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I nærværende medlemsblad kan De læse 
et interview med klubbens nye kommer-
cielle direktør, Tim Berggren. Han udtaler 
blandt andet følgende: "Vi skal finde ud 
af, hvad der er vores historie. Hvad vi er 
gode til. Vi skal ikke sammenligne os
med andre."

Derpå kunne man så stille det eksi-
stentielle spørgsmål: "Hvad er vi så?" 
Men før man overhovedet kan stille det 
spørgsmål, må man desværre spørge sig 
selv: "Er "vi" overhovedet "vi"?

"Vi" er en klub med 3.227 medlemmer, 
fordelt på en fodbold- og en tennisafde-
ling. Hver afdeling har et utal af forskel-
lige hold, senior- såvel som ungdoms-
hold, elite såvel som bredde. Hvad binder 
egentlig alle disse hold og individer 
sammen? Når "vi" siger "vi", mener "vi" 
så klubben som helhed, eller "vi" i betyd-
ningen "vores hold" eller måske blot "min 
tennispartner og jeg"? 

Pr. 1. marts i år har ”vi” fået en klub-
chef. Det er en fantastisk nyhed for alle 
93ere. Pernille Marcussen bliver kvinden, 
som skal samle trådene i klubben. Fra at 
være en klub, hvor i hvert fald fodboldaf-
delingen var en klub med mange "klubber 
i klubben" og dermed mangel på admi-
nistrativt overblik med deraf følgende 
økonomisk kaos, får "vi" nu endelig en 
professionel leder, der rent administrativt 
kan samle klubben til et "vi". Det er en 
kæmpe gevinst, og hovedbestyrelsen med 
formand Drachmann i spidsen fortjener
al tænkelig ros for at iværksætte
denne nyskabelse.

Men selv om "vi" nu rent administra-
tivt kan kaldes os "vi", er der desværre 
endnu meget langt til, at hovedparten af 
medlemmer betragter sig selv som en del 
af et "vi", der rækker ud over deres eget 
hold og er værd at engagere sig i.

Til generalforsamlingen i april mødte 35 
medlemmer op. 35. Ud af 3.227. 1. herre-
senior i fodbold trækker godt og vel 200 
tilskuere til en almindelig hjemmekamp. 
Ja, faktisk er 85 procent af klubbens 
medlemmer slet ikke klar over, at vi har 
et 2. divisionshold, der spiller på Østerbro 
Stadion. I tennisafdelingen er frivillige 
ledere en mangelvare, og til generalfor-
samlingen stillede afdelingen med siger 
og skriver 2 (to) medlemmer.

Jeg anerkender, at en del af det mang-
lende engagement skyldes en udvikling, 
som det kan være svært at stille noget op 
imod. Sport på eliteniveau kræver nu til 
dags træning mindst fire gange ugentligt. 
Dertil kommer kampene. Man kan ikke 
bebrejde vores eliteudøvere, at de ikke 
har tid og overskud til at involvere sig
i klubben.

Alligevel mener jeg nu nok, at "vi" 
(=undertegnede, ledere, bestyrelse, 
ansatte) kan gøre en langt større indsats 
for at få medlemmerne til om ikke at 
engagere sig i klubben (man kan jo ikke 
tvinge dem), så i hvert fald få oplevelsen 
af, at de er en del af noget større end den 
lille enhed, de til dagligt befinder sig i.

Ganske vist bombarderer "vi" medlem-
merne med information. Nyhedsbreve, 
facebookopdateringer, hjemmeside og 
nærværende medlemsblad. Men er der 
egentlig andre end den allerede frelste 
menighed, der læser det? Er det i sig selv 
nok til at skabe en følelse af et større 
"vi"? Det tror jeg desværre ikke.

Gennem de sidste mange år har den 
daglige kommunikation med medlem-
merne i klubhuset begrænset sig til et 
opslag med oversigt over brugen af 
baner og omklædningsrum. Måske tilføjet 
et ”God kamp – husk at rydde op efter 
jer”. Hvis det er topmålet af engage-
ment, ”vi” kan præstere, hvad angår den 
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direkte kommunikation med medlem- 
merne i deres dagligdag, tror da pokker, 
at medlemmerne ikke har lyst til at enga-
gere sig.

Intet ondt ord om klubbens ansatte, som 
har rigeligt at se til og yder et fremra-
gende stykke arbejde. Men er det dog ikke 
muligt, at man højere oppe i systemet kan 
strukturere og prioritere deres arbejde på 
en sådan måde, at de faktisk kan komme 
til at stå ansigt til ansigt med medlem-
merne i deres dagligdag, det vil sige: om 
aftenerne og i weekenderne?

Blot et enkelt eksempel på nytten af 
dette: Denne redaktør sidder også i besty-
relsen i fanklubben for vores 1. herrese-
nior i fodbold. Når ”vi” (=fanklubben) 
diskuterer, hvad ”vi” kan gøre for at få 
flere tilskuere på stadion, er alle idéer 
sådan set dødfødte, fordi ingen af os har 
ressourcer til at udføre dem i praksis. For 
eksempel kunne "vi" jo før en hjemme-
kamp give alle ungdomsmedlemmerne 
billetter, som også giver deres forældre 
gratis adgang til klubbens hjemmekampe. 
Om de så ville komme til kampen, er jo 
ikke til at sige, men så havde de da i det 

mindste fået tilbuddet. Og en forståelse 
af, at klubben som helhed faktisk inte-
resserer sig for dem. En del af de 85 
procent af medlemmerne, der ikke ved, at 
klubben har et 2. divisionshold, der spiller 
på Østerbro Stadion, kunne blive oplyst. 
Men hvem har tid til at dele billetter ud 
til mange forskellige hold, der træner på 
mange forskellige tidspunkter på ugen? 
”Vi”, fanklubben, har ikke. Men med hjælp 
fra de ansatte i klubben, måske? Jamen, 
hvorfor overhovedet spørge om hjælp fra 
nogen, der alligevel ikke er der?

Med ansættelsen af den nye klubchef 
kunne "vi" håbe på, at "vi" ikke blot 
rent administrativt blev et ”vi”, men 
at ”vi” også kunne ændre på struktu-
rerne i dagligdagen, så medlemmerne 
følte sig som en del af et større "vi" i 
kraft af ”vores” større engagement i 
deres dagligdag. Men hvorfor skriver jeg 
egentlig sådan noget i dette medlems-
blad? Hvem læser det? Gør "vi"?

FLERE OG FLERE MEDLEMMER KRÆVER  
ET BEDRE ANLÆG
Hovedbestyrelsen arbejder på flere forbedringer af klubbens anlæg, 
fremgik det af den beretning, som formanden Hans Drachmann aflagde 
på generalforsamlingen den 23. april. Vi gengiver den her:

Lad os starte med en god nyhed. Klubben 
havde ved seneste opgørelse 1. april 
3.227 medlemmer. Det er det højeste 
medlemstal, jeg kan huske i de seneste 
20 år, og jeg mener, at det må være det 
højeste medlemstal nogensinde.

Det viser, at vi er en stærk og ungdom-
melig klub.

Fremgangen i medlemstallet afspejler især 
en meget positiv udvikling i tennisafde-
lingen, som har haft en meget flot frem-
gang. 

Tennisafdelingen har 1.553 aktive med- 
lemmer. Fodboldafdelingen har 1.570 aktive 
medlemmer.

Fodboldafdelingen har en målsætning 
om at nå 1.750 medlemmer, så der skal 
altså inviteres små 200 inden for i de 
kommende år.

Økonomi

Mange medlemmer giver en god økonomi, 
og B.93 har samlet set en god økonomi. 
Vi kommer ud af 2018 med et overskud i 
selve moderklubben på godt 800.000 kr. 
Det er jo godt. 

Men tallene afspejler en meget stærk 
økonomi i tennisafdelingen, mens der 
også i 2018 var problemer med økono-
mistyringen i fodboldafdelingen, der kom 
ud med et underskud på godt 424.000 
kr. Det skyldes både, at indtægterne var 
budgetteret for optimistisk, og at udgifts-
budgettet blev overskredet. Endelig var 
fodboldafdelingen udsat for misbrug af 
klubbens medlemmer, hvilket påførte 
afdelingen en udgift på 194.000 kr. 

Morten Hemmingsen

Hans Drachmann, formand.
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Allerede før sommeren sidste år kunne 
Hovedbestyrelsen konstatere, at der 
var problemer med fodboldafdelingens 
økonomi, og der blev også skredet ind med 
udgiftsstop, opkrævning af ekstraordinært 
kontingent, ligesom der skete udskift-
ninger i fodboldbestyrelsen i efteråret. Det 
begrænsede underskuddet, men det kunne 
ikke forhindre det. 

Det betyder, at fodboldafdelingen igen 
har opbygget en intern gæld, efter at 
den ellers var blevet fjernet i 2017. Det 
er brandærgerligt. 

Til gengæld kan vi efter de første 
måneder i 2019 konstatere, at der er 
kommet betydeligt bedre styr på det, 
og der er udsigt til, at fodboldafde-
lingen vil betale underskuddet af over 
et par år.

Halselskabet – Østerbros Idrætspark 
A/S – som driver hallen, har en bund-
solid økonomi, hvor der hvert år af- 
drages 200.000 kr. på realkreditlånet.

B.93 Kontraktfodbold Aps, der driver 
divisionsholdet i herrefodbold, kom 
efter et 2017, hvor der næsten var 
balance i regnskabet, ud med et bety-

deligt underskud på 1,3 millioner kr. 
Der er derfor besluttet en kapitalud-
videlse i selskabet, og der arbejdes på 
at forbedre resultatet i de kommende år. 

Sportsligt

På det sportslige område er det gået 
fornuftigt. 

Vi kunne for et par uger siden glæde 
os over, at klubbens 2. divisionshold for 
herrer kvalificerede sig til opryknings-
spillet, hvilket var meget positivt.

De bedste kvinder rykkede sidste år i 
3F-ligaen, hvor holdet kom til at møde 
nogle meget stærke hold. I foråret 
spiller holdet derfor i kvalifikationsli-
gaen med håb om at få en ny sæson
i 3F-ligaen.

Vi besluttede i efteråret, at vi med virk-
ning fra 1. januar ville lægge 1. kvinde-
senior ind under B.93 Kontraktfodbold 
Aps med henblik på at udnytte en 
række synergier, både sportsligt, ledel-
sesmæssigt og kommercielt. Gode 
mennesker har skaffet et kapitalind-
skud, så kvinderne forhåbentlig får
et godt afsæt.

I ungdomsafdelingen i fodbold arbejdes 
der godt med både eliten og den store 
bredde. 

I tennisafdelingen er der en meget 
positiv udvikling i gang ikke mindst i 
ungdomsafdelingen. Der har lige været 
Danmarksmesterskaber, hvor juniorer 
fra B.93 har taget to guld, to sølv og en 
bronze hjem til klubben. Tennisafdelingens 
plan er, at vi ved hjælp af egne talenter 
skal kunne kvalificere os til de bedste 
rækker for både mænd og kvinder i løbet 
af nogle år. 

De to store planer

Hovedbestyrelsen har i de seneste to 
år arbejdet på at styrke fundamentet 

under klubben og gøre foreningen mere 
driftssikker og mindre sårbar over for 
udskiftninger i bestyrelse og blandt de 
frivillige. Kort sagt: Vi ønsker at grund-
mure og fremtidssikre klubben.

Det har vi gjort ved at vedtage og 
gennemføre to planer, som understøtter 
hinanden: Den ene er den, vi kalder 
helhedsløsningen. Med den har vi lavet 
en samlet beskrivelse af den beman-
ding, vi ønsker i klubben, med sportsligt 
ansatte, en kommerciel afdeling og til at 
lede det hele en klubchef. Vi er jo en lille 
koncern med forskellige afdelinger. Med 
helhedsplanen ønsker vi at gøre op med 
sektortankegangen og i stedet arbejde 
efter devisen, at vi er en klub, som alle 
arbejder for og samarbejder om at styrke. 

Et vigtigt led i denne plan er som 
sagt ansættelsen af en klubchef med 
ansvar for administration, økonomisty-
ring og personaleledelse. Vi gennem-
førte en ansættelsesproces i januar og 
februar. Vi fik 55 ansøgninger – mange 
kvalificerede – og blandt dem valgte 
vi Pernille Marcussen, som 1. marts 
tiltrådte som klubchef. Mange har 
sikkert allerede møde Pernille.

Herfra skal der blot lyde et velkommen 
til Pernille, som allerede er kommet 
godt ind i arbejdet og har defineret en 
række af de opgaver, der skal løses.

Med ansættelsen af klubchefen har vi 
fået organisationen på plads. Opgaven 
for os alle er nu at støtte Pernille og 

bakke op i hendes arbejde med at skabe 
samling og en sikker drift i klubben. Vi 
har store forventninger.

Den anden plan er vores masterplan for 
udvikling af klubhus og anlæg, som de 
forenede bestyrelser vedtog i juni 2018. 
Det er en samlet plan for, hvordan vi vil 
forbedre forholdene i klubhuset, så vi 
får en bedre arbejdsplads for de ansatte 
og en mere åben og imødekommende 
klub for medlemmerne. Samtidig be- 
skriver den de forbedringer af idrætsfaci-
liteterne, som vi arbejder med.

Vi er allerede kommet ganske langt. 
Lad mig først nævne nogle af de ting, 
der er blevet gennemført:

2. salen er istandsat og indrettet som 
det, vi kalder konferencen med moderne 
AV-udstyr. Det skete sidste sommer.
Stueetagen er sat i stand her i årets 
første måneder. Vi har fået skabt lys og 
luft og større åbenhed ind til kontor, til 
nyindrettede lektiecafe og til cafeen.

Flere af omklædningsrummene har 
fået en ny overhaling. Det samme har 
bagtrappen.

Kontoret er nyindrettet med nye skri-
veborde og stole og andre møbler, så 
kontoret nu kan fungere som fælles 
arbejdsplads for alle de ansatte i klub-
huset. Vi har så indrettet møde- og 
fordybelsesrum i kulturudvalgets tidli-
gere lokale, og kulturudvalget er flyttet 
tilbage på 2. salen.

Jørgen Ritnagel Peter Lysdahl David Kendal

Christian Lunøe

Adam Mollerup
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Vi tror på, at der bliver stærkt brug 
for idrætsfaciliteter på Østerbro i de 
kommende år, i takt med, at der kommer 
40.000 nye beboere i Nordhavnen. Vi vil 
gerne give et godt idrætstilbud til dem. 
Derfor vil vi fortsat arbejde på at få adgang 
til nye idrætsfaciliteter i Nordhavnen.

Medlemsbladet

Vi fik sidste år ny redaktør af Medlems-
bladet, efter at Torben Klarskov efter en lang 
og fornem indsats ønskede at stoppe som 
redaktør. Tak til Torben for en formidabel 
indsats.
Vi overvejede i den anledning, om det i 
en moderne digital tidsalder fortsat giver 
mening at udgive et medlemsblad på papir. 
Og vi nåede frem til, at det gør det i allerhø-
jeste grad. Så må andre kalde os gammel-
dags. Vi er ligeglade.

Vi har i dag en løbende og hurtig nyheds-
tjeneste, der via hjemmeside og Facebook 
informerer godt og grundigt om det, 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 spillernes resultater og om de 
personer, der skaber livet i klubben til daglig, 
nemlig medlemmerne og de mange frivillige. 
Tak til hjemmesideredaktionen og kommuni-
kationsafdelingen for det.

Men der er ting i en klub som vores, der er 
for vigtige til kun at kunne eksistere på de 
elektroniske medier, hvor de jo ret beset 
forsvinder igen ud af opmærksomhed og 
hukommelse relativt hurtigt igen.

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 vi 
endte med at konkludere, at det også bør 
ske fremover.

Vi var så heldige, at Mads Mazanti meldte sig 
som redaktør. Dermed har vi fået en meget 
velskrivende redaktør med et stort kendskab 
til livet i klubben. Mads har haft sin debut. 

Det gik fornemt. Vi ser frem til mange flere 
medlemsblade med Mads som redaktør.

125 års-jubilæet:

B.93 fyldte 125 år 19. maj sidste år. 
Det blev naturligvis fejret. Vores jubi-
læumskomité anført af Torben Klarskov, 
Palle Banks og Jørgen Ritnagel sørgede 
for en fantastisk fest med reception om
formiddagen, kampe på stadion om efter-
middagen – især godt arrangeret med 
store sejre – samt fest i klubhuset om 
aftenen. 

Der blev også udgivet et jubilæumsskrift, 
som der endnu kan købes eksemplarer af 
til en meget favorabel pris. Men så skal 
I være hurtige. Det bliver mange penge 
værd om nogle år. 

Samlet set en fejring i en fantastisk 
stemning, som viste, at det ikke er tom 
snak, når vi snakker om at genskabe den 
fantastiske stemning og fællesskabsfø-
lelse i klubben, som har skrantet lidt i en 
årrække. Lad os arbejde videre på det. 

Tak til komiteen for en fornem indsats.

Vi brugte jubilæet til at sætte en målsæt-
ning om, at vi skal være 4.000 i alt 
inden for en kortere årrække. Som sagt 
indledningsvist har vi i dag det største 
medlemstal nogensinde, så det er en 
realistisk målsætning. Det vil gøre 
klubben stærkere på alle måder.

Der er stadig mange opgaver, vi skal løse, 
men det lover godt for fremtiden, at man 
kan være 125 år og stadig så livskraftig. 

Endelig skal jeg sige, at vi har et eksem-
plarisk samarbejde i hovedbestyrelsen, 
hvor vi altid når frem til at træffe beslut-
ningerne i enighed. 

Til sidst tak til de mange frivillige og 
ansatte, som hver dag gør en stor indsats 
for den gamle klub. 

Tak for ordet.

Tidligere har vi renoveret villaen på 
det gamle anlæg, og vi har indrettet 
og forbedret pavillonen. Så samlet set 
er der sket en betydelig opgradering af 
vores anlæg i de her år.
De store opgaver i de kommende år 
bliver at færdiggøre og forbedre idræts-
faciliteterne. Her skal jeg lige nævne de 
to helt store projekter:

Vi arbejder på at opføre en ekstra 
tennishal, som også skal forsynes 
med en forlængelse af den nuværende 
midterbygning med omklædningsfaci-
liteter til fodboldafdelingen i stuen og 
faciliteter til tennisafdelingen på 1. sal.

Vi har indgået aftale med bygherreråd-
giver og arkitekt, som har udarbejdet 
dette projekt, som vi nu er i dialog med 
kommunen om. Det er jo første betin-
gelse for, at det kan realiseres. Vi skal 
have lov af kommunen inden for de 
rammer, som lokalplanen sætter. Når vi 
forhåbentlig får et positivt svar på det, vil 
vi gå i gang med en systematisk fundrai-
sing. Der er tale om et byggeri til ca. 15 

millioner kr. – det er ikke endeligt prissat 
– og de penge skal vi skaffe dels gennem 
opsparing, tilskud og evt. låntagning. Det 
sidste skal gerne være så lille som muligt. 
Den gode udvikling i tennisafdelingen gør, 
at vi allerede nu har oparbejdet en opspa-
ring, som kan bruges til formålet. 

Det andet store projekt er selvfølgelig 
omlægningen af fodboldbanerne som led i 
udviklingen af Østre Gasværkkvarteret. I 
har sikkert lagt mærke til, at kommunen 
er gået i gang med byggeriet af en perma-
nent skøjtehal på bane 3. Det betyder, 
at vi i de kommende to år vil mangle en 
bane, men i 2021 skulle vi så gerne have 
et anlæg, der er cirka 400 m2 større – 
det er ikke en herregård – men først og 
fremmest skulle det gerne være kvalita-
tivt bedre end det, vi har kendt:

Mere sammenhængende og med mere 
kunstgræs og måske også med en 
kunstgræsbane på Strandvejsskolen –
formentlig dog uden lys – som vi vil kunne 
få ret til at anvende.

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



1110

Ad 1: Valg af dirigent, referent og 
stemmetællere

Torben Henriksen blev valgt som dirigent, 
Torben Klarskov referent og Palle ”Banks” 
Jørgensen som stemmetæller.

Dirigenten indledt med at oplyse, at gene-
ralforsamlingen var lovligt varslet.

Herefter bad formand Hans Drachmann 
forsamlingen om at rejse sig og mindes de 
af klubbens medlemmer, der i forgangne 
år var afgået ved døden.

Flemming ”Bejs” Jensen, Ole Jensen og 
Henrik Lindholm

Ad 2: Uddeling af årsnåle

25 år:  Benny Gerneke
40 år:  Svend Petersen 
 og Jens Kampmann 
50 år:  Ole Dannebrog Andersen, 
 Claus Vandborg, 
 Flemming Juul Fog 
 og Hans Drachmann.

60 år:  Knud Dalgaard, 
 Kaj Bak Christensen 
 og Svend Boelsmand Larsen.
70 år:  Ole Flemming Hansen
75 år:  Leif Rønnow

Kun Benny Gerneke, Ole Dannebrog 
Andersen, Claus Vandborg, Hans Drachmann 
og Kaj Bak Christensen var til stede. 

Ad 3: Uddeling af jubilæums-
prisen 2019

Udvalget (Lone Vandborg, Erling Bøje og 
Torben Klarskov) mødtes den 11. april. 
Der var indkommet 6 forslag og hoved-
bestyrelsen havde udarbejdet nogle 
retningslinjer, som udvalget skulle følge.

Da det nu var første jubilæumspris, der 
skulle uddeles, aftalte udvalget nogle 
kriterier for at vi kunne finde frem til den 
rette vinder.

Fravalgt blev de, der oppebar løn i klubben 
– dermed ikke sagt, at en lønnet person 
ikke fremover kan komme i betragtning.

REFERAT AF B.93 GENERALFORSAMLING 23.04. 2019
Deltagere: 35

Blandt de tilbageblevne fandt udvalget, 
atder var en person, der skilte sig mest 
ud. Palle ”Banks” Jørgensen er et fyrtårn 
i vores klub. Han har været medlem af 
klubben i 64 år. Han har spillet over 1.090 
kampe på klubbens mange hold. På første 
holdet blev det til 10 kampe.

Han har været formand for old-boys afde-
lingen, medstifter af kulturudvalget, TV 
udvalget, medlemsbladets redaktion fra 
2002, og så har han utallige gange fået 
klubbens noget vanskelige regnskab til at 
gå op. Han er heller ikke bange for at give 
et nap med, når klubbens terrasse skal 
forskønnes. Så ser man ham med en smøg 
i den ene hånd og et lugejern i den anden.

Mest kendt er han som klubbens hofsta-
tistikker. Mange andre foreninger ville 
slikke sig om munden, hvis man havde en 
sådan ligemand i deres rækker.

Han er i besiddelse af en vidunderlig 
dobbelttydig humor, som alle deltagere 
ved den årlige nostalgifest ser frem til at 
lægge ører til.

Det er derfor, at udvalget med en vis 
stolthed kan tildele ham denne klubbens 
første jubilæumspris.

Ad 4: Beretning

Der var ingen af de forsamlede der 
havde spørgsmål til beretningen, der 
derefter blev godkendt med applaus.

Ad 5: Regnskab: 

Klubbens kasserer Peter Lysdal aflagde 
regnskabet for 2018. Regnskabet ligger 
til gennemsyn på klubbens kontor.

Gurpaul Singh spurgte indtil en ekstra 
indtægt i 2017, der ikke var med i 2018 
regnskabet. Det var penge, der var blevet 
tilbagebetalt fra Skat. Han ville også 
vide, hvorfor kontingent-indtægterne 
var meget højere. Det skyldtes, at der 
var opkrævet ekstra kontingent i løbet af 
året. Regnskabet blev herefter godkendt.

Palle Banks –vinder af jubilæumsprisen
Foto: Mads Mazanti Jensen

Benny Gerneke – 25 års medlemskab
Foto: Mads Mazanti Jensen
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Ad 6: Kontingent

Hovedbestyrelsen foreslog uændret 
kontingent for passive 550 kr. – vedtaget

Ad 7: Forslag

Mads Mazanti havde fremsat et forslag, 
der gik ud på at få løst det presserende 
problem, at der ikke var repræsen-
tanter fra klubben til stede ved kampe 
og træning. Det betød, at alle rendte 

frustrerede rundt og ledte efter en nøgle 
til omklædningsrum. Efter en længere 
debat om mulige løsninger lovede klub-
bens nye klubchef Pernille Marcussen at 
se nærmere på sagen.

Ad 8: Valg

Formand Hans Drachmann blev genvalgt 
for en to-årig periode. Der var en længere 
debat om, hvem der skulle være repræ-

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

sentant for tennis. Efter at dirigenten 
havde læst om reglerne herfor for forsam-
lingen, blev der afholdt valg mellem de to 
repræsentanter for tennis, der var mødt 
op. De to stemmer måtte afgøres ved 
lodtrækning – en lodtrækning som Ivo 
Antonio Skolmen vandt.

Suppleant for fodboldrepræsentant: David 
Kendal blev valgt for en et-årig periode. 
Tennisafdelingen opfordredes til at finde 
en suppleant til hovedbestyrelsen. 

Ad 9: Valg af revisor

Time Vision blev genvalgt.

Ad 10: Eventuelt

Carlo Merolli fremkom med to ideoplæg.

Ønske om et "rigtigt" ur ude  på banerne. 
Drachmann undersøger nærmere.

Større synlighed i form af billeder af klub- 
bens unge på væggene – Svar: Der hænger 
allerede en del billeder af vore bedste 
ungdomsspillere i lektiecafeen. Der vil 
blive hængt flere billeder op – da nogle af 
vore bedste ungdomsspillere har det med 
at forlade klubben, når de har skrevet 
kontrakt med større klubber. 

Generalforsamlingen sluttede med et 
ægte B.93-hurra kl. 21.10.

Torben Klarskov            Torben Henriksen
Referent                                     Dirigent

Kaj Bak Christensen - 60 års medlemskab
Foto: Mads Mazanti Jensen

Hans Drachmann og Claus Vandborg - 50 års medlemskab
Foto: Mads Mazanti Jensen

Ole Dannebrog Andersen – 50 års medlemskab
Foto: Mads Mazanti Jensen
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– I forhold til den nye tennishal, der skal 
bygges: Ved vi noget konkret om, hvad 
tidshorisonten for byggeriet er? 

- Nej, vi kan ikke sige noget fast om 
det. Der er flere trin i processen: Det 
første er, at vi skal have kommunen til 
at sige, om det overhovedet kan lade 
sig gøre i forhold til lokalplanen. Og 
der har vi fået nogle foreløbige svar 
om, at der ikke er nogle ting i forhold 
til bebyggelsesprocent, der forhindrer 
det. Det næste er, om kommunen vil 
tillade det indenfor lokalplanen. Vi er 
ved at få et møde med kommunen, 
hvor vi vil præsentere projektet, og så 
høre, hvordan de ser på det. 

Hvis de så siger, at det kan vi godt gå 
videre med, skal vi i gang med at samle 
penge til det. Og først når vi ved, at vi 
måske kan samle penge til det, laver 
vi selvfølgelig en byggeansøgning med 
henblik på at få en tilladelse. Og hvad 
er så tidshorisonten? Det er jo i hvert 
fald et par år fra nu, før den kan stå 
derude. Det tager lang tid. 

Du kan prøve at sammenligne det med 
dengang, vi byggede den nuværende 
hal. Vi lavede aftalen med Sparta om at 
sælge den gamle tennishal i efteråret 06, 
og i efteråret 09 stod den nye derude. 
Der var så nogle ting, der forsinkede det. 
At man ikke vidste, hvor Nordhavnsvejen 
ville komme til at gå. Om den ville 
komme ind over vores anlæg. Så det 
forsinkede den med et års tid. Omvendt 
havde vi flere penge fra starten, fordi vi 
solgte den gamle. 

Men også dengang skulle vi skaffe en 6-7 
millioner kroner, og det gjorde vi så. Men 
det tog dengang et års tid godt og vel. 
Det er jo ikke så let, men det er jo dét, 
der er opgaven, og så må vi prøve at tage 
det på os. 

– I forhold til ansættelsen af den nye 
klubchef: Når vi nu har så store økono-
miske vanskeligheder i fodboldafdelingen, 
hvorfra finder man så penge til at aflønne 
klubchefen? Hvordan sammensætter man 
budgettet, så det kan lade sig gøre?

– Vi kan ikke drive denne her klub, hvis 
vi ikke har en sikker administration. Så 
klubchefen skal sørge for både at mini-
mere udgifterne, altså skaffe besparelser 
de steder, hvor der kan skaffes bespa-
relser, og så sørge for at skabe nogle flere 
indtægter. 

Den sørgelige historie om fodboldafde-
lingen er jo, at man i fodboldafdelingen 
over de sidste tre år har brugt 1,7 milli-
oner ud over budgettet. Hvis du bare lader 
være med det, så har du allerede finan-
sieret en klubchef. Vi kan ikke drive en 
klub, som ikke kan holde sine budgetter. 
Som ikke har en forsvarlig administration, 
økonomistyring, personaleledelse. 

HALLEN OG KLUBCHEFEN
Efter generalforsamlingen stillede medlemsbladet formand Drachmann 
et par uddybende spørgsmål om de to store nyskabelser
af Mads Mazanti Jensen

Så ved at få klubchefen får vi sat prop i 
hullet. Sørget for at pengene ikke fosser 
ud. Vi får forhåbentlig også skaffet nogle 
flere indtægter. Og vi får en klubchef til at 
skabe noget så elementært som ledelse 
og få personalet til at arbejde sammen 
om at få løst de problemer, der er, og som 
medlemmerne forventer, at klubben løser. 

Der må vi sige, at det, der har været 
opbygningen over en årrække er, at vi 
har startet med at opbygge de sportslige 
sektioner. Vi ansatte personale både på 
fodboldsiden og tennissiden, og det er 
også fint, for så fik vi de sportslige afde-
linger til at køre. 

Men på et tidspunkt bliver forretningen så 
stor, at du er nødt til at have noget over-
ordnet styring og ledelse på. Den ledelse 
har i en eller anden forstand ligget hos 
hovedbestyrelsen, fodboldbestyrelsen 
og tennisbestyrelsen. Men vi må bare 
konstatere, at det er en butik med 15 

millioner i omsætning, det kan vi simpelt 
hen ikke. Det ligger i konstruktionen. 

Du kan ikke drive det om aftenen. Hvis 
vi gerne vil have et personale – vi er alli-
gevel 12-14 ansatte nu – hvis vi gerne vil 
have dem til at arbejde sammen og sørge 
for, at det fungerer godt – og vi taler ikke 
om slavepiskeri eller noget som helst – vi 
taler om at skabe en god arbejdsplads, 
hvor personalet mødes, løser de opgaver, 
der er, sørger for, at alle tingene fungerer, 
at budgetterne holder, at der er styr på, 
hvem der bruger penge, og hvem der ikke 
bruger penge, så er du nødt til at være 
til stede. 

Og en frivillig leder kan måske være 
herovre tre gange om ugen om aftenen, 
men der er de ansatte gået hjem, så det 
kan ikke lade sig gøre.

Hans Drachmann, formand.



Og det medførte en række resultater, som 
bestemt er værd at nævne:

Til klubmesterskaberne i februar fik 
vi nogle helt suveræne mestre i såvel 
dame- som herresingle. Gitte Rasmussen 
og Maxim Markow knuste al modstand 
i henholdsvis kvindernes og mændenes 
singlerækker. I doublerækkerne var jævn-
byrdigheden lidt større, før vi fik fundet 
vinderne: Line Gottschalck og Bolette 
Gabriel i damedouble, Mette Ramlow 
og Rogier Folkers i mix og Matthias 
Bech Møller og Holger H. Nørregaard i 
herredouble. 

I holdturneringerne måtte vores damer 
helt som ventet en tur ned i den næst-
bedste række, men som nævnt i sidste 
medlemsblad er der masser af grøde på 
ungdomssiden i dameafdelingen, så mon 
ikke de på længere sigt får mulighed for at 
etablere sig i den bedste række? Herrerne 
har i hele sæsonen kæmpet i den tunge 
ende af den næstbedste række, men i den 
afgørende kamp for at undgå nedrykning 
var der ingen slinger i valsen. Bakket op 
af mange tilskuere i hallen takket være 
et fornemt arrangement, som tennisaf-
delingen havde stablet på benene, blev 
naboerne fra Ryvang sendt over på den 
anden side af Nordhavnsmotorvejen med 
en sæk på 5-1. 
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I tennisafdelingen er foråret tiden, hvor 
det hårde halgulv skiftes ud med grus. 
Hvor der bliver mere plads at boltre sig 
på, når medlemmerne får de mange 
baner på det nye og det gamle anlæg til 
rådighed.

Skiftet blev markeret med den traditi-
onsrige standerhejsning. Den fandt sted 
d. 28. april. Cirka 60-70 medlemmer 
dukkede op til flagning og brunch som 
opvarmning til årets første dueller på de 
orangerøde baner. 

Ugen efter, d. 4. maj, lagde klubben baner 
til endnu et fint arrangement, nemlig 
Tennissportens Dag, et åbent hus-ar-
rangement, hvor alle er velkomne til at 
komme forbi og svinge ketsjeren. Det blev 
et rigtigt familie-arrangement med hoppe-
borg til de små og masser af energiske 
spillere, medlemmer såvel som ikke-med-
lemmer, på banerne.

Men før det kom så vidt, var der jo lige en 
indendørssæson, der skulle spilles færdig. 

DEN HVIDE DAME PÅ GRUS
Tennisafdelingen er rykket udendørs
af Mads Mazanti Jensen
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Tennis gammelt anlæg
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Den største opmuntring kom dog på 
ungdomssiden, hvor der, som nævnt i forman-
dens beretning på generalforsamlingen, blev 
skovlet medaljer ind til junior-danmarksme-
sterskaberne. De mange medaljer giver håb 
for fremtiden og vidner om det fine talentar-
bejde, Bo Mortensen & co. udfører. 

Til slut en oversigt over de aktiviteter, STU 
(Senior Tennis Udvikling) tilbyder medlem-
merne i løbet af udendørssæsonen: Til 
morgentræning, hverdagstræning og 
søndagstræning er man fire spillere pr. 
træner. Tekniske, taktiske og spilbaserede 
øvelser gennemgås. Og så er der formid-
dagstræning for dem, som ønsker en mere 
spilbaseret træning med fokus på øvelser, 
som spillerne selv arbejder med. 

Udover træning er der også konceptet 
PLAY, som afvikles hver søndag. Her er 
man max. fire på banen med tilhørende 
træner, som styrer to baner. Der spilles 
sjove spil på den ene bane, og på den 
anden sættes der spil i gang af træneren. 
Pay and Play er for dem, som vil træne 
noget mere eller få fornemmelse af, hvad 
træning i B.93 er for en størrelse. Hér 
er man max. fire spillere med tilhørende 
træner.

Succesen i seniorafdelingen er til at føle 
på: I år er STU oppe på 308 aktive senior-
spillere – sidste år på samme tidspunkt var 
tallet 153.

93KR.

Betal 93 kroner til:
Registreringsnummer 5339 

Kontonummer 0000345560
eller mobilepay 80064

KUN:

Tennis nyt anlæg
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At drive en større idrætsklub er efter-
hånden blevet et kompliceret og krævende 
arbejde. Livet som frivillig i en fodbold-
klub skulle jo egentlig være forbundet 
med glæde og leg, men efterhånden som 
de administrative opgaver tårner sig op, 
kan det være så som så med glæden for 
selv den mest engagerede leder.

Når klubben så tilmed geråder ud i (endnu 
et) økonomisk stormvejr, som det har 
været tilfældet i forbindelse med fodbold-
afdelingens budgetkoks sidste år, bliver 
hovedet slået på sømmet: Vi har simpelt 
hen ikke frivillige ledere med ressourcer 
nok til at administrere klubben forsvarligt. 
Og dét tror pokker. For det er et enormt 
arbejde.

I vinter blev fuldtidsstillingen som klub-
chef slået op på klubbens hjemmeside. 
Efter en længere udvælgelsesproces blev 
den 50-årige Pernille Marcussen, med en 
fortid i en lignende stilling i blandt andet 
Skovshoved IF, valgt til at blive den første 
person på denne nye post i klubben. D. 1. 
marts trådte hun til. Medlemsbladet var 
selvfølgelig ikke sen til at lægge vejen forbi 
den nye chefs kontor for at blive klogere 
på hendes tanker om klubben. Det blev 
et møde med en kvinde med ikke blot en 
dyb, professionel indsigt i problemstillin-
gerne i klubben, men også med et bræn-
dende, personligt engagement i en hjer-
tesag for B.93: Ansvarlig talentudvikling, 
som styrker ikke blot det enkelte barns 
evner, men også dets glæde ved sporten, 
modsat de store klubbers talentfabrikker, 
hvor der i konkurrencens navn skaltes og 
valtes med børns følelsesliv. Efter dette 
møde var denne redaktør i hvert fald ikke 
et sekund i tvivl om, at Pernille Marcussen 
kan blive et fantastisk gode for klubben i 
de kommende år.

- Hvad har du lavet, før du blev klubchef 
hér? Hvad er din baggrund?

- Jeg kommer egentlig fra et helt andet 
sted, fordi jeg oprindeligt er uddannet 
klassisk arkæolog og arbejdede i mange 
år på en udgravning i Grækenland. 

På et tidspunkt blev jeg så mor, og det 
blev kompliceret at have så langt til 
arbejde, så jeg blev nødt til at lægge 
om. Og jeg havde, mens jeg studerede, 
haft et studiejob i en virksomhed, SOS 
International. Dér søgte jeg så ind som 
leder og arbejdede i rigtig mange år 
både i Danmark og senere også rundt 
omkring i Norden. Efter mange år på 
SOS, var tiden kommet til noget nyt 
og på det tidspunkt trængte den lokale 
fodboldklub i Skovshoved, hvor jeg bor, 
til lidt kærlighed. Jeg foreslog dem, at de 
ansatte mig til at få styr på de områder, 
der behøvede lidt opmærksomhed, og 
det gjorde de så. Jeg fik sat styr på de 
interne processer og lærte rigtig meget 
om de mekanismer, der findes i fodbold-
verdenen. Både de lavpraktiske og også 
de helt overordnede. Sammen med 
en masse frivillige fik vi sat styr på de 
forskellige områder, så man til sidst kunne 
fokusere på det, det egentlig handlede 
om, nemlig at spille fodbold. Da der kom 
ro på baglandet, medførte det et andet 
overskud på de mange forskellige hold, 
hvilket også kunne ses på de sportslige 
resultater. 

Efter tiden i Skovshoved blev jeg hentet 
til en sejlklub som udviklingskonsulent, 
men pludselig blev jeg opmærksom på 
en stilling i B.93, og så tænkte jeg, ”det 
skal jeg”. Jeg kontaktede klubben som 
heldigvis tog fat i mig, og nu sidder jeg 
her og er vildt glad, for det er en rigtig 
god opgave jeg har fået.

- Men hvad fik dig til at tænke, at det var 
det, du skulle?

- Oprindeligt er jeg fra Sønderjylland, men 
B.93 er jo kendt helt ned i grænselandet 

BØRNENE VÆK FRA SKÆRMEN OG UD PÅ BANEN
Medlemsbladet har mødt den nye klubchef
af Mads Mazanti Jensen

Pernille Marcussen
Foto: Morten Mejnecke
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som en stor og hæderkronet klub. Jeg 
forestillede mig at udfordringerne måske 
var nogle, jeg ville have indblik i, måske 
blot i en større målestok da klubben her 
er så stor. Som udgangspunkt bliver jeg 
tit drevet af selve opgaven og går ikke 
af vejen for komplekse problemstillinger, 
jeg er god til at sætte i system og skabe 
processer. At kunne være med til at 
strømline denne hæderkronede klub, så 
jeg som en ekstremt spændende opgave, 
og så blev det heldigvis mig.

 - Har det indtil videre levet op til, hvad 
du har forestillet dig, eller har det vist sig 
at være noget andet?

- Nej, der er ikke som udgangspunkt 
noget, der er kommet bag på mig. 
Klubben er som sagt større end de andre 
foreninger og klubber, jeg har været i, 
men udfordringerne her er i princippet 
ikke anderledes end så mange andre 
steder. Jeg tror, det handler om det 
skisma, der generelt er i foreningslivet i 
dag: I gamle dage var stort set alt drevet 
af frivillige, men tiden har ændret sig. 

For 20-30 år siden arbejdede folk 
ikke helt så meget, som de gør i dag. 
Arbejdstiderne var mere fra 9 til 16, og 
så kunne man kaste sig over børnenes 
fritidsinteresser og involvere sig. Verden 
er anderledes i dag. Der er, specielt i 
fodboldverdenen, mange krav til it-sy-
stemer, regler, bøder og deadlines, og i 
takt med at kravene til de frivillige bliver 
større og mere komplicerede, så er frivil-
ligheden måske ikke så udpræget, som 
den var engang. Det betyder, at de fleste 
sportsforeninger i dag har ansat perso-
nale, der skal sikre, at fundamentet er i 
orden. Kunsten er så at sikre, at opga-
vefordelingen mellem de frivillige og de 
ansatte er på plads; hvem har ansvaret 
for hvad hvornår. 

På grund at de mange og høje krav til 
trænere og holdledere, og på grund af en 
måske begrænset fritid, i forhold til tidli-
gere, er man måske i dag mere påpas-
selig med at involvere sig i sine børns 

fritidsaktiviteter. Når klubberne så endvi-
dere vælger at ansætte personale, opstår 
skismaet omkring hvem der har ansvaret 
for hvad. Det oplever jeg til dels også her, 
men må alligevel konstatere, at B.93 nok 
alligevel skiller sig lidt ud; her er rigtig 
mange gode frivillige og engagerede 
mennesker. Forældretrænere, der sikrer, 
at børnene får spillet fodbold hver dag 
året rundt, udvalg, der tager sig af speci-
fikke opgaver og bestyrelser, der tager 
ansvaret alvorligt. Det er meget unikt, 
og jeg oplever en meget stærk B.93-ånd 
hos både frivillige og ansatte. Missionen 
nu er at få endnu flere engageret, og jeg 
tror, at en af måderne er at få kommu-
nikeret ud, at der på trods af ansatte i 
klubben, stadig er brug for flere frivillige, 
så børn og unge kan dyrke deres sport. 
Vores opgave er så at sikre, at de frivil-
lige får den støtte og opbakning, der er 
nødvendig for at få det til at ske. Jo flere 
vi er til at løfte opgaven, og jo mere vi 
kan pin-pointe, hvad behovet er på hold-, 
årgangs- og afdelingsniveau, jo nemmere 
bliver det for alle. At være frivillig i 
B.93 skal ikke være en uoverskuelig og 
tidsabsorberende opgave.

- Nu er klubchef jo en helt ny stilling. Er 
der en klar struktur omkring, om man i 
et givent anliggende skal henvende sig til 
klubchefen, til sekretæren eller til bestyr-
elsen, eller har strukturen ikke vist sig 
endnu?

- Jeg tror grundlæggende, at der er flere 
spor i denne her klubchefstilling: Man 
skal huske på, at jeg både har tennis og 
for fodbold under mine vinger, og her er 
der tale om 2 forskellige opgaver. Man 
har en rigtig sund struktur i tennisafde-
lingen, og her er det primære fokus for 
mit vedkommende et ønske om en ny 
tennishal. Tennis har arbejdet intensivt 
med at strukturere afdelingen, og jeg 
oplever en meget velfungerende og selv-
kørende afdeling. Her bliver min opgave 
primært at arbejde med finansieringen af 
den nye hal og så selvfølgelig understøtte 
medarbejderne i det omfang, de har brug 
for det. Herrmann & Fischer A/S • Fjeldhammervej 9 • 2610 Rødovre
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I fodboldafdelingen er der, inden jeg star-
tede, påbegyndt et stort arbejde omkring 
struktur og økonomistyring, og her vil min 
opgave være at sikre, at dette arbejde 
fortsætter. Mit job som chef for fodbold-
afdelingen består lige i øjeblikket i at få 
styr på, hvad det er for nogle opgaver, der 
ligger hos hvem, og hvilke eksisterende 
processer, der ligger bag løsningen af en 
opgave. Derefter skal vi have kigget på, 
om opgaverne ligger naturligt, hvor de 
ligger i dag, eller om noget skal ændres, 
så vi kan sikre, at de frivillige, trænerne 
og medlemmerne får den bedst mulige 
oplevelse. Hvor meget skal ligge i admi-
nistrationen, hvor meget og hvad ligger 
bedst hos bestyrelsesmedlemmerne, og 
hvor meget kan med fordel varetages 
ude på holdene? Så jeg tror, at det næste 
skridt frem til sommeren er at få identi-
ficeret de her forskellige opgaver. Og så 
få en helt klar struktur på, hvordan man 
får dem løst, og hvem der er de rigtige 
mennesker til at løse det. Få sat styr på 
det.

- Det er også to forskellige opgaver i den 
forstand, at tennisafdelingen har en meget 
sund økonomi, mens fodboldafdelingen 
på det seneste har haft nogle økonomiske 
problemer. Kan du forstå, hvis nogen i tennis- 
afdelingen tænker: Hvad skal vi med en 
klubchef? Det går jo egentlig meget godt.

- Jeg synes egentlig, det er et sundheds-
tegn, hvis tennis tænker sådan. Men min 
oplevelse er, at jeg er blevet taget rigtigt 
godt imod i tennisafdelingen. Jeg tror 
også, det handler om, at de netop ser både 
tennisafdelingen og fodboldafdelingen som 
en hel klub. Så hvis det at sætte en klub-
chef ind, kan være med til at løse de udfor-
dringer, man ser i fodbold, så er det min 
oplevelse, at man hilser det velkomment. 

Det er min helt klare opfattelse, at det er 
et helt andet behov, man har i tennisaf-
delingen; som sagt er ønsket her en ny 
tennishal, og så er det dér, jeg kan sætte 
ind, fordi der er jo ingen grund til, at jeg 
begynder at røre ved noget, som virkelig 
kører effektivt med de dygtige menne-

sker, tennisafdelingen har. Men jeg tror 
faktisk, at fordi de anskuer os som en hel 
klub, uagtet hvilken afdeling, man nu er i, 
synes de, det er rigtigt godt, at der nu er 
en, som kan være med til at få sat skik på 
fodboldafdelingen, få styr på økonomien.

- I forhold til fodboldafdelingen: Hvad er 
det i din optik, der er gået galt, og hvad 
kan du gøre for at ændre det?

- Der har været nogle lidt uheldige 
episoder i fodboldafdelingen sidste år og 
det faktum, at strategien i fodbold handler 
om både bredde og elite, og om mænd og 
kvinder har gjort, at økonomien har været 
trængt. Min oplevelse er, at man måske 
har kørt i parallelle spor og derfor brugt 
de samme penge mere end én gang. Når 
man satser på både bredde- og elite- og 
herre- og kvindefodbold, er det vigtigt 
med en meget stram økonomistyring. Jeg 
tror, opfindelsen af en klubchef netop er 
ønsket om, at dette ikke skal gentage sig. 
Der er et behov for, at der sidder en, der 
har det fulde overblik og som kan være 
Moster Skrap, hvis man ikke holder sig 
indenfor de vedtagne budgetter. 

- Der er jo ikke nogen hemmelighed, at 
der er folk i klubben, der føler, at der har 
været forskellige klubber i klubben, hvor 
der har manglet et samlet overblik over, 
hvem der egentlig gør hvad, så den ene 
hånd egentlig ikke ved, hvad den anden 
hånd gør. Og nu har vi så sat én hånd til 
at styre hele kroppen?

- Præcis. Og det er jo det eneste rigtige 
at gøre. Hvis du ikke har én, der har det 
endegyldige ansvar, men du har mange, 
så er der jo ting, der kan glide igennem. 
Fordi man så måske får et ok derovre 
fra, men man burde have haft et nej. 
Lige pludselig kommer der så en ekstra 
regning, som ingen havde regnet med. 
Der har i et stykke tid manglet en, der har 
haft det fulde overblik. Det er jo også det, 
jeg er i gang med at skabe mig nu. Og det 
er et stort arbejde. Hold da op.

- Desuden kan de enkelte felter, man 
beskæftiger sig med som frivillig, være 
svære at have overblik over for den 
enkelte…

- En af de ting, jeg har på dagsorden, er 
at sikre mig, at der bliver udarbejdet et 
par siders trænermanual. Hvad gør jeg 
hvis… Og det kan være alt fra at flytte 
en kamp til at købe en bold, hvad som 
helst. Sådan så man, når man starter som 
træner i klubben, kan gå ind at sige: Det 
er de her retningslinjer, der er, og det er 
sådan, vi gør i B.93, så der er en struktur. 
Der er også rigtig mange fine strukturer, 
men det er også min oplevelse, at rigtig 
mange specielt nye trænere, skal opfinde 
den dybe tallerken igen og igen. Der er 
rigtig mange gode mennesker, der før 
dem allerede har opfundet denne her 
tallerken. Det er jo ikke fordi, jeg skal 
lave noget revolutionerende, jeg skal bare 
ind at samle al den sindssygt gode viden, 
der allerede ligger her, og så gøre den 
tilgængelig for alle. Og så på den måde 
sørge for, at der er nogle klare strukturer 
fra du er helt lille og starter med bredde-
fodbold og ender som verdensstjerne på 
1. holdet. Uagtet om det er i pige- eller 
drengeafdelingen. 

- En anden problematik er, at vi medlems-
mæssigt er så stor en klub, så der tit er 
en fornemmelse af, at det er nogle få 
frivillige, som skal drive værket, og så er 
der nogle medlemmer, som er i klubben, 
men i princippet ikke har noget tilhørsfor-
hold til den. Hvad kan vi gøre for at enga-
gere medlemmer mere i klubben, eller er 
det bare et vilkår, der nu engang er i en 
stor klub?

- Nej, det tror jeg ikke. Jeg fornemmer 
ikke, at man historisk har gjort det store 
i fællesarrangementer og også i åbenhed 
omkring eventuelle arrangementer. 
Jeg kunne godt tænke mig, at vi arbej-
dede mere med noget 1:1-kommunika-
tion, så medlemmerne reelt fik en mail 
i deres inbox, hvis vi havde fredagsbar 
eller grillaften, kampe hvad enten det 
er i tennis eller fodbold. At der er noget 

mere åbenhed om, hvad vi tilbyder, og 
så finde ud af, om vi ikke kan tilbyde 
meget mere som folk kunne være inte-
resserede i at deltage i. Når jeg kigger 
på denne her klub, og jeg kigger på 
anlægget og banerne, både fodbold og 
tennisbanerne, tennishallen og slottet, 
så er der jo uendelige muligheder. Vi har 
nogle fabelagtige rammer. Dem skal vi 
da bare have udnyttet meget bedre. Det 
kan godt være, at man blot kommer for 
at dyrke sin sport og så går hjem igen, 
men hvis vi over tid kunne komme derhen 
at vi har nogle fantastiske aktiviteter og 
tilbud udover de sportslige, så kunne flere 
af vores medlemmer måske få et større 
tilhørsforhold til klubben.

- Et andet evigt tilbagevendende 
spørgsmål i denne her klub er spørgs-
målet om den store talentudvikling. 
Hvordan høster vi frugterne af den? Der 
bliver gjort et enormt arbejde for at 
udvikle talenter, men der er altid en risiko 
for, at en større klub hugger talenterne, 
før vi får gavn af dem. Har du gjort dig 
nogle tanker om, hvad du som klubchef 
kan gøre på det område?

- Som udgangspunkt handler det igen om 
denne her dialog med medlemmerne, og 
i det her tilfælde typisk medlemmernes 
forældre. For der sker jo noget fra især 
U10 og op. I den periode er de store 
klubber på jagt efter spillere. Vi skal være 
enormt gode til at fortælle breddeforæl-
drene - for det vil de være, når de er i den 
aldersgruppe – hvad det er for et game, 
de egentlig er på vej ind i. 

Det er ikke nødvendigvis til børnenes 
fordel at blive hentet til andre klubber, 
det har faktisk tit og ofte større negative 
konsekvenser end det har fordele. For 
det første skal vi som klub kunne fortælle 
forældrene, hvad det er, man siger ja til, 
hvis man siger ja til at skifte til en af de 
store klubber. Og så skal vi selvfølgelig 
kunne tilbyde barnet en træning, så det 
er interessant for barnet at blive her. Min 
egen dreng blev hentet til et akademi i 
en superligaklub, og det var bestemt 
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ikke en god oplevelse. Som forældre 
anede vi ikke, hvad det var for et cirkus, 
vi var havnet i. Han kom derop, og var 
nærmest verdensstjerne fra dag 1, indtil 
han ikke kunne bruges og blev flyttet 
ned i rækkerne. Og drengen gik jo helt 
i stykker. Han var 10 år og forstod slet 
ikke, hvad der skete. Han syntes, det var 
enormt pinligt at komme tilbage til sin 
gamle klub og ville hellere stoppe. 

Det er desværre det mønster, jeg ser igen 
og igen, og jeg kan næsten ikke være i 
det. Så jeg vil gøre hvad som helst for, at 
det ikke sker for de unger herude. Men 
det er jo min personlige tilgang. Jeg var 
ikke klædt på som forælder til dét, der 
skete dengang. Jeg tænkte bare, nej, det 
var da pænt af dem, hvor er I søde ved 
min dreng, men det var jo slet ikke det, 
det handlede om. Det handlede om, at 
han var en potentiel indtægtskilde på den 
lange bane for dem. Og så blev han vejet 
og fundet for let efter et år. 

Det slog ham jo helt ud. Og hvis du som 
forælder ikke er klar over, at det er det, 
der kan ske, så skal vi som klub sørge for 
at klæde dem på til det. Vi skal sikre, at 
de har et miljø, som de kan udvikles i og 
trives i sammen med andre dygtige spil-
lere. Så er der nogle gange de her helt 
indlysende talenter, hvor du er slet ikke i 
tvivl om, hvad de kan, og der skylder vi 
en kommende verdensstjerne de bedste 
muligheder. Med den økonomi, vi har, er 
der jo et loft i forhold til i FCK eller de 
andre superligaklubber, som også driver 
akademi. De har råd til de bedste trænere 
og det bedste set-up hele vejen igennem. 

Har vi de her indlysende talenter, så har vi 
også et ansvar, hvis vi skal følge DBU, som 
siger ”en del af noget større”, for at sende 
dem videre i systemet, så de kan blive 
udfordret. Men jeg synes, at man minimum 
skal vente til børnene bliver ungdomsspil-
lere, før man gør sig de overvejelser. Indtil 
da skal man blive hér, for ellers kan man 
risikere at ødelægge mere end man gavner.
 

- På det mere overordnede plan kan man 
også stille det kætterske spørgsmål: Skal 
vi bruge så mange ressourcer, som vi gør, 
på talentudvikling? Vores bedste herrese-
niorhold i fodbold ligger i 2. division, og 
de har ikke været højere oppe i femten 
år. Og nogle klubber, som ikke bruger 
særligt mange ressourcer på talentud-
vikling, ligger også i 2. division. Hvad er 
din holdning generelt til de ressourcer, vi 
bruger på talentudvikling?

- B.93 har til alle været en klub, som har 
fostret talenter, og det skal vi blive ved 
med. Vi skal være det alternativ, der er, til 
de store maskiner, som f.eks. FCK. Vi skal 
være den klub, som også fremadrettet 
udvikler små talentfulde børn. Det koster 
jo selvfølgelig nogle penge, også i forhold 
til de ekstremt mange retningslinjer, der 
bliver sendt ud fra DBU. 

Min oplevelse er dog, at det faktisk er det 
samme alle steder. Ligegyldigt hvilken 
klub du er i, vil der altid være et første-
hold, der koster. Om det er i 2. division 
som her, eller et eller andet tredjese-
riehold i Jylland, er der stort set altid et 
seniorhold som koster mere end andre 
hold. Og jeg tror, at et seniorhold uagtet 
hvilken række, der bliver spillet i, er et 
pejlemærke for rigtigt mange børn. 

Og hvor man måske som voksen kan 
tænke ”jamen, det er jo kun 2. division”, 
tror jeg ikke, man skal undervurdere, 
at for ungerne i klubben er det altså en 
kæmpestor ting. Så i min optik skal man 
altid have førsteholdet. Så kan det godt 
være den hedder 2. division nu, men man 
kan godt have ambition om noget større. 
For det betyder noget for ungerne, at 
der er et eller andet at se op til i sidste 
ende. Jeg tror så, at denne her klub 
trænger rigtig meget til noget opmærk-
somhed omkring bredden. Når man 
taler om eliten, så bliver det lige plud-
selig meget, meget stort, men i B.93 er 
det jo en forholdsvis lille del af klubben, 
der egentlig kører på det parameter. Min 
plan er jo også at mødes med trænerne 
i klubben og med de andre frivillige for 

at finde ud af hvordan klubben opleves 
fra deres perspektiv og for at høre, hvad 
er det for nogle udfordringer, de oplever 
derude. Jeg mener, at som B.93 skal vi 
tilbyde talentudvikling. Det er en del af 
vores dna. Og vi kan sagtens begge 
dele. Vi skal bare igen have lavet nogle 
strukturer og nogle forhold – specielt for 
bredden – som gør, at det også er attrak-
tivt at være i B.93, selv om man ikke 
nødvendigvis er det store talent eller har 
lyst til at blive kommende rockstjerne.

– En konkret problemstilling i forhold til 
elite og bredde er, at for de ungdoms-
spillere, som ikke bliver en del af vores 
1. herresenior i fodbold, er der et enormt 
spring ned til det næste seniorhold. Det vil 
sige, der er en utroligt stor spildprocent af 

de ungdomsspillere, vi producerer. Enten 
kommer de på 1. senior eller også kommer 
de til en anden klub eller også holder 
de helt op med at spille på højt niveau.

- Vi forsøger i øjeblikket på at få spillet et 
hold op, som kan overtage de U19-spillere, 
som ikke ryger videre. Det er bare rigtigt 
svært. Og jeg har en lille smule svært 
ved at gennemskue, hvad det er for en 
mekanisme. For jeg kan se, at det gør sig 
gældende i stort set alle klubber…

Det er voldsomt svært at bibeholde de 
spillere der ikke kommer på 1. holdet, når 
de slutter på U19, nogle kommer muligvis 
på et 1. hold i en anden klub, men mit 
indtryk er, at rigtig mange stopper. Mange 
klubber har forsøgt at finde den formel, 

Pernille Marcussen
Foto: Morten Mejnecke
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der skal til, for at beholde de unge menne-
sker, og der er brugt mange ressourcer på 
den størrelse. Min indtryk er, at det går ok 
de første par måneder inde i sæsonen, og 
derefter bliver det sværere og sværere at 
stille hold, men vi arbejder på at se, om 
vi kan finde den formel, der skal til, for 
at bibeholde de unge mænd og kvinder i 
klubben.

Der er en stigende tendens til de såkaldte 
lukkede hold. Det er typisk seniorspil-
lere, der finder sammen med gamle hold-
kammerater eller studiekammerater, og 
så spiller fodbold sammen. Det er efter-
hånden et udbredt fænomen, som også 
ses her i klubben.

- Helt overordnet, hvordan ser du 
fremtiden for klubben? Nu er der et 
Nordhavns-byggeri i gang, tennisafde-
lingen vil bygge ny hal. Hvordan ser du på 
de fremtidsmuligheder?

- Jeg ser det som en fantastisk mulighed 
for at få mange flere børn væk fra 
skærmen og ud på banerne. Og det er 
jo i princippet det, som alt det her skal 
handle om. Vi skal bare have så mange 
unge og børn og voksne ud at spille noget 
fodbold. Og noget tennis. Og have en 
fest med det. Og vi skal kunne rumme 
alle de nye tilflyttere, der måtte komme 
nede i Nordhavn, specielt hvis de har lyst 
til at spille tennis eller fodbold, for det er 
egentlig bare det, det hele drejer sig om. 
- Men kan vi egentlig det? Der er vel også 

grænser for, hvor mange ressourcer, vi 
har, i forhold til medlemstal og de fysiske 
rammer?

- Tennis er jo et meget eksempel på, at 
der er et loft for, hvor mange medlemmer, 
vi kan være. Og grunden til, at vi skal 
arbejde så intensivt på at få bygget 
denne her tennishal er jo, at vi kan se, at 
behovet er der. Mange vil gerne ind, men 
pladsen er der ikke. Men får vi bygget 
hallen, vil det automatisk kunne tiltrække 
nogle flere. I fodbold har vi stadig masser 
af kapacitet. Der er masser af plads. Og 
med lidt intelligent tilrettelæggelse er der 
plads til mange flere i klubben.

- Hvis du kan se bare et par år frem i 
tiden, hvilket præg vil du gerne sige, at 
du har sat på klubben til den tid?

- Jeg vil rigtig gerne have, at vi er køben-
havnernes fortrukne klub. At her vælger 
man at tage til, fordi man ved, man 
bliver taget godt imod, og fordi vi kan 
tilbyde fodbold for alle i alle aldre på alle 
niveauer. Og så ville det bestemt ikke 
gøre noget, hvis vi får udklækket nogle 
fantastiske talenter, som vi kan følge i 
årene, der kommer. 
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GLARMESTER
Kim Trier, træner for U13-drenge
Foto: B.93 Arkivfoto

Medlemsbladet har sat sig for at følge 
klubbens talentfulde U13-drengehold. 
I sidste medlemsblad kunne vi berette 
om holdets store triumf, da de vandt 
deres række, U13 Øst Pulje 1. Og om 
en vellykket træningstur til Tyrkiet som 
optakt til forårssæsonen.

Nu er holdet så i skrivende stund i fuld 
gang med forårsturneringen. De spiller 
i samme række som i efteråret, så på 
den front har intet forandret sig. Men en 
anden stor forandring har fundet sted: 
Holdet spiller nu 11-mandskampe, hvor 
de før spillede 8 mod 8. 

Umiddelbart kunne det lyde som en 
forandring, der gav mere spilletid til hver 
enkelt spiller i truppen. Men det er faktisk 

ikke tilfældet. For i 11-mandsturnering 
er der begrænset udskiftning. Så samlet 
set har færre spillere mulighed for at 
komme i aktion i en 11-mandskamp på 
drengeniveau end i en 8-mandskamp. 
Det store spørgsmål har derfor været, 
om dette ville få negativ betydning for 
sammenholdet i truppen. Godt nok stiller 
truppen også med et andethold, så man 
også kan komme i kamp, hvis man ikke 
bliver blandt de foretrukne til førstehol-
dets kamp, men andetholdets kampe er 
8-mandskampe, og når al træning nu 
bliver bygget op omkring spil 11 mod 11, 
er det jo ikke helt det samme.

Men faktisk har det vist sig, at de hårdere 
konkurrencevilkår ikke har spoleret 
det overordentligt gode kammeratskab 

drengene imellem. Og da 
storklubberne heller ikke er 
lykkedes med deres forsøg 
på at fiske de bedste spil-
lere, er truppen fra efterårs-
turneringen stort set intakt.

Resultatmæssigt har holdet 
ikke blandet sig i toppen af 
rækken i forårssæsonen. 
Men det har heller ikke været 
ventet, for overgangen til 
11-mandskampe stiller nogle 
højere krav til drengene. 
Det gør det selvfølgelig også 
for de andre hold i rækken, 
men nu er det altså klubber 
som Brøndby, Farum (FC 
Nordsjælland) og KB (FCK), 
vores drenge er oppe imod, 
så det kræver ikke så lidt at 
hænge med. Og holdet har 
spillet flere gode og jævnbyr-
dige kampe mod de dygtige 
hold i rækken.

TRIERS TROLDE 

Kapitel 2: Fra 8 til 11
af Mads Mazanti Jensen og Kim Trier Emanuelsen
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Det store spørgsmål er imidlertid, hvor 
længe det kan lade sig gøre at holde 
sammen på holdet. Til efterårssæsonen 
tvangsnedrykkes holdet til den næst-
bedste række, uanset hvor godt det måtte 
klare sig i foråret. For i ungdomsfodbold 
er op- og nedrykning ikke noget, man 
spiller om, men noget, de høje herrer i 
DBU afgør ved et skrivebord. Hvorfor 
vores drengehold rangeres dårligere end 
klubber som Roskildes og Køges ditto, 
synes umiddelbart svært at gennemskue. 
Men det er altså den virkelighed, vi må 
affinde os med.

Ingen tvivl om, at storklubberne nu har 
bedre madding på krogen, når de ved 
forårssæsonens afslutning atter begiver 
sig ud på talentfiskeri blandt vores 
drenge. For løftet om at spille på et højere 
niveau kan selvfølgelig godt være tilta-
lende for en knægt med ambitioner. 

Næste kapitel af ”Triers trolde” lader altså 
til at blive lidt af en gyser. Vil det lykkes 
drengene at undvige storklubberne fangst-
forsøg? Eller viser det sig, at de (og deres 
forældre) har hjertet på rette sted, det vil 
sige: Bag skjoldet på den hvide 93-trøje? 
Følg med i næste kapitel af ”Triers trolde”.

U13-drengene
Foto: Forældregruppen

Alt er som bekendt relativt. At vinde et 
mesterskab kan være en kæmpe triumf 
for et mindre hold, men være en helt 
forventelig hændelse for et hold af mega-
stjerner. I forhold til B.93s lange historie 
og mange triumfer kan en kvalifikation 
til 2. divisions oprykningsspil måske nok 
lyde som en mindre betydelig hændelse. 
Men når man ser på de forudsætninger, 
holdet havde for at komme blandt de seks 
bedste i østkredsen, er det faktisk en 
umanerligt flot præstation.

Afslutningen på sæsonen 17/18 blev også 
afslutningen på Heisterberg-æraen i B.93. 
Ikke blot anføreren og 93-legenden Martin 
Heisterberg sagde stop på 1. senior efter 
mange års tro tjeneste, men også en hel 
række af mangeårige profiler som for 
eksempel Olcay Senoglu, Emil Farver, 
Kristian Holm og Anton Peterlin takkede af. 
Heldigvis kom nye spillere til. Og gamle 
Emil Dyre tog endnu en sæson i 93-trøjen 
som den sidste tilbageværende dinosaur.
Men det var noget af en opgave, Danny 
Jung og resten af trænerteamet stod 
overfor, da en trup med mange nye an- 
sigter skulle spilles sammen i juli med kun 
tre uger til sæsonstarten.

Efterårssæsonen blev da også præget 
af svingende præstationer, men alt i alt 
var det efter omstændighederne slet 
ikke så tosset, at holdet sluttede efter-
året på en ottendeplads, hvor kun en 
dårlige målscore skilte holdet fra en plads 
i den forjættende top 6 før de afgørende 
seks kampe i den spæde forårssæson.

Da forårets to første kampe mod de 
direkte konkurrenter, Hillerød og Slagelse, 
blev tabt, så det sort ud før de sidste fire 
kampe. Men så tog pokker ved 93erne: 
En flot 3-0-sejr ude over HIK blev fulgt 
op af en 6-0-nedsabling af dumpekandi-
daten Marienlyst. Så ventede topholdet 
Middelfart, hvor alt andet end en sejr 
ville gøre os afhængige andre resultater i 
sidste spillerunde. På forrygende effektivt 
kontraspil tog B.93 fusen på alt og alle og 
tog hjem fra Vestfyn med en vild 5-2-sejr 
i bagagen. Et resultat, der gjorde så ondt 
på de ambitiøse fynboer, at træneren, 
den tidligere B1913-helt, Jan Vingaard, 
fik silkesnoren, trods en ellers flot sæson. 

VEJEN TIL TOP 6
Trods vanskelige forudsætninger lykkedes det vores 1. herresenior  
at kvalificere sig til oprykningsspillet i 2. division. I selskab med 
cheftræner Danny Jung ser medlemsbladet tilbage på sæsonen
af Mads Mazanti Jensen

1. herresenior
Foto: Christian Midtgaard
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Nu havde B.93 sin skæbne i egne hænder 
i sidste spillerunde. En sejr over Avarta 
ville være nok. På kunstgræs på eget 
anlæg lagde 93erne med en forrygende 
start og en 3-0-føring grunden til en 
4-3-sejr. Ikke blot var pladsen i top 6 
sikret, det blev også til en fornem fjerde-
plads i grundspillet. 

Cheftræner Danny Jung peger på opbyg-
ningen af en stærk træningskultur som 
nøglen til det gode resultat. Men selvfølgelig 
tager det sin tid at spille et – stort set – nyt 
hold sammen, så de svingende resultater i 
efteråret kom ikke som en overraskelse. 

I vinterpausen arbejdede Jung og hans 
team blandt andet med at få spillerne til 
at blive bedre til at holde på bolden og 
finde løsninger på modstanderens bane-
halvdel, og til konsekvent at presse 
modstanderen højt på banen, så de ikke 
fik initiativet i kampene. 

Desværre høstede holdet ikke frugterne 
af det arbejde i de to første kampe, men 
så kom vendepunktet. Hvad var det, der 
skete?

Danny Jung: Før forårssæsonen havde vi 
hele tiden haft som mål, når vi kiggede 
på tabellen, at vi skulle overhale Frem, 
Vanløse og Slagelse. Og jeg var næsten 
overbevist om, at tre sejre i de seks 
kampe ville være nok. Så da vi havde tabt 
to og havde fire kampe tilbage, var det 
klart, at vi stod med ryggen mod muren. 
Vi spillede så mod et af rækkens bedste 
hold, HIK, og det blev et definerende 
vendepunkt for os. At vi kunne gå ud 
og svinge taktstokken så meget, som vi 
kunne derude, det havde jeg ikke regnet 
med. Jeg havde håbet på det, men jeg 
havde ikke regnet med det. Så det var da, 
vi tænkte: Vi kan godt. 

– Hvordan rangerer du den præstation 
i den egen trænerkarriere? 

Enormt tilfredsstillende. Der er ikke noget 
værre end at gå og tro, at man godt kan 
nå noget, at man godt kan spille lige op 
med nogen, og så ender det med, at 
man ikke kan. Så det har været enormt 
tilfredsstillende. Enormt givende overfor 
truppen, at vise, at det kan vi altså godt 
på den måde, vi gør det på. Og det er 
klart, det bliver selvforstærkende, når 
man kan vinde ude over HIK. Siden da 
vandt vi fem kampe i træk og scorede 21 
mål i de fem kampe.

- Hvad er dine forventninger til 
oprykningsspillet? 

Som klub får vi en mulighed for at møde 
hold, som uvilkårligt vil rykke op i første 
division til sommer. Det er ikke sikkert, 
det bliver os, for vi har langt op, men vi 
skal tage hver kamp som en oplevelse for 
at møde et hold og nogle spillere, som har 
et højt niveau. Og det er en mulighed for 
de spillere, vi har, som også gerne hver 
især vil måle sig med førstedivisionsni-
veau - og nogle også endnu højere - for 
at sige: Prøv at høre, det kan vi godt. 

Danny Jung
Foto: Christian Midtgaardd

 
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



34

Det er ikke kun i moderklubben, vi har 
fået et nyt ansigt på kontoret. Også i B.93 
Kontraktfodbold Aps, i daglig tale aps´et, 
selskabet bag klubbens bedste senior-
hold i fodbold, er der kommet nye folk 
til. I vinter forlod Nicolai Kaas Nordstrøm 
posten som kommerciel direktør til fordel 
for et job som ligachef i den nye kvinde-
liga, som skal forsøge at gøre kvindernes 
bedste række mere attraktiv. 

Ledelsen af aps´et har nu valgt at splitte 
stillingen op i to, en netværkschef og 
en kommerciel direktør, modsat tidli-
gere, hvor det også var den kommer-
cielle direktør, der tog sig af arbejdet med 
klubbens netværk af sponsorer. 1. april 
tiltrådte Jann Buchardt som netværks-
chef, mens Tim Berggren har sat sig i 
direktørstolen. Medlemsbladet kiggede 
forbi sidstnævntes kontor. Det blev et 
møde med en sand fodboldelsker, hvis 
kærlighed til sporten hellere fører ham til 
et lille stadion i den tyske Oberliga end til 
storholdenes opulente arenaer.

Berggrens karriere i fodboldverdenen har 
hovedsagelig udfoldet sig i Brøndby, hvor 
han har været ansat i to omgange, først 
arbejdede han med merchandise, siden 
har han efter at have studeret sport og 
event management taget sig af klubbens 
billetsalg og kampafvikling. 

Efter en afstikker til Alka Forsikring i 
forbindelse med deres superligasponsorat 
er han nu tilbage i fodboldens verden, og 
vi kan være meget glade for, at vi har fået 
en kapacitet som ham til at vælge B.93.

– Hvad har været dit første indtryk
af klubben?

Jeg har været væk fra fodboldklubber i 
et par år, så for mig var det ligesom at 
komme tilbage til basis. Det at komme ind 
i en fodboldklub igen har været en stor 

klubben, vi giver nogle fordele, og 
de giver nogle fordele til medlem-
merne; det er sådan nogle ting, 
vi skal have rullet ud. Tilsvarende 
kan sport24, som leverer vores 
beklædning, jo også sælge en 
masse ting til vores medlemmer. 
Så det handler om at finde det 
der match, hvor vi kan tilbyde 
noget til vores medlemmer, spon-
sorerne kan få en masse ekspone-
ring, samtidig de måske også kan 
få noget salg, og der er selvføl-
gelig også en masse branding fra 
de forskellige sponsorer ned imod 
os. Vi befinder os jo på et unikt 
sted, det er et af de mest befolkede 
steder i Danmark, der bor 90.000 
mennesker i postnummer 2100, 
det er det næststørste postnummer 
i hele Danmark, så vi har også en 
attraktiv beliggenhed for folk. Der 
er masser af perspektiver, masser 
af spændende muligheder, det 
handler så bare om at sætte dem 
ind i den rigtige ramme og struktur. 
Det tror jeg er allervigtigst. 

– Men aps´et har et underskud på 1,3 
millioner i det nuværende år…

Det vil jeg hellere lade Ole Ringheim og 
Lars Lüthjohan udtale sig om. Det er mere 
deres boldgade i forhold til finansiering. 

– Men du skal vel også gøre det til en 
sund forretning…

Det er klart, det er ambitionen. I forhold 
til at gøre aps´et til en sund forretning 
er der to ben. Der er selvfølgelig det, jeg 
sidder med, i forhold til sponsorer osv., 
og så er der transferindtægter på spillere. 
Og det er de to ben, der skal bære læsset. 
I dagens fodboldverden er transfer en 
vigtig del, og det vil det også være hos 
os. Historisk har B.93 altid været dygtig 
til at udvikle fodboldspillere, og det skal 
vi fortsætte med at være, og vi skal blive 
endnu bedre, selv om det er en svær 
branche. Vi har et historisk grundlag 
for at være gode til det, og det skal vi 

fornøjelse. Når man kommer ind i klub-
huset, når man går op ad trappen, kan 
man jo bare lugte det her fodboldmiljø 
med fodboldstøvler og omklædningsrum. 
Jeg har spillet fodbold siden jeg var fem, 
så jeg har mange fodboldkampe under 
bæltet, og det giver bare glæde. Der er 
jo masser af passionerede mennesker, og 
det er jo bare en fantastisk ting at være 
med til. Det fornemmer man hurtigt. 

– Kan du fortælle lidt om, hvad jobbet inde-
bærer? Der er jo kommet en ny konstruk-
tion, hvor vi også har en netværkschef.

Under Nicolai tidligere havde han også 
netværket ind under sig. Det er en del, 
som er blevet ledt ud af mit domæne, 
men det gør mig sådan set ikke noget. 
Netværk er rigtigt fint, og det er Jann 
rigtig dygtig til, så der er han uden tvivl 
mere kompetent end jeg er. Jeg har jo 
mit afsæt i de partnerskaber i forhold til 
fodboldklubben, hvor det er foreningen 
og holdene, der er årsagen til, at spon-
sorerne er her. Det at udvikle forskellige 
partnerskaber, sponsorater med de spon-
sorer, som er her, videreudvikle det, så de 
får mere ud af det. Så det er rigtigt fint, 
at arbejde med nogen, som primært er på 
B2C-markedet, som er interesserede i de 
mennesker, vi er…

– B2C, det må du lige forklare…

B2C er et udtryk inden for handel og 
anvendes f.eks. i forbindelsen B2C-salg, 
der drejer sig om handel mellem virk-
somheder og forbrugere (privatpersoner) 
i modsætning til B2B (business-to-busi-
ness), der dækker over handel virksom-
heder imellem. Lige nu har vi en rigtig 
god case med et biludlejningsfirma, 
Enterprise, som rigtig gerne vil os, vi vil 
rigtig gerne dem, så vi udvikler nogle 
ting sammen. De har nogle ting, som de 
gerne vil sælge til vores medlemmer i 

fortsætte med. Vi har også et opland på 
Østerbro og Nørrebro, som gør, at der 
naturligt er mange mennesker, som gerne 
vil spille i B.93, og der kommer naturligt 
mange dygtige fodboldspillere herud. Det, 
som kan være øvelsen for B.93 - og det 
er noget, som jeg ikke har noget med at 
gøre, det er mere Martin Jensen, Patrick 
Mtiliga og Danny Jungs område - det er at 
holde på de rigtig gode, unge spillere lige 
et år eller to mere, for så kan der dryppe 
noget af i forhold til det. Jeg går i mit 
stille sind og håber på, at Mathias Zanka 
bliver solgt fra Huddersfield nu her, for 
der kan forhåbentlig dryppe lidt af uden 
at jeg kender detaljerne i det. Men hvis 
han bliver solgt for en stor sum, hvilket 
jeg tror, han kan blive, så vil der dryppe 
noget på b.93. Hvis vi bliver bedre til at 
udvikle de der spillere, og vi kan holde på 
dem lige så lang tid, som vi for eksempel 
gjorde med Mathias Zanka, så vil der 
dryppe noget hele tiden. Det er der, hvor 
fodboldverdenen udvikler sig. 
Det er svært at spå om, hvordan sådan 

EN SAND FODBOLDELSKER
Medlemsbladet møder den nye kommercielle direktør
af Mads Mazanti Jensen

Tim Berggren
Foto: Claus Vandbug
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et system ser ud om ti år, men lige nu 
kan vi i hvert fald se, at hvis kan holde på 
de gode spillere i nogle år yderligere end 
hvad vi har gjort nu, kan det blive en god 
forretning. Og så kunne jeg rigtig godt 
tænke mig, at vi kom en række op. Måske 
ikke lige i år, i hvert fald ikke i denne her 
sæson. Jeg kender ikke niveauet i 2. divi-
sion godt nok til at kunne sige, om det 
kunne blive aktuelt engang.  

– Hvordan ser du udviklingsmulighederne 
i klubben? Nu er det meget lang tid siden, 
vi har været i 1. division, og efterhånden 
er det jo næsten umuligt at klare sig i 1. 
division uden fuldtidsprofessionalisme…

Der er to eller tre hold, som ikke er fuld-
tidsprofessionelle, så det er jo en kæmpe 
økonomisk udvikling, man ville skulle gå 
igennem. Det er også derfor, jeg siger:

Hvis nu vi havde fortsat denne her stime, 
vi var inde i, med fem sejre i træk, og 
det utænkelige skulle ske, at vi røg i 1. 
division, ville det være lige så stor en 
omvæltning for B.93 som det for var 
f.eks. Helsingør at rykke op i superligaen. 
Der ville vi virkelig være udfordret, for det 
er bare nogle helt andre krav, der bliver 
stillet, både til spillere og også til omgi-
velser, organisation og så videre. Jeg tror 
ikke, det ville gøre noget, hvis der gik lidt 
tid.

– Hvor lang tid?

Det tør jeg ikke sige. Hvad jeg i hvert 
fald har jeg lært af at være i fodboldver-
denen i mange år, er at man skal passe 
på med at spå alt for meget, for der sker 
vilde ting i fodbold. Det er også charmen, 
men det kan også være frustrationen, at 
man er så afhængig af, hvad der foregår 
indenfor fire kridtstreger. I bund og grund 
kan du lave nok så fantastisk arbejde ude 
omkring, men du er stadig afhængig af, 
hvad der foregår på banen. Det kan være 
en stor frustration, men det kan også 
være en stor glæde. Det er både og. Jeg 
har oplevet begge dele.

– Hvilket aftryk vil du gerne sætte på 
klubben? Hvilken retning kunne du godt 
tænke dig at trække den hen i?

Jeg bliver ked af, at der kun er 207 
tilskuere på Østerbro Stadion mod 
Middelfart. Hvis man kigger på tilskuer-
gennemsnittet over tid, så er det omkring 
350. Som sagt bor der 90.000 i 2100. Jeg 
ved godt, at vi selvfølgelig er udfordrede 
i forhold til nogle faciliteter. Der er man 
begrænsede i forhold til, hvad man kan 
gøre. Men det er et sted, hvor man kan 
løfte tingene generelt. Det handler også 
om fokusområder. Hvor er det fokusset 
skal være? Skal vi starte med at få en 
masse folk på stadion og så kommer 
sponsorerne af sig selv – de kommer 
aldrig af sig selv, men det hjælper på det 
– eller skal vi holde fokus på sponsorer, 
fordi den økonomiske gevinst på kort sigt 
er større, og så først bagefter fokusere på 

at få tilskuere på stadion? Det er sådan 
nogle ting, som vi selvfølgelig har snakket 
om. Som du nævnte før, er der et under-
skud i aps´et, så på den korte bane er 
det helt klart sponsorerne, der er vigtigst. 
Men det er klart, at jeg rigtig gerne vil 
udvikle de andre ting også. Det er det, jeg 
har mit afsæt fra. Og det er også der, hvor 
jeg ser, at potentialet er nemmest at rulle 
mere ud, men det gør man kun med hårdt 
arbejde og ærmerne rullet op. 

Vi skal finde ud af, hvad det er, vi er gode 
til, og så skal vi fortælle den historie. I 
stedet for at sammenligne os med Frem, 
Brønshøj eller HIK osv. De har deres 
historie, det, de er gode til, de må de 
om, men vi er ikke dem. Vi skal finde ud 
af, hvad der er vores historie. Hvad vi er 
gode til. Vi skal ikke sammenligne os med 
de andre. 

Som den fodboldfan, jeg også er, tager 
jeg rundt i Europa og ser fodboldkampe, 
og jeg har ikke den store interesse i at se 
de store hold, dem ser jeg så tit i fjern-
synet alligevel, jeg vil hellere tage ned og 
se Viktoria Hamburg i Oberligaen og være 
på et lille stadion, der mener meget om 
Østerbro Stadion, måske en anelse mere 
moderniseret. Det synes jeg har meget 
mere charme. Hvis du havde spurgt mig 
for tre måneder siden, hvad jeg helst ville 
i 2. division, så havde Frem og Brønshøjs 
historie måske været sjovere for mig som 
fodboldentusiast. B.93 er noget andet. 
Vi skal være bedre til at fortælle, hvad 
vi er, så vi gør os interessante på den 
front. Men det er måske ikke øverst på 
listen over ting, der skal ske lige nu. I det 
længere perspektiv kunne jeg godt tænke 
mig at udfordre nogle af de andre klubber 
i 2. division i at få flere folk på stadion. 
For jeg kan godt se, at de kampe, hvor vi 
har mange, der er mod Frem og Brønshøj.

Foto: Claus Vandbug
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Den 19. april drog U14-drengene mod 
Sverige, nærmere bestemt Gøteborg, for 
at deltage i Future Cup 2019. En turne-
ring, som flere B.93-årgange tidligere har 
besøgt med blandede resultater.

Forventningerne om at skabe et stort 
resultat var derfor ikke prioriteret 
højst, men derimod give spilletid til den 
20-mand store trup, som drog afsted den 
fredag formiddag.

Velankommet til Gøteborg blev vi indlo-
geret i det fashionable Gothia Towers, 
hvor det for flere af drenge var første 
gang, de skulle leve under et ”professio-
nelt” set-up, hvor deres tid under stævnet 
var styret af sove- og hviletider samt 
spisetider og forberedelse op til kamp, 
noget, der for nogen var uvant. Drengene 
fandt dog hurtigt ind i rytmen med de 
fastsatte rammer, vi fra trænertemaet 
havde sat op.

Et eksempel:
Op til semifinalen, som blev spillet 
mandag, skulle vi spille kl. 8.30.

Sovetid var sat til kl. 21.00, for at sikre
at vores drenge var klar til kamp velud-
hvilede.

Vækning af drengene  kl. 5.45.
Spise morgenmad  kl. 6.00. 
Bussen kører mod kamppladsen kl. 6.40.
Transporttid og ankomst stadion kl. 7.10.
Omklædning  kl. 7.15.
Taktisk oplæg/forberedelse  kl. 7.30.
Opvarmning  kl. 8.00.
Kampstart  kl. 8.30. 

Lørdag formiddag begyndte stævnet, og 
vi lagde ud mod mod Bk Olympic (Malmø-
hold) med lyn og torden og vandt 10-1 
mod puljens dårligste hold, et resultat, 
som senere skulle vise sig at være afgø-
rende for den videre færd i turneringen. 
Vi dominerede fra start til slut, og fik alle-

rede i første kamp brugt hele truppen, 
hvorved vi kunne spare spillerne til de 
afgørende kampe i puljen. Den 2. kamp 
på dagen var mod Häcken Bk. Her fort-
satte vi, hvor vi slap og dominerede 
spillemæssigt på et højt niveau og kom 
planmæssigt foran 1-0, men meget kort 
tid efter kom modstanderne på 1-1, 
vi scorede dog kort før pausen til 2-1. 
Fordelt på spil og chancer var B.93 dog 
bedst. Efter 1.havleg vendte kampen 
dog, og vores modstandere formåede i 
højere grad at true vores bagrum, uden 
vi rigtig kunne finde en løsning på det; vi 
spillede dog stadig bedst teknisk fodbold. 
Kampen vendte, og hvad der lignede en 
komfortabel 2-1-sejr blev hurtigt til 2-2, 
og senere 2-3, kampen endte 2-4. 

U14-DRENGE SEJREDE I DET SVENSKE
Træner Ala Mohammed beretter om U14-drengenes triumf i Gøteborg

Et nederlag, som drengene tog meget 
tungt, for det betød reelt, at vi allerede 
var på vej ud af turneringen efter 1. 
dag. Det var en flok skuffede drenge og 
trænere, der sad tilbage og skulle til at 
evaluere dagens begivenheder. 

Et par forældre var hurtigt over at opmuntre 
drengene med nyheden om, at vi stadigvæk 
trods et kedeligt nederlag kunne spille os 
videre. Men det krævede, at lidt held skulle 
tilsmile os. Reglerne for den videre færd 
i turneringen var dog, at den bedste toer 
kunne gå videre til finalerne, sammen med 
de bedste ettere. Der var reelt en kamp, 
som skulle ende ud med en sejr til et af 
holdene i kampen i pulje F, ellers var det 
ud. Den måtte ikke ende med en uafgjort, 
for derved ville begge hold ende med 7 
point. Med en sejr i vores sidste puljekamp 
ville vi kun ende med 6 point.

I vores sidste kamp spiller vi nok vores 
bedste fodboldmæssige kamp. Der var 
reelt kun et hold på banen. Aldrig har 
trænerteamet set drengene præstere, 
som de præsterede mod Boo FF. Det 
mindede mest af alt om Barcelona med 
deres berømte TikiTaka, få berøringer, 
masser af løb og bevægelse uden bold, 
uden modstanderne var i stand til at 
erobre bolden. På et tidspunkt gav 
modstanderholdet fortabt og stoppede 
med at presse for at kigge ud på deres 
træner og spørge, hvordan de skulle 
tackle situationen. Holdet var presset ned 
foran eget mål, og vi kørte total power-
play i ren possession-eufori, hvor vi 
skabte chancer og scorede mål. Det var 
opvisning af høj, høj klasse. Holdet vandt 
komfortabelt 6-2. 

U14-drengene. Øverst fra venstre: Ala (cheftræner), 
Sylvester, Mounir, Muhamed, Yahyie, Ayub, Thomas, 
Ruben, Valton, Michael, James, Oliver og Michael (træner)

Nederst fra venstre: Victor, Baba, Arian, Marcus, Amir, 
Alfred, Kaswarah, Theo og Marcel

Foto: Forældregruppen
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Men under kampen, og specielt 2. halvleg, 
hvor vores kamp reelt var afgjort, ventede 
vi på live-opdateringer fra kampen i pulje 
F. Vi frygtede, der ville gå Tyskland – Østrig 
(VM-kamp fra 1982) i den, hvor et bestemt 
resultat fik begge hold videre til VM. For 
dem, som ikke husker kampen, så er 
Danmark – Sverige (EM-kamp fra 2004) et 
andet eksempel; her måtte Italien forlade 
EM, efter kampen endte 2-2.

1. halvleg var endt 0-0, og i slutminut-
terne havde Tölö if fået tildelt rødt kort, 
hvilket vi håbede på ville åbne kampen. 
2.halvleg og stadig ingen mål. Det lignede 
det, vi frygtede fra start, et uafgjort 
resultat, som tilgodeså begge hold. 

5 min. før tid stadig ingen mål, og vi var 
på vej ud af turneringen. Et øjeblik efter 
hørte vi et kæmpebrøl fra den anden side-
linje, forældre i omfavnelse og glæde, 
hujende og klappende…. Et mål 2 min. før 
tid og et brugbart resultat, som giver os 
billet til finalerne. Kampen fløjtes af i Pulje 
F, og forældrene er i ekstase. Spillerne på 
banen fornemmer uroen fra sidelinjen og 
spørger ud til os om resultatet. Og de 
får beskeden, da resultatet er definitivt. 
Vores sejr i den første kamp giver os den 
fornødne målscore, som gør os til bedste 
toer. Ingen andre hold formår at tage 
pladsen fra os, og vi fejrer vores videre 
færd i turneringen og forbereder os frem 
mod kvartfinalerne senere på dagen.
Halmstad Bk var vores modstandere i 
kvartfinalerne. De havde ryddet deres 
pulje suverænt med 3 sejre, og ingen hold 
havde formået at score imod dem. Så vi 
forventede en svær modstander. Vi star-
tede i stærkeste formation og igen må vi 
sige, at når vi spiller bedst, er vi uhygge-
ligt stærke. Allerede inden for de første 5 
min. havde vi 2 kæmpe chancer, som vi 
burde have scoret på. Vi vandt komfor-
tabelt 4-0 uden at Halmstad Bk for alvor 
blev farlige.

I semifinalen skulle vi møde vores onde 
ånd fra puljen, Häcken Bk, hvor vi skulle 
genfinde den mentalitet og spilleglæde, 
som hidtil havde bragt os frem. Vi havde 

over de seneste par kampe formået 
at fordele spilletid til samtlige spillere, 
hvorfor vi allerede fra kampens start så 
friskere ud end Häcken Bks drenge, som 
var kommet til semifinalen med en frisk 
5-0-sejr. Häcken Bk. forsøgte sig med et 
højt pres, som aldrig rigtig lykkedes for 
dem. og vi fik masser af plads til at boltre 
os i på midtbanen, derfra kunne vi sætte 
vores 3-front-angribere i spil. Häcken fik 
ikke et ben til jorden i denne kamp, hvor 
vi vandt 3-1. Det, som i træneteamets 
optik var den moralske finale.

I finalen stod vi over for et Fredericia-
hold, som ikke havde spillet, viljen eller 
energien til at spille finalen. De var 
momentvis med, men fandt ikke rigtig 
nogen løsninger til at lukke forsvaret op, 
B.93-drengene var igen ikke til at skyde 
igennem, og vi vandt 3-0 uden at spille 
os helt ud.

En kort evaluering af turen: Det må siges, 
at vi spillemæssigt præsterede rigtig 
godt, og med 5 sejre i 6 kampe, med en 
målscore på 28-8 og en finalesejr og et 
trofæ til klubhylden, er vi stærkt tilfredse 
med præstationen, drengene leverede.
Næste stævneudfordring for U14 er i 
Esbjerg Elite Cup som løber af stablen 
Kristi Himmelfartsdag. Her er man i pulje 
med blandt andet Esbjerg, Horsens, 
Færøernes U14 landshold, samt HIK. 
Stævnet efterfølges af et pinsestævne i 
Østrig i en stærk U15-turnering, med flere 
akademier fra Tyskland, Østrig og Schweiz.

Trænere Michael og Ala med trofæet
Foto:  Forældregruppen

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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Der findes mennesker, der har brug for 
at tygge sig igennem tusind sider Proust 
for at komme på sporet af den tabte tid. 
Vi 93ere behøver heldigvis blot et kig i 
Palle Banks´ vidunderlige univers af tal 
fra verden af i går for at få den tabte tid 
tilbage. Det kan være store minder fra 
bemærkelsesværdige kampe, men det 
kan også være et enkelt opslag på en 
tilsyneladende tilfældig kamp, der plud-
selig sætter hukommelsen på gled.

16. august 1990 B.93-Nørresundby
1-0 målscorer: Leif Funcke Nielsen
Københavns Idrætspark 297 tilskuere

Med al respekt for en 1-0-sejr over 
Nørresundby var dette på papiret ikke 
en særligt mindeværdig kamp. Et lille 
lyspunkt i en ellers meget trist sæson, 
hvor et nyoprykket B.93-hold slet ikke 
havde niveau til at kæmpe med om 
2. divisions øverste seks pladser, som 
kunne sikre adgang til den nye 1. divi-

sion i denne sidste sæson før indførelsen 
af Superligaen med hvad dertil hørte af 
mærkelige struktureksperimenter, som 
åbenbart aldrig får en ende.

Men så bliver man opmærksom på, at 
det var sidste kamp for B.93 i den gamle 
idrætspark. Og husker målet, vel nok et 
af de mest spektakulære langskudsmål i 
den gamle parks historie. 

Før vi kommer til målet, skylder vi lige 
lidt information til eventuelt yngre læsere 
af dette blad: På den grund, hvor Telia 
Parkens charmeforladte betonfirkant nu 
huser en eller anden fusionsklubs hjem-
mekampe og muligvis også en enkelt 
landskamp i ny og næ, lå der indtil 1990 
et prægtigt fodboldstadion uden kontorer 
og VIP-loger og med en enestående stem-
ning, når omkring 45.000 tilskuere var 
tæt pakket sammen på de gamle tribuner. 
Stadionet var kommunalt ejet, så det var 
muligt for alle københavnerklubber at 

FRA BANKS´ BIBLIOTEK
Et dyk i skatkammeret
af Mads Mazanti Jensen

benytte det, selv om det i de sidste år af 
stadionets levetid mest var KB og B1903 
(sidenhen sammen- og nedsmeltet til 
FCK), som gjorde brug af det.

Skønt B.93 i Idrætsparkens sidste år kun 
var en sjælden gæst på det stadion, der 

ellers har lagt hus til så mange af klub-
bens store stunder i guldalderen i 30erne 
og 40erne, kunne det altså ske, at de 
hvidblusede tog på fransk visit dertil, når 
atletikfolk optog Østerbro Stadion. D. 16. 
august 1990 skete det for sidste gang.

B.93 Nørresundby
Foto:  B.93 Arkivfoto

Foto:  B.93 Arkivfoto

Foto:  B.93 Arkivfoto
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B.93 har mistet et af sine helt store skik-
kelser og personligheder, og mange klub-
medlemmer har mistet en god ven og 
kammerat i arbejdet for B.93. Henrik 
Lindholm døde d. 17. april efter at have 
været indlagt på hospitalet i en uge.

Det er svært for ikke at sige umuligt at 
finde en person i B.93's historie, der har 
brugt så mange timer og lagt så meget 
energi i at arbejde for klubben. Henrik var 
klubbens kasserer fra 1968-1972 og igen 
fra 1982 til 1998, hvor han syntes, at han 
kunne tillade sig at trække sig lidt tilbage.
Det fik han dog ikke lov til, for da klubben 
løb ind i alvorlige økonomiske problemer 

ved årtusindskiftet, var der bud efter 
Henrik Lindholm igen. Han deltog derefter 
aktivt i den økonomiske oprydning, han 
bidrog aktivt til arbejdet med at opføre 
og finansiere den nye tennishal, han 
var medlem af bestyrelsen for halsel-
skabet Østerbros Idrætspark A/S og sad 
i en periode som bestyrelsesmedlem og 
formand for selskabet bag divisionsholdet 
i fodbold, B.93 Kontraktfodbold Aps.

Og så levede Henrik hver eneste dag til 
den sidste aktivt med i klubbens liv og 
bidrog konstant med sin indsats og sine 
ideer med henblik på at skabe fremgang 
for B.93.

HENRIK LINDHOLM ER DØD
Klubbens kasserer gennem flere årtier, tidligere formand for det 
professionelle selskab og æresmedlem, blev 80 år
af Hans Drachmann

Med 297 tilskuere klattet ud på den nedre 
del af den gamle hovedtribune, der knej-
sede himmelhøjt over P.H. Lings Allé, var 
stemningen unægtelig noget besynderlig 
i det gamle fodboldtempel. På Cementen, 
tribunen ved Øster Allé bag det ene mål, 
var nedrivningsmaskiner allerede i gang 
med at nedbryde den beton, der gennem 
så mange år havde båret så mange 
menneskers begejstring. Nu var det, som 
om alt for få mennesker var samlet til 
begravelse i en alt for stor katedral.

Men så kom målet. Målet, der lyste det 
hele op. Midtvejs i første halvleg afvær-
gede gæsterne et hjørnespark foran 
målet foran nedrivningsmaskinerne. Men 
bolden dumpede ud nogle meter foran 

feltet, for fødderne af datidens store 
profil på 93-holdet, den altid underhol-
dende venstre wing, Leif Funcke Nielsen. 
Uden et øjebliks betænkningstid sendte 
Funcke et hvinende langskudsprojektil 
mod Nørresundby-målet. Bolden knaldede 
mod underkanten af overliggeren, så det 
rungede ud over de tomme tribuner, 
smaskede med en dump lyd ned omkring 
målstregen, for så at tordne op i nettaget 
bag en målmand med granatchok. MÅL 
forkyndte lystavlen bag Hockeybanen 
(ståtribunen bag det andet mål) med 
kæmpebogstaver. Og de få tilskuere 
jublede og klappede så ivrigt, at der alli-
gevel blev skabt lidt stemning i den gamle 
park. B.93-Nørresundby 1-0. Ikke nogen 
stor triumf, ikke noget, der rådede bod på 
en dårlig sæson. Men en værdig afslut-
ning på en æra. Et mål så spektakulært, 
at det stadig står klart i erindringen for 
os, der var så heldige at opleve det.

Redaktørens egen hukommelse dækker 
kun en flig af klubbens lange historie. Så 
hvis De ligger inde med minder, De gerne 
vil dele med klubbens øvrige medlemmer, 
hører vi meget gerne fra Dem. Klubbens 
historie er et skatkammer, alle gerne 
skulle have adgang til.

45

Henrik Lindholm
Foto:  B.93 Arkivfoto

Foto:  B.93 Arkivfoto

Foto:  B.93 Arkivfoto



46 47

Det er umuligt at opliste alle de opgaver, 
som Henrik Lindholm har påtaget sig, og 
de mange problemer, han har løst. Blandt 
de mest betydningsfulde skal nævnes, at 
Henrik Lindholm var en helt central figur 
i den lille gruppe, der i begyndelsen af 
1990'erne forhandlede med daværende 
overborgmester Jens Kramer Mikkelsen 
om det nye anlæg og klubhus ved 
Svanemøllen. Et anlæg, som i dag er et 
kæmpeaktiv for klubben, og som senere 
blev yderligere forbedret med den nye 
tennishal, hvilket Henrik også bidrog til.

Henrik Lindholm blev meldt ind i B.93 som 
8-årig i 1947 og nåede dermed at være 
medlem i 72 år. Hans far var inkarneret 
B.93'er, og det blev Henrik i endnu højere 
grad. Hans hukommelse og viden om 
B.93 var fænomenal. I 1998 blev Henrik 
æresmedlem i B.93. Han fik KBU's sølvnål 
i 2005 og DBU's sølvnål i 2007. Han er 
derudover blevet Årets Leder i B.93 både 
i 1992 og i 2008. Henrik blev som ung 
uddannet som bankmand, og han fik en 

lang og fornem karriere i Danske Bank, 
hvor han opnåede at blive vicedirektør og 
få 40 års jubilæum.

Henrik var i de senere år hårdt ramt på 
helbredet, men det forhindrede ham ikke 
i at deltage i klubbens liv og bidrage, hvor 
han kunne. Han var fast deltager i klubaf-
tenerne om tirsdagen og ved 1. seniors 
kampe, uanset om det var på Østerbro 
Stadion eller på udebane.

Han var på tribunen på anlægget, da 
B.93 slog Marienlyst 6-0 i den næstsidste 
hjemmekamp for godt to uger siden. Det 
blev selvfølgelig fejret med en øl i klub-
huset. For Henrik elskede godt selskab 
– tog gerne imod sammen med Lis i 
privaten – og Henrik var godt selskab.

Henrik Lindholm vil blive savnet, og han 
vil blive husket.

Foto:  B.93 Arkivfoto
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BOLDKLUBBEN AF 1893 
125 ÅR

Gaven til den ægte B.93'er

På klubbens fødselsdag lørdag den 19. maj 2018 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 historiker – Torben Klarskov og Palle „Banks“ 
Jørgensen.

Som noget nyt er ungdommens historie for såvel drenge som piger 
meget grundigt belyst. Se om du kan finde dig selv eller dine 
forfædre på et af de mange holdbilleder, som bogen er fyldt med.
Prisen er 125 kr. i løssalg. 
Såfremt man ønsker bogen tilsendt koster det 200 kr. 

Husk ved bestillingen at opgive navn og adresse.
Bogen kan også forudbestilles med indbetaling af de 125 kr. eller 200 
kr. hvis den ønskes tilsendt på klubbens kontonummer.
3001 7026455

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

Rigtig god læselyst. 
Redaktionen


