du skal 
vide, at Erling og jeg er klar“.

Jo tak, sagde jeg. Mange tak. Og de var 
klar. Denne gang med Frank som sports-
chef og Erling som medlem af den sports-
lige ledelse. I en helt uoverskuelig situ-
ation midt i sommerferien lykkedes det 

TAK TIL FRANK OG ERLING 

Af Hans Drachmann
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på en uge at få indgået aftale med en ny 
træner - Morten Rutkjær - og få samlet et 
hold, som kunne repræsentere B.93 på 
bedste vis i 2. division.

Og igen blev det starten på en god udvik-
ling. Der kom nye investorer til i selskabet 
bag 1. holdet, og ved fælles hjælp var der 
i løbet af et års tid skabt et hold, som både 
slog Esbjerg fra Superligaen ud af pokal-
turneringen og spillede sig i position til at 
rykke op i 1. division i foråret 2017. 

Desværre glippede det også denne gang, 
men der var igen lagt et fundament for en 
god udvikling, og Frank og Erling kan sige 

farvel med god samvittighed. De har gjort 
deres for at bringe klubben fremad. De har 
aldrig været drevet af andre hensyn end 
at gøre det godt for B.93. Klubben skylder 
dem en kæmpetak for deres indsats.

Og så bliver det jo i øvrigt ikke et farvel 
men et på gensyn. Jeg har allerede lagt 
mærke til, at Frank og Erling står på side-
linjen, når 1. holdet spiller, og de to herrer 
er jo ikke blot velkomne i klubben. De er 
en uadskillelig del af klubben, så lur mig, 
om ikke vi fortsat vil se Frank og Erling 
spille en rolle i klubben fremover. Det både 
håber og tror jeg. 

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

GLARMESTER

Billede Fra venstre Erling Bøje, Morten Rutkjær og Frank Nielsen – Foto Hans Drachmann
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TOP 6 ELLER EJ 
1. herresenior går en spændende forårssæson i møde
Af Mads Mazanti Jensen

B.93 1. herresenior havde et mildest talt 
svingende efterår. Det var der sådan set 
ikke noget mærkeligt i, når man tænker 
på, at omkring halvdelen af spillerne 
i truppen valgte at stoppe på holdet i 
sommerpausen. For træner, sportschefer 
og selskabet bag divisionsholdet var det 
ikke så lidt af en opgave at få samlet et 
slagkraftigt hold i år 0 efter Heisterberg & 
co. Trods tilgang af udmærkede spillere, 
som for eksempel forsvarskrumtappen 
Christian Stokholm og angriberen Mileta 
Rajovic, var der ikke noget at sige til, at 
spillerne skulle bruge noget tid på at finde 
hinanden.

Dog var det særdeles besynderligt, at 
B.93 igennem næsten hele efterårssæ-
sonen formåede at gøre rent bord på 
udebane, mens Østerbro Stadion var 
en ren jammerdal med den ene dårlige 
hjemmebaneindsats efter den anden. 
Det vakte opmærksomhed fra medier, 
som ellers ikke plejer at udvise synderlig 
interesse for den hjemlige 2. division, at 
B.93 som intet andet hold i Danmark, ja, 
måske i hele verden, formåede konse-
kvent at blive dukket på hjemmebane og 
triumfere på udebane. 

Mod s lutningen af  sæsonen blev 
tendensen dog ændret til det modsatte. 
To udebanekampe mod AB og Brønshøj 
blev tabt, mens efterårets eneste hjem-
mesejr kom i hus efter en flot indsats mod 
Frem, hvor 250-kampsjubilar Emil Dyre 
leverede et rent Hollywood-øjeblik ved at 
løbe direkte ind fra udskiftningsbænken 
og blive matchvinder på sin første bold-
berøring. 

Slutfacit for efterårssæsonen blev, at B.93 
sluttede på en ottendeplads i 2. division 
pulje 2. Men kun en dårligere målforskel 
adskiller os fra en plads blandt de seks 
bedste, som udløser en plads i opryk-
ningsspillet, når grundseriens 22 kampe 

er færdigspillede i begyndelsen af april 
måned. At vi er så godt med i spillet om 
top seks trods de mange udskiftninger 
er faktisk imponerende med tanke på de 
mange udskiftninger i sommerpausen. 
Stor ros til alle på og omkring holdet for 
at få skrabet så relativt mange points 
sammen, desuagtet de publikumsfjendt-
lige hjemmebanepræstationer.

I vinterpausen har vi ved redaktionens 
slutning d. 20. februar desværre måttet 
tage afsked med fire spillere: Omar 
Roshani, Carl Emil „Carlos“ Kristensen, 
Mileta Rajovic og anfører Aske Lundsgaard. 
Sidstnævnte forlader dog heldigvis ikke 
vort divisionshold helt, for han tilknyttes i 
stedet som fysisk træner i klubben. 

På plussiden er fløjspilleren Sebastian Koch 
kommet til på et lejemål fra Nykøbing. 
Og så blev det helt store transfertrylle-
nummer fuldbragt, da sportschef Patrick 
Mtiliga hev en kanin op af hatten i form 
af den tidligere Superliga-profil, Quincy 
Antipas. Ikke så lidt af et scoop at få para-
disfuglen fra Zimbabwe i 93-trøjen, hvis 
der altså stadig er mere guf i den snart 
35-årige entertainers ben. Det beder vi til. 

Quincy-Antipas
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Billede Sebastian Koch og Patrick Mtiliga – Foto Nicolai Kaas Nordstrøm
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Alt for mange medlemmer – og desværre 
også de hold, som i forvejen har særligt 
gode forhold – mangler respekt for 
klubben, for faciliteterne, for lokalerne 
og for de mange, mange mennesker, der 
bruger tid og kræfter på at skabe gode 
forhold i klubben. 

Da tre nye omklædningsrum i februar var 
blevet malet og endnu ikke var frigivet 
på grund af istandsættelse, var et hold 
alligevel blevet lukket ind og de havde 
fejret dagens kamp ved at stille sig på 
bænkene og banke deres fodboldstøvler 
ind i de nymalede vægge med store huller 
og beskadigelser til følge. To dage efter at 
væggene var malet.

I andre omklædningsrum er dørene til 
toilettet blevet sparket ind og ødelagt. I 
styrketræningen flyder rekvisitterne alt 
for ofte, og loftspladerne slås op. Skabene 
på gangen bliver sparket på, ødelagt 
og brækket op. Det er ganske enkelt 
helt ufatteligt og helt uacceptabelt, at 
medlemmer behandler vores fælles faci-
liteter på den måde.

Det er kun et par år siden, at omklæd-
ningsrummene på 1. sal i klubhuset 
blev gennemgribende istandsat. Nogle 
af omklædningsrummene blev indrettet 
efter ønske fra ungdomsholdene, der fik 
lov at sætte lidt præg på rummene.
Hvorefter de blev udsat for systematisk 
hærværk.

Det har vi lært af, og det får konse-
kvenser. Ved den nye istandsættelse af 
omklædningsrummene, som er gennem-
ført i årets første måneder, er vi vendt 
tilbage til de gammeldags principper om, 
at alle omklædningsrum forsynes med 
mur- og nagelfaste, solide og ensartede 
knagerækker og bænke. 

Det er ikke tilladt for holdene at efterlade 
rekvisitter, løse genstande eller ophænge 
vimpler, billeder, plakater, opslag eller 
lignende. Når et omklædningsrum 
forlades, skal det være helt tømt for løse 
genstande, og hvis det ikke er tilfældet, 
vil de løse genstande blive fjernet.

Vi er nødt til at appellere til alle om at 
tage ansvar og være med til at ændre 
en helt forfærdelig kultur, hvor man bare 
ødelægger tingene og gør, som det passer 
én uden hensyn til andre. Vores udgifter 
til at reparere alle ødelæggelserne har de 
seneste år været så omfattende, at der 
er betydeligt færre penge til sportslige 
formål. 

Vi er nødt til at indskærpe, at det er 
trænernes ansvar at lukke deres eget hold 
ind i omklædningsrummene, men også at 
sikre, at de forlader dem igen uden at 
have ødelagt noget.

Vi har videoovervågning, og vi kan 
aflæse, hvem der låser sig ind i omklæd-
ningsrummene, og vi vil fremover bruge 
de midler til at slå hårdt ned på dem, der 
udøver hærværk. De vil blive smidt ud af 
klubben.

Læs reglerne for brug af omklædningsrum 
her ved siden af.

NU MÅ I ALTSÅ TAGE JER SAMMEN!
Vi har et problem med kulturen i vores klub. Det er et faktum, og 
det skal der gøres noget ved.
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Ingen andre hold end 1. senior herrer og 1. senior kvinder har 
eksklusiv ret til omklædningsrum. Det betyder, at holdene ikke 
må efterlade ting eller rekvisitter i omklædningsrummene eller 
lave udsmykning. Omklædningsrummene skal altid være    
tomme efter brug, så de kan rengøres.

Det er trænerens/holdlederens ansvar at lukke eget hold og evt. 
modstanderhold ind i det anviste omklædningsrum. Træneren 
skal anvende det anviste omklædningsrum.

Omklædningsrum forlades senest 30 minutter efter endt træning.

Det er trænerens ansvar at påse, at holdet forlader omklæd-
ningsrummet i god ro og orden og med lukkede vinduer og 
brusere, der ikke løber.

Rygning i omklædningsrummene og på gangen er forbudt, 
som det er i hele klubhuset.

Der må ikke efterlades ting i omklædningsrummene.

Affald skal smides i affaldsspandene.

Hvis en spiller udøver hærværk i omklædningsrum eller på gang 
medfører det bortvisning fra klubben uden forudgående advarsel.

REGLER FOR BRUG AF OMKLÆDNINGSRUM
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B.93 har benyttet vinterpausen til en 
vigtig omstrukturering, hvad 1. kvindese-
nior angår. Hidtil har holdet været drevet 
af moderklubben, men i januar blev det 
offentliggjort, at det nyoprettede selskab 
B.93 Q Aps overtager ledelsen af holdet.

B.93 Q Aps bliver et datterselskab af 
selskabet bag 1. herresenior, B.93 
Kontraktfodbold Aps. „Hustruselskab“ kunne 
man også kalde det, eftersom ledelsen af 
B.93 Q Aps varetages af Sharon Barir, hustru 
til bestyrelsesformand i B.93 Kontraktfodbold 
Aps, Lars Lüthjohan Jensen. 

På kort sigt synes situationen håbløs for 
kvindeholdet i den bedste række, 3F 
Ligaen, hvor det blot er blevet til to points 
i hele efterårssæsonen. Tilmed har holdet i 
vinterpausen mistet sin store profil, angri-
beren Mette Perthu-Hansen, som er skiftet 
til FC Nordsjælland. Ifølge fcn.dk har også 
forsvarsspilleren Freja Lähteenmäki og 
kantangriberen Natasha Shirazi taget turen 
fra Østerbro til Farum.

B.93 Q
Omstrukturering af 1. kvindesenior
Af Mads Mazanti Jensen

Bredgaard og Barir – fra hjemmesiden
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Men på længere sigt ser det lovende ud 
for kvinderne. Ungdomsafdelingen syder 
og bobler af talent. Flere spillere står på 
spring til et stort gennembrud på senior-
niveau, først og fremmest den 17-årige 
angriber Sofie Bredgaard, som B.93 Q 
Aps har skrevet kontrakt med, og som er 
blevet indlemmet i seniortruppen. Også tre 
andre talenter er blevet rykket op: Selma 
Svendsen, Bjørg Godvin og Julie Falkesbo.

Vinterpausen har også budt på et par 
spændende tilgange udefra: Nicole Loren 
Robertson, 22-årig amerikansk angriber 
kommet fra FC Nordsjælland, og Paola van 
der Veen, tidligere hollandsk ungdoms-
landsholdsspiller, senest har hun spillet fire 
år i USA for University of Utah D1. 

Til hjemmesiden b93prof.dk udtaler Sharon 
Barir blandt andet:

„Hvis kvindefodbolden skal have succes på 
sigt, skal vi skabe et bæredygtigt trænings-
miljø, som svarer til, hvad vi ser på drenge-
siden. Vi håber på at kunne udnytte nogle 
helt åbenbare synergier ved at samle akti-
viteter og have et professionelt drevet 1. 
seniorhold på både kvinde- og herresiden.“

Sporene skræmmer desværre lidt i forhold 
til kvindefodbold på eliteniveau i B.93, så 
det store spørgsmål bliver, om aps´et, som 
ikke ligefrem bader sig i penge på herre-
siden, har midler nok til både at drive 
herre- og kvindefodbold på et professionelt 
niveau. Men talentet og de gode viljer fejler 
absolut ikke noget i kvindeafdelingen, så 
lad os krydse fingre og håbe på det bedste. 

https/b93prof.dk/1-kvindesenior/b-93-
satser-stort

Nicole Loren Robertson – fra hjemmesiden
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Det er efterhånden blevet til en 93-tradi-
tion, at et højdepunkt i flere af vore elite-
holds forberedelser til forårssæsonen er 
en februartur til Tyrkiet, hvor behagelige 
temperaturer, flot plejede fodboldbaner 
og fine hotelforhold danner rammerne om 
udviklingen af fællesskabet, fysikken og 
sammenspillet. 

Medlemsbladet har jo en vis forkærlighed 
for Kim Triers U13-hold, som også tog 
turen sydpå. Hér følger i redigeret form 
Kim Triers dagbogsberetning om dreng-
enes eventyr i det osmanniske smørhul:

Søndag d. 10. februar
Vi ankom til hotellet kl. ca. 15.30 og tog 
en let træning på en time fra 16-17, hvor 
vi lige fik flyveturen ud af benene. Efter 
det kom vi på plads på hotellet og fik en 
lille tur i poolen. Derefter spisning og kig 
på videoklip, der lagde op til trænings-
lejrens tema: Vores offensive spil. Nogle 
meget trætte drenge gik i seng kl. 21.

Mandag d. 11. februar
Træning kl. 9.30 i 90 minutter på hel 
græsbane, noget, vi ikke har gjort meget 
længe i 93, og så i små 18-19 graders 
varme og høj sol. Super lækkert!

Hvile på værelserne og frokost. Derefter 
skulle vi med bus i ca. 30 minutter for 
at spille kamp mod Brøndbys U13-hold. 
Vi var så heldige, at vores U17 og U19 
blev efter deres træning og så kampen. 
Vi tabte desværre 1-3. Vi havde det super 
svært i første halvleg, men kom bedre 
med i anden. 

Da vi kom tilbage til hotellet, var der fri, 
og nogle blev lokket med ned at bade 
ved havet af vores holdleder, Jesper. Om 
aftenen holdt vi fri og hyggede.

Tirsdag d. 12. februar
Den første dag med to træningspas. Først 
sov vi længe til kl. 8.30. Morgenmad kl. 
9.00. Træning kl. 11.30 til 13.00 i 16-18 
grader, super fodboldvejr. Så hjem på 
hotellet og spise og hvile. Og afsted og 
træne igen kl. 16.30 til 18.00. Hjem til 
aftensmad. Derefter havde vi booket 
poolen for os, og der blev hygget og 
leget. Godt at vide at vi på 2½ dag har 
trænet og spillet mere end på ca. 1 uge 
derhjemme.

Onsdag d. 13. februar
Fri om formiddagen. Og kl. 12.30 så vi 1. 
senior spille mod vores U19-hold. Dejligt 
for alle at hilse på alle de andre 93-hold 
og trænere. Alle drengene var delt i par 
og skulle kigge på spillet med bolden og 
skrive 3 gode og 3 dårlige ting ned.

Desværre blev vores træning om efter-
middagen aflyst p.g.a. regn. Efter aftens-
maden skulle hver gruppe så fremlægge 
deres analyse af kampen. Det er virkelig 
nogle skrappe drenge, som havde gjort 
meget ud af deres opgaver, og vi fik en 
masse god fodboldsnak. 

Torsdag d. 14. februar
Regnen var væk, og vi kunne træne igen. 
Vi var 3 trænere hernede, Emil, vores 
normale assistenttræner, og Simon, som 
er cheftræner for U10. Derfor kunne vores 
træning deles op i flere små grupper, så vi 
har haft meget mere fokus på den enkelte 
spiller. 

Efter frokost var der hvile på værelserne 
og træning igen sidst på eftermiddagen. 
En god, men også hård dag for de små 
93-drenge, som dels skulle træne rigtig 
meget, dels skulle have en masse under-
visning i 11-mands-fodbold. Der blev sagt 
godnat kl. 10.

TRÆNINGSLEJR MED HELE DEN TYRKISKE MUSIK
Med Trier og troldene på træningslejr i Tyrkiet
af Mads Mazanti Jensen og Kim Trier Emanuelsen
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Fredag d. 15. februar
Godmorgen kl. 8.30, morgenmad kl. 
9.00, derefter træning kl. 11. Så hed den 
frokost og meget hvile på værelserne. 
Kl. 16 holdt vi taktisk møde. For kl. 18 
skulle vi spille kamp mod den tyrkiske 
klub Antalyaspor, som spiller i den 
bedste række, og er kendt for deres fine 
ungdomsarbejde. 

Vi kom i vores nye super fede Adidas-tøj 
og så virkelig flotte ud. Efter den måske 
bedste opvarmning, vi nogensinde har 
haft, var vi klar til kamp på en super flot 
græsbane. Vi spillede den uden sammen-
ligning bedste 11-mandskamp med denne 
årgang (2006). Antalyaspor var egentlig 
et godt hold, men vi var så afklarede i alt, 
hvad vi gjorde! Alt gik i op i en højere 
enhed, og alle bød ind med deres bedste, 
lige fra spillerne på banen til vores sinds-

sygt gode holdleder, Jesper Holm, som har 
været for vild til at få det udenfor banen 
til at spille! Det var bare en af de aftener, 
som gjorde al den tid, man bruger på at 
være elitetræner, værd at bruge! Man fik 
gåsehud over hele kroppen!

Antalyaspor er ikke vant til at tabe mange 
kampe. Deres træner ville meget gerne 
have den video, vi optog, med vores fede 
VEO. Kæmpe fest i bussen på vej tilbage 
til hotellet. 

Lørdag d. 16. februar
Let træning på stadion, og så stod 
den på hygge på stranden i poolen og 
minigolf. Og hvad man ellers havde lyst 
til. I nat flyver vi hjem og lander i dejlige 
København kl. 7.50. 1-2-93!!!

Ring 48144993
og tag en snak

med Torben Klarskov
- klarskov@b93.dk
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og tag en snak

med Torben Klarskov
- klarskov@b93.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
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Lørdag d. 12. januar var en ualmindeligt 
trist, mørk regnvejrsdag. Men i B.93 var 
det en festdag, for det var på denne dag, 
fodboldafdelingens klassiske five-a-si-
de-turnering blev afholdt. I kulden og 
regnen blev der spillet og kæmpet på 
langs af den fine, nye kunstgræsbane, 
mens de, som ventede på at komme i 
kamp, krøb i ly under den lille pavillon, 
hvor rigelige mængder af lad os kalde det 
sportsdrik hjalp med at holde humøret 
højt. 

Efter en jævnbyrdig finale blev det et 
hold bestående af Støvle, Paven, Kenneth 
Madsen, Malte, Peter Lysdal og Ole, der 
trak sig sejrrigt ud af turneringen. Efter 
behørig champagnefejring vaklede spil-
lerne stive af træthed og kulde (eller af 
noget andet) tilbage mod Slottet, hvor 
restauranten stod klar med en velfortjent 
middag. 

Tusind tak til arrangørerne, Sami Don 
Petersen, Kim Milwertz og Antonio Eca, for 
et fornemt arrangement og for at holde liv 
i denne stolte 93-tradition.

FIVE-A-SIDE
En våd omgang – i mere end én forstand
af Mads Mazanti Jensen

Five-a-side vinderne – fra hjemmesiden

Uden mad og drikke – fra hjemmesiden
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Flemming Nielsen, der var født 24-02-
1934 (København), døde 16-11-2018 
(Helsingør). Han blev således 84 år. 

Flemming var en meget markant spiller 
for B.93, først som ungdomsspiller, senere 
på divisionsholdet. Det blev til i alt 113 
kampe og 22 mål, de fleste på langskud. 

Flemming var en arbejdsom og tempe-
ramentsfuld fløjhalf (som nu hedder 
midtbanespiller), der havde en evne til 
at blande sig i alt. Han kunne slå nogle 
præcise lange afleveringer, og han var en 
farlig langskytte, han kunne få bolden til 
at brække. Flemming var én af de første, 
der kastede lange indkast, han kunne 
spænde kroppen som en flitsbue. Hans 
advokat Torben Henriksen forsøger til 
stadighed at lure ham kunsten efter.

Flemming Nielsen spillede 26 A-lands-
kampe / 4 mål (1954/60) fordelt med 
B.93 (10 kampe) og AB (16 kampe). Han 
skiftede fra B.93 til AB i 1958 efter interne 
uoverensstemmelser. Og det var dengang 
klubskifter vakte stor opsigt, i Flemmings 
tilfælde blev det en forside historie. 

Flemming blev for alvor berømt, da han 
var med til at vinde OL-sølv i 1960 i 
Rom. Det var et hold med Henry From, 
Poul ’Løve’ Andersen, Poul Jensen, Bent 
Hansen, Hans Christian Nielsen, Flemming 
Nielsen, Poul Pedersen, Tommy Troelsen, 
Harald Nielsen, Henning Enoksen, Jørn 
Sørensen og John Danielsen. I de fem 
kampe blev kun benyttet 12 forskel-
lige spillere. Danmark tabte OL-finalen 
til Jugoslavien 1-3. Dansk målscorer var 
Flemming Nielsen (på langskud).

Efter OL blev Harald Nielsen og Flemming 
Nielsen begge solgt til Italien, til hhv. 
Bologna og Atalanta. Og derved var det 
for evigt slut med at spille på landsholdet, 
sådan var de oldnordiske danske regler 
dengang.

Efter succesfuldt ophold i Atalanta 
(1961/64 - 92 ligakampe/8 mål) ville 
Flemming hjem til Danmark. Men så ville 
skattemyndighederne tage imod ham 
i lufthavnen, da han ikke havde været 
udenlands i fem år. Det blev derfor lige 
en omvej over danskerklubben Morton i 
Skotland, hvor han spillede de fornødne 
to år. 

FLEMMING NIELSEN ER DØD – HAN BLEV 84 ÅR
Af Palle „Banks“ Jørgensen
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Da Flemming så omsider, efter fem år 
i udlandet, vendte hjem til Danmark, 
valgte han noget overraskende at spille i 
B.93. Alle havde regnet med klubvalget 
var faldet på AB. Men valget faldt altså på 
hans ungdomskærlighed B.93.  

Sportsjournalisten Flemming Nielsen blev 
en meget aktiv fodboldskribent, først 
på B.T., herefter på Politiken og senere 
igen på B.T. Flemming var medstifter 
af ’Stjerneholdet’, som gennem opvis-
nings- og showkampe har spillet mange 
penge ind til mindre klubber. Forinden 
var han medstifter af et indendørshold, 
hvor hovedkræfterne, udover Flemming, 
var skuespilleren Dirch Passer og inden-
dørskongen Henry Salomonsen, som 
begge havde rødder i B.93, samt Frem-
målmanden Per Henriksen (Sorte Per).

Flemming Nielsen blev optaget i klub-
bens (B.93) ’Wall of Fame’ i marts 2012. 
Og det var han ualmindelig taknemmelig 
for. Hæderstavlen blev opfundet i 2003 
ved 110 års jubilæet. Her blev Flemming 
frasorteret pga. sit klubskifte 45 år tidli-
gere.

Flemming var også fast deltager i klub-
bens årlige Nostalgifest, som star-
tede i 2012, en begivenhed han altid så 
frem til. Da klubben introducerede en 
Ungdomsfond i anledning af 125 års-jubi-
læet, var Flemming fortaler for deltagerne 
støttede det gode formål. Tak for det. 

2 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

Nr.  29  BOGHANDEL       tlf. 3526 3334
Nr.  31  KONTORFORSYNING    tlf. 3526 3364
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Erik Kløve Gynild, f. 18-01-1942 
(København), døde 18-12-2018. Sin 
sidste tid tilbragte han på plejecentret 
Sophielund i Hørsholm.

Erik Gynild hørte til den eksklusive kreds 
af 1. holdstrænere, der havde en fortid 
som 1. holdsspillere. I kredsen finder vi 
navne – i nyere tid - som Knud Petersen, 
Bengt Annemann, Erling Bøje, Johnny 
Petersen, Lars Francker, Jeppe Tengbjerg, 
Dan Lübbers, Morten Rutkjær og Danny 
Jung. 

Erik Gynild kom til B.93 som 25-årig. Han 
kom fra Valby Boldklub (149 kampe). 
Gynild var en stabil venstre back, ikke 
byens hurtigste, men teknisk god. Gynild 
fik sin debut i efteråret 1968, som var ude 
mod Skovbakken (4-1). Også de to næste 
kampe gav sejre over Slagelse (4-0) og 
Køge (3-0). Så fulgte et par nederlag, og 
Gynild blev afløst af hurtige Nels Conrad. 
Det blev til beskedne 10 kampe for den 
sympatiske og afholdte Gynild.

Efter karrieren blev Gynild ungdoms-
træner i klubben. Efter to år som træner 
for 1. lilleput og et enkelt år som træner 
for 1. junior blev Gynild i 1975, som 
kun 33-årig, udnævnt til træner for 1. 
holdet, hvor han afløste succesrige Knud 
Petersen. Og det lignede en svær opgave 
for den unge urutineret træner, ikke 
mindst fordi B.93 var nyoprykket i 1. divi-
sion, som var landets bedste række. 

Det blev den forventede svære sæson. 
Men i sæsonens tredjesidste kamp vandt 
B.93 på Østerbro Stadion en uhyre vigtig 
sejr på 1-0 over KB (Find Juhl Jensen). 
Ved at spille 1-1 samme sted mod AaB 
(Preben Kjærsgaard) var redningen sikret 
med en tredjesidsteplads.

Den i forvejen tyndhårede Gynild skulle 
i 1976 på ny ud i et nedrykningsdrama. 
Inden sæsonstarten var der frafald af 
Hans Paulander, Finn Ilsø, Bent Andersen, 
Finn Ludo Jensen og Erling Bøje, og i 
sommerpausen yderligere Jens Kolding (til 
Roda) og Leif Kronholm. Holdet fra 1972 
var sprængt i atomer. Antallet af nedryk-
kere var øget fra to til tre, så det var ikke 
nok at blive tredjesidst som i 1975. Meget 
passende blev B.93 i stedet for fjerdesidst 
(nummer 13 ud af 16 hold). Utroligt nok, 
de sidste 10 kampe gav kun tre point i 
form af uafgjorte kampe.

ERIK GYNILD ER DØD – HAN BLEV 76 ÅR
Af Palle „Banks“ Jørgensen
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For Erik Gynild blev det altså to sæsoner 
lige over stregen, og da apoteket havde 
udsolgt i nervepiller, valgte han at stoppe. 
Afløseren blev John Sinding. Erik Gynild 
var senere træner i bl.a. Birkerød og 
Helsingør (1982/84).

Lillebroderen Hardy Gynild var også 
træner i mange år, bl.a. som ungdoms-
træner i B.93. Han var landstræner for 
U16 og U17 (1973/80) og divisionstræner 
i Køge.

Da B.93 i 2012 indførte en årlig traditi-
onsfest for tidligere førsteholdsspillere og 
ledere deltog Erik Gynild. Det var tydeligt 
at Gynild var svækket, bl.a. kunne han 
stort set ikke se noget pga. sin sukker-
syge. Året efter meldte han fra.

B.93 SIDSTE KAMP I DEN GAMLE IDRÆTSPARK

16. august 1990 B.93 – Nørresundby 1-0 Målscorer: Leif Funcke Nielsen
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Ole Jensen, der var født 21-10-1951 
(Lolland Falster), døde 26-12-2018 
(København). Han blev således 67 år.

Ole kom til B.93 i 1973. Inden da havde 
han været divisionsspiller i B.1901. Og 
han blev en forstærkning af det meget 
stærke 1972-hold, der netop var rykket op 
i 2. division. Allerede samme år rykkede 
B.93 op på ny, denne gang til 1. division, 
landets bedste række. Ole var herefter 
stort set fast mand resten af 70’erne. I alt 
blev det til 158 kampe/21 mål (1973/79). 
Langt hovedparten, helt nøjagtig 139 af 
hans kampe, foregik i 1. division.

Ole var en slidstærk midtbanespiller med 
en fin teknik. Hans sparketeknik var også 
mere end godkendt. Beviset har vi på de 
DR-klip klubben købte for nogle år siden. 
Her kan man bl.a. se, hvordan Ole i en 
kamp i Københavns Idrætspark fra lang 
afstand knalder et frispark direkte op i det 
lange kryds. Den rolige mand fra sydhavs-
øerne var en afholdt spiller, måske lige 
bortset fra hos modstandernes målmand. 

Ole var kendt af mange, idet han var 
ansat i Lerche Sport i Nørregade. Senere 
blev han direktør i Danmark for NIKE. Han 
havde en finger – eller var det trøje – med 
i spillet, da B.93 i 2011 skiftede tøjleve-
randør til Nike.

Ole Jensen spillede ikke fodbold i mange 
år efter karrieren var slut og familien var 
flyttet til Solrød Strand. Til gengæld var 
han flittig til at løbe (maraton) og cykle 
(Sjælland rundt). 

Ole var fast deltager til den årlige 
Nostalgifest for tidligere 1. holdsspillere i 
B.93. Ved festen i 2013 fortalte han, at 
det var begyndt at knibe med huskeren. 
Et par år efter kom han på plejehjem i 
De gamles By, og herefter gik det kun 
en vej. Han nåede dog at genoptage sit 
fodboldspil. Det skete mandag formiddag 
sammen med andre pensionister i B.93. 
Og han kunne stadig ramme bolden - lige 
i røven.  

OLE JENSEN ER DØD – HAN BLEV 67 ÅR
Af Palle „Banks“ Jørgensen



46

Han må have været forudseende, for i 
2010 udgav han en bog om sig selv med 
titlen: ’Min egen historie’. En beskeden 
A4-sag på 210 sider. Det er for øvrigt en 
meget interessant bog, som kan lånes af 
undertegnede.

Ole Jensen, der har to voksne børn 
(Jakob og Laura) sammen med Grethe fra 
Baarse, var en rar og hyggelig fyr, der kun 
havde venner i klubben.

Bisættelsen fandt sted, torsdag den 3. 
januar 2019, fra Sankt Jakobs Kirke, et 
Ole Jensen-langskud fra klubbens gamle 
anlæg. Det var forventet, at der nok kom 
mange mennesker. Men at kirken stort 
set var fyldt, kom vist bag på de fleste. 
Efterfølgende var restaurationen på B.93 
mere end fyldt. En værdig afsked med en 
hædersmand.

Gennem tiden er der en del
abonnementer, der har valgt, at indbetale 

mere ned minimumsbeløbet. 
Disse overfrankeringer er med til at 

medlemsbladet kan overleve. 
Så tak for det

Portoen har været tigende de
senere år. Det er medvirkende årsag til,

at det er meget få klubber, der 
efterhånden udgiver et medlemsblad. 
Redaktionen mener, at et fysisk blad 

er at foretrække

Prisen er minimum 150,-

Hvis du ønsker bladet tilsendt kan din indbetaling foretages på bladets
konto i Danske Bank: Reg.nr. 0252- Konto 3001359703

På redaktionens vegne
Palle 'Banks' Jørgensen
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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 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
William Kvist
williamkvist@b93.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)
flbfrontline@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

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. 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 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 jul og god læselyst. 
Redaktionen


