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Citius altius fortius. Hurtigere højere 
stærk ere. Sådan lyder det olympiske 
motto. Afbalanceret af et andet credo, 
der træk ker i den modsatte retning: Det 
handler ikke om at vinde, men om at være 
med. 

Pladder. I dag handler elitesport om én 
ting: Stort er godt. Og det kan aldrig blive 
stort nok. 

Champions League hed engang Europa-
pokalen for mesterhold. Alle europæiske 
mester hold deltog, og selv hold fra mindre 
nationer kunne med lidt held nå langt. 
Upåagtede Malmö FF nåede finalen i 1979. 
Ak ja, det er 40 år siden nu, og noget lig-
nende vil aldrig kunne gentage sig. 

For selv om hele idéen med turneringen 
– at det var en turnering for mesterhold, 
champions – nu er udvandet, er det stort 
set altid hold fra de store ligaer, der ud-
kæmper de afgørende kampe og stik-
ker alle millionerne i lommerne, så de 
kan blive endnu rigere og lægge endnu 
større afstand til de mindre nationers hold. 

Magten, æren og ikke mindst pengene 
burde være sikret for disse giganter i al 
fremtid, men det er ikke nok. Sidste år 
afslørede en nu fængslet whistleblower, 
at storklubberne barsler med planer om 
at bryde helt ud af de nationale ligaer og 
skabe deres egen elefantliga, så de slip-
per for disse trivielle ugentlige opgør mod 
hjemlig middel mådighed og kan skumme 
fløden selv i et lukket kredsløb, hvor fan-
tasillionerne bare ruller automatisk ind på 
kontoen. 

I tennisverdenen ser vi et lignende 
økonomisk amokløb blandt el iten. 
Præmiesummerne til de største turne-
ringer, grand slam-turneringerne, bliver 
bare ved og ved med at stige. 

I år ligger gennemsnittet på lige godt 
300 millioner kroner pr. turnering. Spillet 
bliv er dog ikke mere interessant at se på 
af dén grund, tværtimod virker det en-
gang så farverige galleri af topspillere som 
en flok vanvittigt dygtige slag robotter, 
der på deres vej til toppen er blevet 
støvsuget for personlighed af sponso-
rer, rådgivere og trænere. Og de stakler, 
der ikke kommer ind i det gode selskab, 
men må nøje sig med turneringer på la-
vere niveauer – som dog også kræver 
en enorm træningsindsats og kostbare  
rejser – får så lidt ud af deres anstreng-
elser, at de kan være et let bytte, hvis 
spillemafiaen skulle ringe og tilbyde dem 
en ordentlig betaling – hvis de bare lige 
taber en kamp mere end de plejer. 

I vores egen klub er vi selvsagt uendeligt 
langt fra dette giganternes cirkus, både 
hvad fodbold og tennis angår. Men engang 
imellem får vi et lille glimt af de skæb-
ner, der aspirerer til en plads i den store  
manege. Som for eksempel i september, 
hvor B.93s tennishal lagde baner til en 
international ungdomsturnering på elite-
plan, Tennis Europe. 

Det er ikke umuligt, at nogle af disse børn i 
13-årsalderen, der deltog i turneringen, om 
nogle år vil være at finde på ATP-touren.
Men det er heller ikke umuligt – eller måske 
rettere: uundgåeligt – at nogle af børnene 
ikke kommer igennem nåleøjet. Børn, hvis 
barndom har budt på mange ofre i forhold til  
skolegang og kammerater, børn, hvis for-
ældre har ofret enorme mængder af tid og  
penge på deres barns succes. Det kræver 
ikke den store fantasi at forestille sig, hvilke 
menneskelige tragedier, der kan udspille 
sig, når succesen så aldrig kommer, og man 
må indse, at man aldrig bliver en del af eli-
tens lukkede fest.
 
På et andet punkt kan man også drage en 
parallel til gabet mellem elite og bredde i 

EN LUKKET FEST 
Af Mads Mazanti Jensen
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vores egen klub: I strukturen i vores fod-
boldafdeling. 

Ja, proportionerne er selvfølgelig radi-
kalt anderledes, men ikke desto mindre 
finder jeg det tankevækkende, at stort set 
alle ressourcer i fodboldafdelingen ofres 
på ungdomsafdelingen, mens så godt som 
alle seniorhold rangeret under 1. senior 
må sejle i deres egen sø. Eller rettere – 
søer. 

For som det fremgår af interviewet med 
fodboldbestyrelsesmedlem Emil Bille i 
nærværende blad er stort set alle fod-
boldafdelingens seniorhold lukkede hold 
uden nævneværdig forbindelse til klub-
ben i øvrigt. 

Sådan har det været i mange år efter-
hånden. Og hvis man ikke har den pladder-
romantiske holdning, at en klub skal være 
et fællesskab på tværs af de enkelte hold 

og afdelinger, på tværs af elite og bredde, 
kan man jo sådan set være ligeglad. 

Men den pladderromantiske holdning 
har undertegnede altså. Og som det 
fremgår af Hans Drachmanns artikel om 
De Gyldne har klubben faktisk været et 
sådant fællesskab engang. Men det er ef-
terhånden længe siden. 
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FRA UDENDØRS TIL INDENDØRS
En god udendørssæson for B.93 Tennis er fuldendt

I det seneste medlemsblad kunne vi for-
tælle om sommerens aktiviteter på se-
niorniveau. På turneringsplan drejede det 
sig om holdturneringen udendørs og om 
klubmesterskabet. De endelige resulta-
ter af disse turneringer forelå først efter 
redaktionens slutning, men nu er vi klar 
med dem:

Til klubmesterskaberne blev der opereret 
med niveauopdeling i single, det vil sige 
øvet, let øvet + og let øvet. Vinderen af 
herresingle øvet blev Johan Stampe, der 
slog Mark Steensen Blicher med 6-2, 6-1 
i finalen. I damesingle øvet triumferede 
Gitte Rasmussen med en finalesejr på to 
gange 6-4 over Lesli Larsen.

Også i dobbeltrækkerne var Gitte Ras-
mussen med helt fremme. Sammen med 
makkeren Thomas Westh nåede hun  
finalen i mixeddouble, men måtte se sig  
besejret af Mette Ramlow og Rogiers 
Folkers, der vandt det afgørende match- 
tiebreak med 10-8. Til gengæld kom hun 
øverst på sejrsskamlen i damedouble, 
da hun med makkeren Katrine Hertz 
Østergaard sejrede 6-4, 6-1 over Lesli 
Larsen og Violeta Jaramaz. Herredouble 
blev vundet af Marc Hansen og Jens 
Nybroe, der finalebesejrede Rogier Folkers 
og Rasmus Begtoft med 10-8 i det afgør-
ende match-tiebreak. (Resultater fra fi-
naler på alle niveauer kan ses på B.93 
Tennis´ facebookside).

I holdturneringen for damer sluttede B.93 
sæsonen flot af med to sejre, 4-3 hjemme 
over Hillerød og 5-1 ude over Øresund. 
Dermed sluttede holdet på en tredjeplads 
i 1. division Øst, landets næstbedste 
række. Sofie V. Bjerringgaard præsterede 
en kampstatistik på 9 sejre og 4 nederlag. 
Stortalentet Zoe Du Pasquier Jensen gik 
gennem sæsonen med 8 sejre og kun 1 
nederlag. 

Herrerne gjorde rent bord i udendørs-
sæsonen med 7 sejre ud af 7 mulige i 
2. division Øst. Den sidste kamp ude 
mod Hareskov-Værløse blev vundet med 
4-2. Suveræn førsteplads og oprykning 
til den næstbedste række. Den impone-
rende præstation kom også til udtryk på 
topscorerlisten over spillere med bedste 
kampstatikker i rækken. Hele 4 93ere 
blandt de 10 bedste: Holger Hassel 
Nørregaard toppede listen med 11 sejre 
og kun 1 nederlag. Mathias Bech Møller 
lå nummer 2 med en statistik på 11-2. 
Johan Fritze Neve nummer 4 med 10-2 og 
Frederik Hedegaard nummer 8 med 8-1. 
(Resultater og statistik fra holdturnerin-
g erne findes på www.dtf.tournamentsoft-
ware.com).

På ungdomssiden er der også leveret 
flere gode resultater, blandt andet en 
stor medaljehøst ved Ungdoms-DM (UM). 

Af Mads Mazanti Jensen

Fra klubmesterskabet
Foto: Frederikke Nørgaard



Medlemsbladet har mødt sports- og drifts-
chef Bo Mortensen for at høre om den nys 
overståede sæson. 

- På seniorsiden var målsætningen for 
året, at damerne skulle blive i 1. division, 
ligge i midten, og det har de klaret fint. 
Niveaumæssigt er det også der, de passer 
til. De har spillet nogle gode holdkampe, 
og det er gået godt. For herrerne var mål-
sætningen at rykke op i år, og det klarede 
vi jo, så det var super godt. Vi vandt ræk-
ken, og er nu i 1. division udendørs. Så 
nu er vi både i 1. division på herre- og 
damesiden indendørs og udendørs. Det 
er der, hvor klubbens niveau rent sports-
ligt er lige nu. Man skal ikke forvente,  
at vi rykker op i Elitedivisionen til næste 
år. Men vores målsætning er at blive etab-
leret i 1. division og bygge videre på det 
arbejde, vi har gjort. Og så må vi se. Den 
langsigtede målsætning er helt klart, at 
vi gerne vil i Elitedivisionen med begge 
hold. Men vi har ikke travlt med det. Vi vil 
gerne have, at fundamentet bliver byg-
get op stille og roligt. Gerne at vores egne 

spillere kommer nedefra og op på holdene 
på et tidspunkt. 

I ungdomsafdelingen er hele bredde-
afdelingen kæmpestor. Vi har haft rigtig 
mange børn til træning. Vi har aldrig haft 
så mange børn som nu. Vi har lavet vente-
liste. Og så har vi ansat en ny træner, der 
hedder Thomas Rønn. Han kommer fra 
KB, og han skal støtte op omkring hele 
vores breddearbejde med de små børn i 
klubben. Vi vil sætte mere fokus på bred-
den, så de kan få et rigtig godt produkt 
fremadrettet. Det har vi arbejdet videre 
med indendørs, og vi mener faktisk, at de 
får et sindssygt godt produkt indendørs 
i forhold til tidligere, hvor der har været 
lidt for mange børn på banen. Det har vi 
formået at få ned. De trænere, som står 
med dem på banen er meget kvalificerede 
og veluddannede. 

I turneringsgruppen i eliten har vi haft 
et fantastisk UM, hvor vi har vundet en 
masse guld- og sølvmedaljer. Vi havde 
tre DH-hold for junior, og vores U12-
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piger vandt danmarksmesterskabet for 
første gang i klubbens historie. Generelt 
kan man sige, at for vores U12-piger er 
vi Danmarks bedste klub lige nu. Og det 
gælder også længere nede i rækkerne, for 
vores 2. hold blev nummer to i Tennis Øst, 
så vi har simpelt hen så mange gode U12-
piger lige nu. Nogle af dem bliver U14 næ-
ste år, men hele det kuld er helt fantas-
tisk. Det er ikke set tidligere i klubbens 
historie.

- Hvad er forventningerne til 
indendørssæsonen?

- Forventningerne er, at vi får en knald-
god indendørssæson. Vi har en strømlinet 
træningsplan, og vi har gode trænere på 
alle baner alle steder, så hele fundamen-
tet er på plads. Så i bund og grund hand-
ler det bare om, at vi bliver ved med at 
udvikle vores spillere, så de bliver endnu 
bedre, og sørge for at fødekæden bliver 
holdt ved lige. Og så tror jeg faktisk, at vi 
bare er endnu bedre, når vi går udendørs 
næste år. 

- I forhold til hallen er I i gang med et 
forskønnelsesprojekt. Kan du fortælle lidt 
mere om dét?

- Vi begyndte i slutningen af indendørs-
sæsonen sidste år med at gøre kontoret 
pænt. Og rummet ved siden af konto-
ret bliver lavet om til et opstrengnings-
rum. Så går vi i gang med caféområdet, 
hvor vi køber nogle nye møbler og ind-
retter en mere caféagtig stil i køkkenom-
rådet heroppe. Desuden vil vi gerne have 
en indgang, hvor man kan se, hvem der 
har vundet i klubbens historie. Vores logo 
skal også være der, og måske skal der 
stå noget om, hvad vi står for. Når vi går 
udendørs, skal vi i gang med det. Men det 
kommer også til at ske løbende, mens vi 
er indendørs. Der kommer faktisk til at 
ske en hel del, så hallen bliver pæn.

Fra klubmesterskabet
Foto: Frederikke Nørgaard
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EN KÆMPE I KNÆ
Kan herreseniorafdelingens forfald stoppes? 

Fodboldafdelingen i B.93 har ikke en herre-
seniorafdeling i krise. For en krise er de-
fineret som en midlertidig tilstand. Og her-
reseniorafdelingen har været i forfald så 
længe, at det efterhånden har karakter af 
permanent nedsmeltning. 

Vores 1. herreseniors placering i 2. divi-
sion kan nok ikke være meget anderledes 
med de midler, den profes sionelle afde-
ling har til rådighed. Så ud fra forudsæt-
ningerne er det forkert at kalde det en fi-
asko. Sådan set kunne det være meget 
værre – og bliver det måske også. Men 
alligevel: For en klub af B.93s størrelse og 
med de traditioner, vi har, er det sgu lidt 
sørgeligt.

Det er imidlertid intet imod de lavere ran-
gerende holds tragiske tilstand. Vores 2. 
herresenior rager rundt i den tunge ende 
af serie 2. Det 2. seniorhold, som vi er 
mange, der husker som en fast bestand-
del af Danmarksserien med tætte bånd til 
1. senior, ligger nu og kæmper med hold 
som Viktorias 2. hold og FA2000s 4. hold! 
For vores ungseniorer på eliteniveau er 
det en katastrofe, at vi ikke kan tilbyde 
dem, som ikke rykkes direkte op på 1. se-
nior, et alternativ på et tilstrækkeligt højt 
sportsligt niveau. Hovedparten af det fine 
talentarbejde, der udføres i ungdomsafde-
lingen, går således tabt. 

At de herreseniorhold, der rangerer un-
der 2. senior, har den placering, som de 
nu engang har, er rent sportsligt min-
dre væsentligt. Men for klublivet og for 
sammenhængen mellem ungdoms-
holdenes breddehold og seniorholdenes 
ditto er det ren gift, at disse hyggehold 
fortrinsvis er lukkede uden forbindelse til 
klubbens liv i øvrigt.

Og dog er det hele ikke sort i sort i her-
reseniorafdelingen. Genoplivningen af 
det traditionsrige 7. hold med en perle-
række af tidligere divisionsprofiler med 
stort hjerte for klubben har bestemt  
givet klublivet og humøret et hak opad. 
Desuden består den kombinerede 2./3. 
herreseniortrup det magre sportslige ni-
veau til trods af en flok umanerligt sym-
patiske herrer med stor samhørighed med 
både hinanden og klubben som sådan. 

En af disse herrer hedder Emil Bille. Sammen 
med holdkammeraten Matias Holland ind-
trådte han sidste år i fodboldbestyrelsen. 
Han er med andre ord en af de sjældne 
mennesker på denne planet, der faktisk 
forsøger at gøre noget godt for vores 
herre  seniorafdeling. 

Emil Billes egen løbebane i klubben er et 
eksempel på, hvor godt overgangen fra 
ungdoms- til seniorfodbold kan fungere, 
hvis der ellers er mennesker, der tager 
hånd om den. For omkring tolv år siden 
blev han og et kuld af ungseniorer rykket 
op på 3. herresenior, hvor de blev mødt af 
inkluderende, ældre seniorspillere anført 
af herreseniorafdelingens måske mest af-
holdte spiller, den kronisk flinke og hjælp-
somme Stefan Due.

Men den lykkelige integrationsfortælling 
ligger nu lang tid tilbage, og Bille selv kan 
ikke komme på lignende historier i de du-
sin år, der nu er gået. Når jeg berører em-
net overgangen mellem ungdomsspiller 
og seniorspiller i B.93, svarer han rent ud:

- Det kører ad helvede til.

- Og forskellen mellem eliten og bredde?

- Det er også ad helvede til. 

Af Mads Mazanti Jensen
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Af Mads Mazanti Jensen

Emil Bille
Foto: Claus Vandborg
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- Men hvad kan man gøre for, at det ikke 
kører ad helvede til? Kan man gøre noget?

- Der er rigtig mange forskellige hold-
ninger til, hvad man kan gøre. Vi har haft 
en seniorafdeling, som der ikke rigtig er 
nogen i bestyrelsen, der har haft som fo-
kus. Man har haft meget fokus på at få 
udviklet børnefodbolden, og det kører så 
vidt jeg ved rigtig fint. Men det, at der 
ikke har været det store fokus på senior-
afdelingen i nogle år, har gjort, at der for 
det første ikke er nogen til at tage imod 
de unge spillere, som bliver for gamle til 
at spille ungdomsfodbold. Og for det an-
det tror jeg, det er svært for dem at vide, 
hvor de skal søge hen, fordi vi har mange 
lukkede hold i klubben, som egentlig helst 
vil have lov at passe sig selv. Det synes 
jeg som udgangspunkt også, de skal have 
lov til, hvis det er det, de gerne vil. Men 
hvis man skulle gøre noget for, at det bli-
ver bedre, skulle man sætte nogle ansig-
ter på de mennesker. Dem, der spiller på 
de U19-hold, som ikke er elitehold, skal 
vide, hvor de skal træde hen. Mit indtryk 
er, at mange af dem tror, at når de bliver 
20 år, er der ikke noget tilbud til dem i 
B.93. Det er ikke rigtigt. Det er der. Og vi 
vil meget gerne spille fodbold med dem. 

Men der er ikke kommet et kuld af 
18-årige siden det kuld, jeg var en del 
af for tolv år siden. Det var en samlet 
gruppe, der samtidig kom op til en an-
den gruppe, som var imødekommende og 
gode til at tage imod dem. Vores træner 
snakkede sammen med Gustav (Cudjoe, 
red.), som var vores ynglingetræner den-
gang, om at få nogle af os 2. årsynglinge 
op at spille kampe for 3. senior. Derved 
kunne vi få lov at lære, hvad seniorfod-
bold var for noget, spille voksenfodbold og 
få lidt tæsk. Det er også noget af det, det 
handler om for Gustav og Patrick (Wilcke, 
red.), som træner 2. senior nu: At få et 
sammenspil op at køre. 

Dem fra elite holdene skal vide, at de har 
en mulighed for at blive i klubben, hvis de 

ønsker det. Og dem, der ikke kommer fra 
elite holdene, skal også vide, at de skal 
have lov at prøve sig af på 2. senior. Hvis 
de så ikke er gode nok, er der et 3. senior-
hold, som er flinke til at tage imod dem. 
Men vi skal have gjort afstanden kortere. 
Vi skal have dem op at spille nogle træ-
ningskampe. Jeg ved, at Gustav bruger 
nogle af U19s reserver i sine kampe. 

- Men en del af problematikken i forhold 
til elitespillerne er også, at unge spil-
lere, som ikke kommer med i 1. senior-
truppen, får tilbudt at spille 2. senior, 
men takker nej, fordi de ikke vil nøjes 
med at spille serie 2 og træne to gange 
om ugen. Afstanden mellem elite og bredde 
er for stor.

- Uden tvivl. Det er en hønen-og-æg-
get-diskussion. Hvad skal vi gøre? 

I øjeblikket har klubben et efterslæb på et 
underskud, som vi er i gang med at ind-
hente. Før det er indhentet, er vi nødt til 
at holde os til det budget, der er. Når der 
kommer lidt flere penge på kontoen, kan 
man spørge: Skal vi hyre en træner, der 
siger, at vi træner fire gange om ugen og 
få noget mere elitært op at stå omkring 
det der 2. seniorhold og så håbe, spillerne 
kommer. Det synes jeg, kunne være en 
fremragende idé. Jeg ville elske, at 2. se-
nior kom tættere på 1. senior. Jeg forstår 
godt, at 1. senior ikke har nogen interesse 
i det, så længe 2. senior ligger i serie 2. 
Springet er for stort, simpelt hen. På den 
anden side kan man også sige: Hvis nu de 
fik lidt hjælp, så kunne 2. senior være i 
serie 1 til sommer. Men det er ikke noget, 
jeg har sat mig ned og snakket med re-
præsentanter fra den professionelle afde-
ling om, det er bare nogle tanker, jeg selv 
har gjort mig. 

Hvem skal starte? Men jo, man kan sag-
tens argumentere for, at det tilbud, vi har, 
ikke er godt nok. Jeg har bare ikke lige 
løsningen på, hvordan vi laver et tilbud, 
der er godt nok. 
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- Ungdomsafdelingen har en talentchef, 
en børneudviklingstræner og en ung-
domsudviklingstræner. I seniorafdelingen 
har vi ingen lønnede ledere, der tager 
sig af holdene under 1. senior. Kunne det 
være en idé med en sportschef for senior-
afdelingen eller en anden form for profes-
sionalisering af lederarbejdet, så det ikke 
kun var en arbejdsbyrde overladt til fri-
villige som dig?

- Det ville da være skønt. Ingen tvivl om 
dét. Martin Jensen er jo ansat til at lave 
gode fodboldspillere i akademiet. Han er 
jo ikke ansat til at sige: ”Du kan ikke blive 
professionel, men værsgo: Her er et hold, 
der drikker øl om torsdagen.” Det er ikke 
det, han er ansat til, så det skal han ikke 
bruge sin energi på. Men jeg synes, det er 
en fremragende idé, du kommer med. Lad 
os endelig få ansat en mand til at få plejet 
det segment noget bedre. For de kunne 
godt tåle at få mere for deres penge der-
nede. Og der er jo masser af tiltag, man 
kunne gøre, hvis man havde en mand til 
at styrke afdelingen, tiltag, som man ikke 
kan få op at stå kun med frivillige.

- Hvilke tiltag kunne det for 
eksempel være?

- At gøre noget ved overgangen fra ung-
domsfodbold til seniorfodbold, som vi har 

talt om. Have en, der har en koordine-
rende rolle i forhold til alle U17, 18 og 
19-holdene. Klubben har mange gange 
talt om, at de gerne ville have et U21/
U23-hold. For at det skal kunne lade sig 
gøre, skal vi have gjort afstanden fra bred-
den til den professionelle afdeling mindre 
og have et bedre samarbejde op at stå 
mellem 1. senior, 2. senior og U19. 

Jeg tror ikke, at det kan lade sig gøre ved 
de frivilliges benarbejde alene. Der skal 
være en person, som kan binde trådene 
sammen og sørge for at sammenspillet 
mellem afdelingerne kører, som det skal, 
hele året rundt.

At få en bedre samhørighed kunne være 
vigtigt. For noget af det, jeg har kæmpet 
med siden sidste sommer, er, at senior-
afdelingen er en meget fragmenteret 
gruppe. Vi har ti hold, tror jeg, måske el-
leve endda, men det er lukkede hold ni af 
dem. De vil gerne have lov at passe sig 
selv. Vi har prøvet nogle forskellige tiltag 
med interne turneringer, og at klubben gi-
ver en øl og en pølse bagefter, men jeg 
tror, der skal mere til, hvis man gerne vil 
have klublivet op at stå. Det kunne vi godt 
tåle. Vi kunne godt tåle at få gennemsnit-
salderen for folk, der deltager i klublivet, 
30 år ned. Det ville klæde klubben.

2 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

Nr.  29  BOGHANDEL       tlf. 3526 3334
Nr.  31  KONTORFORSYNING    tlf. 3526 3364
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I perioden 21.-28. september afholdt 
B.93 Tennis en såkaldt Tennis Europe-
turnering. Turneringen er for U14-spillere. 
Af de tre mulige kategorier, der find es  
indenfor Tennis Europe-turneringssystemet, 
rangerede turneringen som en kategori 
2-turnering. Det er så vidt vides første 
gang nogen sinde, B.93 er vært for en  
international turnering på eliteniveau.

Tennishallen var i turneringsugen fyldt 
med de meget unge spillere, deres foræl-
dre og trænere. Aldrig er der blevet talt 
så mange forskellige sprog på vores an-
læg. Og blandt de mange interesserede 
tilskuere kunne man finde den tidligere 
tennisprofil, Kenneth Carlsen, der nu er 
ungdomstræner i HIK. 

Vort eget stortalent, Zoe Du Pasquier 
Jensen, var topseedet i pigesingle. Selv 
om hun ikke nåede helt til tops, leve-
rede hun en meget fin indsats i det for-
nemme selskab. Først vandt hun i tre 
sæt over Asja Salkanovic fra Bosnien-
Hercegovina, derpå besejrede hun Dicte 
Ingildsen fra HIK i to sæt, og det blev 
også til en tosætssejr over litaueren 

Vaita Matuseviciute (god fornøjelse med 
udtalen). Først i semifinalen måtte hun 
se sig besejret af Vilma Krebs Hyllested 
fra Hørsholm. I finalen slog den femte-
seedede Rebecca Munk Mortensen fra KB 
Hyllested med 6-2 og 6-1. Rebecca Munk 
Mortensen var Zoe Du Pasquier Jensens 
makker i pigedouble, og det andetseedede 
par strøg helt til tops i turneringen med en 
finalesejr på 6-4, 6-2 over tredjeseedede 
Laura Brunkel fra Holte og Frederikke 
Alberte Pape fra HIK.

Hos drengene endte det med en rent 
tjekkisk triumf. Den andenseedede 
Marek Pazdera vandt finalen med 6-3, 
4-6, 6-2 over den useedede brite Jethro 
Dela Vega. Samme Pazdera vandt også 
drengedouble finalen med sin landsmand 
Petr Brunclik. De førsteseedede tjekker 
slog de andenseedede Victor Frydrych fra 
Storbritannien og Otso Martikainen fra 
Finland med 6-4, 7-5. (Alle resultater kan 
ses på www.tenniseurope.org).

Sports- og driftschef Bo Mortensen 
fortæller om turneringen: 
- Denne her turnering er i princippet bare 

TENNIS EUROPE
B.93 var vært for international tennisturnering
Af Mads Mazanti Jensen

Fra Tennis Europe-turneringen
Foto: Mads Mazanti Jensen
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et led i at gøre B.93 hel i forhold til at 
kunne tilbyde alt til alle forskellige med-
lemsgrupper. Turneringen er international, 
og vi har nogle spillere, som kan klare sig  
internationalt nu, så derfor skal vi selvføl  ge - 
lig også have en turnering. Strategisk 
ligger den på et perfekt tidspunkt; mel-
lem udendørs- og indendørssæsonen, så 
vi generer ikke nogen, og kan bruge hal-
len frit. Den er bare en overbygning på 
en masse andre aktiviteter i klubben, til 
bredden og eliten. Så det er bare endnu 
en stepping-stone for udviklingen, og vi 
vil gerne beholde den fremadrettet. 

- Der må vel også ligge et stort organisa-
torisk arbejde i at få det hele til at køre, 
når folk fra andre lande skal hertil?

- Der er jo et forarbejde, der skal laves. 
Der skal arrangeres hoteller og forplejning 
og noget informationsmateriale og alle 
de ting der, men nu er vi efterhånden så 
mange ansatte, at vi er rimeligt rustede 
til det. I år får vi de erfaringer, og til næ-
ste år bliver det endnu lettere. Flere af os 
har afholdt turneringer før, så vi ved godt, 
hvad det handler om. Selvfølgelig har der 
været noget arbejde i det, men jeg synes, 
det er gået rigtig flot. 

- For at få lov at afholde en sådan turne-
ring skal man så ansøge det internationale 
tennisforbund?

Man kontakter det danske tennisforbund, 
og så siger man, at man er interesseret i 
at afholde en turnering. I det her tilfælde 
blev vi faktisk spurgt, om vi ville afholde 
den. Og så slog vi til, fordi den lå helt per-
fekt i forhold til de andre.

- Skal de unge spillere tages ud af 
skolen for at være med i en turnering 
som denne?

- Ja, men sådan er det normalt i ten-
nis. I tennis er det sådan, at hvis du vil 
være god, så kan du ikke gå i skole på 
en normal måde. Hvis du vil være rigtig 
god. Mange af de her spillere får enten 
fri fra skole og laver hjemmearbejde, eller  
alternativt får de internetundervisning. 
Det kommer an på, hvilket land de kommer 
fra. Der er mange forskellige ordninger. 
Det kræver meget, og det kræver meget 
af forældrene. Mange af dem er ikke gamle 
nok til at tage ud selv. Der er nogle træ-
nere, som samler dem i grupper, og så 
tager de sammen ud og spiller turnerin-
ger. Det sparer nogle penge, for dem, der 
ikke har lige så mange ressourcer. For det 
er ret dyrt.

Fra Tennis Europe-turneringen
Foto: Mads Mazanti Jensen
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2019 har været et år med gang i sving-
døren i B.93 Kontraktfodbold Aps, i daglig 
tale aps´et, selskabet bag B.93s profes-
sionelle fodboldafdeling. I vinter fratrådte 
Nicolai Kaas Nordstrøm stillingen som 
kommerciel direktør til fordel for jobbet 
som ligachef for Den Ny Kvindeliga. Kort 
efter overtog Tim Berggren roret, men 
han holdt kun i tre måneder, før han søgte 
mod nye græsgange, nærmere bestemt 
et job som forretningsudvikler hos NewC, 
der beskæftiger sig med billetsystemer til 
fodboldverdenen. 

I september fik vi så en ny mand på  
posten, hvis betegnelse nu er kommer-
ciel chef, Steen Granager-Simonsen. Lad 
os håbe, at han er mere holdbar end sine 
forgængere, for udover, at det er af stor 
betydning med kontinuitet på en så vigtig 
post, er han også en også yderst sympa-
tisk og kompetent herre, som uden tvivl 
kan blive et stort aktiv for klubben.
 
Steen Granager-Simonsen har en lang  
erhvervskarriere bag sig. Blandt meget 
andet kan han skrive stillinger som salgs- 
og servicechef i Philips Telekommunikation 
samt salgsdirektør og administrerende  
direktør for Siemens VDO på sit omfattede 
CV. Men hvad er hans forhold til B.93, og 
hvilke muligheder ser en garvet erhvervs-
mand som ham i klubben? Medlemsbladet 
mødte ham for at blive klogere.

- Hvad var dit forhold til B.93, før du 
blev kommerciel direktør?

- Udover min erhvervskarriere har jeg også 
haft en fritidskarriere, hvor jeg har været 
leder og formand for et par klubber, ikke 
fodboldklubber, men badminton. Så jeg 
kender til foreningslivet og de udfordrin-
ger, der er. Udover det kan man spørge: 
Hvorfor B.93? Fordi jeg er østerbroer. Jeg 
har været FDF´er i Sionskirken, jeg er 

døbt i Kildevældskirken, og jeg har gået 
på Kildevældsskolen, dengang den hed 
Bryggervangens Skole, i et par år. Jeg er 
et barn af Østerbros arbejdermiljø. 

Desuden er jeg professionel netværker. Jeg 
har mit eget erhvervsnetværk, er medlem 
af en del erhvervsnetværk, og har også 
været medlem af en del fodboldnetværk, 
så jeg kender til hele fodboldnetværks-
økonomien, og qua min erhvervsbaggrund 
kender jeg også ganske meget til økonomi. 

Tidligere har jeg været noget, der hed  
business manager, i en virksomhed ved 
navn Flickball, og den vej igennem har 
jeg lært B.93s erhvervsnetværk at kende. 
Og der fandt jeg ud af, at der var en fæl-
les puls. En fælles vilje og et fælles ønske 
om at skabe noget dynamik i det her. Så 
jeg kan byde ind med noget pro-aktivt på 
økonomi og på salgssiden, for det er dét, 

EN ØSTERBRODRENG SOM CHEF
Aps´et har – igen – fået ny kommerciel chef
Af Mads Mazanti Jensen
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jeg forstår, og det er dét, der ligger i mit 
dna. Jeg kan byde ind med noget dyna-
mik og aktivitet, som ikke har været her 
tidligere.

- Hvad vil det sige at være pro-aktiv? 
Hvad betyder det konkret?

- Vi kan jo enten sætte os ned aggressivt 
og vente på, at der er nogle, der ringer til 
os og spørger, om de må få lov at være 
sponsorer, og det kan vi jo få meget tid til 
at gå med. Vi kunne også selv pumpe cyk-
len og køre ud at besøge dem. Og spørge 
dem: ”Kunne du tænke dig at lære B.93 
lidt bedre at kende?” Vi skal gå ud at ini-
tiere den første kontakt, i stedet for at 
sidde og vente på, at folk skal komme. 
Vi er ikke alene om at være fodboldklub 
her i området. Så hvis vi vil have noget 
opmærksomhed, tror jeg, det er vigtigt, 
at vi selv går ud og rækker fingeren op, 
og siger, at vi har noget at byde ind med.

Jeg tror, det er vigtigt, at vi peger på for-
skellen i forhold til dem, der ligger om-
kring os. Hvad er det, der gør os unikke? 

Hvad er det, der gør, at vi synes, vi kunne 
være et aktiv for den pågældende virk-
somhed? Og der vil jeg pege på hele den 
frivillighedsdel og foreningsdel, som i vir-
keligheden er kernen i klubben. Der er 
mange, der gerne vil løfte 1. herresenior-
holdet højt op i luften, og det kan vi også 
gøre med rette. Men det står ikke alene. 
Der er jo mange tusind, der hver dag har 
glæde af B.93 Fodbold. Børn og unge. 
Vi har lige fået en U19-spiller (Magnus 
Krogh Hansen, red.), som har været 
så dygtig at komme på landsholdet. Vi har 
været dygtige til at lære ham at spille fod-
bold, og han har været dygtig til at ud-
fylde rollen. Det synes jeg da er en meget 
mere spændende historie at fortælle. 

- Du er den tredje direktør i år. Denne her 
store udskiftning tror jeg bekymrer nogle 
medlemmer...

- Det kan jeg godt forstå. Det er sgu da 
et problem. Det kan vi lige så godt være 
ærlige omkring. Det er også et problem 
i forhold til den fortælling, jeg har været 
ude med. Min korte tid i klubben til trods 

Steen Granager-Simonsen
Foto: Claus Vandborg
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har jeg haft fem-seks møder med nuvæ-
rende og potentielt nye sponsorer, og det 
er sgu da et problem. For så spørger de jo 
mig: ”Hvor længe bliver du?” Men da jeg 
ikke har taget det her job som et, jeg skal 
leve af, men har taget det som et job, jeg 
synes er spændende og meget lystbeto-
net, så tror jeg måske i virkeligheden, at 
min holdbarhed er lidt længere.

Med mindre bestyrelsen beslutter sig for 
noget andet. De to forgængere rejste, 
som jeg er blevet informeret, af egen lyst. 
Men i forhold til mine to forgængere be-
tragter jeg mig selv som en voksen mand. 
(griner) Jeg er et sted i min erhvervskar-
riere, hvor jeg i højere grad kan vælge 
mine jobs med hjertet. Så det tror jeg er 
vigtigt. Man kan sige, at hvis jeg bærer 
det i hjertet, og hvis Ole Ringheim og den 
øvrige bestyrelse bærer det i hjertet, så 
tror jeg, vi kan nå langt. Men det er noget, 
vi skal være dygtige til og opmærksomme 
omkring. 

- Hvilke muligheder synes, der er i 
klubben, og hvilke udfordringer står 
vi overfor?

- Jeg synes, mulighederne er dramatisk 
store. Mulighederne er om ikke uende-
lige, så er der mange af dem. Det, jeg 
tror, vi skal være opmærksomme på, er, 
at vi i stedet for at kigge i bakspejlet, når 
vi kører bil, så skal vi kigge ud ad forru-
den. Med det mener jeg, at vi skal have 
respekt for klubbens historie, men det er 
ikke klubbens historie, vi skal ud at for-
tælle. Det er jo ikke historieundervisning 
i folkeskolen. Vi skal kigge ud ad forru-
den og se på, hvad der ligger foran os af  
muligheder. Og hvis vi med respekt for 
klubbens historie og den store enhed, 
klubben er, tænker over, hvordan vi kan 
bruge det fremadrettet, synes jeg, at det 
store medlemstal i forhold til ungdoms-
fodbolden giver masser af muligheder. 

Så synes jeg, at man skal have respekt for 
det store stykke arbejde, der bliver gjort 

på pigesiden, hvor de sportslige resulta-
ter er bemærkelsesværdige. Jeg synes, 
at man skal kigge på det professionelle 
set-up, vi i virkeligheden har omkring  
vores førstehold med Patrick Mtiliga 
(sportschef, red.), Danny Jung (cheftræ-
ner, red.) og senest Morten Rutkjær (as-
sistenttræner, red.), som jo fodboldfagligt 
og erfaringsmæssigt besidder en enorm 
viden. Hvis man kigger på de tre ben, sy-
nes jeg, at klubben er ualmindeligt godt 
sportsligt funderet. Og det er den historie, 
vi skal ud at fortælle.

Vi skal ud at fortælle, at der er mere end 
tusind unge mennesker, der hver dag 
bliver undervist i fodbold her. At der er 
trafik i de her fløje i det gamle hus, at 
der er trafik på banerne, at de slås om 
at komme til at spille på græsset. Hvis 
man bliver i forretningsverdenens sprog, 
er det CSR-delen (CSR=Corporate Social 
Responsability, virksomhedens samfunds-
ansvar, red.), hele det sociale arbejde, 
vi skal gå ud at fortælle om. Og socialt 
arbejde er der i hvert fald lydhørhed for 
rundt omkring i Københavns Kommune, 
for det er jo ikke dér, kommunen brillerer. 

Hvis vi skal snakke sportslige resultater, 
hænger vi lidt på herresiden, men der 
har vi mandet os op med ansættelsen af 
Morten Rutkjær. Og bevist, at det kan lade 
sig gøre, at udvikle unge fodboldspillere 
her; det vidner en U19-landsholdsspiller 
om, og det vidner resultaterne i vores 
 pigeafdeling i høj grad om. Jeg synes,  
potentialet er stort, men det er uforløst på 
en eller anden måde. 

Det er lidt ligesom en angriber, der lige 
pludselig ikke har mål i støvlerne længere. 
Det er ikke fordi, han er blevet en dårlig-
ere til at spille fodbold, det er fordi, der 
er noget uforløst, som det er trænerens 
opgave at få forløst. Og det er så mig, 
blandt mange andre, der har til opgave at 
få forløst det.
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FC Hermanos. Navnet siger nok de færre-
ste noget. Men hvis man undrer sig over, 
hvad det er for et syvmandshold i lyse-
blå trøjer, der pludselig er dukket op på 
vores anlæg, er det altså dem. Og hvis 
man ser nærmere efter, hvilke navne, der 
gemmer sig bag det mystiske hold, er det 
ikke så mystisk endda. For faktisk er FC 
Hermanos i det store hele et B.93-allstar-
hold.

Da medlemsbladets redaktør en kølig ons-
dag aften i oktober kastede et nysgerrigt 
blik på de lyseblås kamp i den tredje-
bedste række for syvmandshold, fik jeg 
stort set kun øje på kendte ansigter, som 
engang var aktive på vores 1. seniorhold. 
Udover Emil Dyre og Olcay Senoglu (der 
også er aktive på Heisterbergs legende-
hold) øjnede jeg også de gamle divisions-
kæmper Bajram Fetai, Venhar Sabani og 
ikke mindst Nordeuropas lækreste midt-
bane i form af brødrene Ronnie og Danny 
”Miraklet” Mirabel. 

Modstanderholdet var KFUM, og den kri-
stelige forening for unge mænd fik deres 
sag for mod de rutinerede 93-ræve. De 
to gange 30 minutter på halv bane endte 
med en 8-2-sejr til FC Hermanos efter 6-0 
ved pausen. Kun lidt manglende skarphed 
og en god målmandspræstation forhind-
rede en langt større øretæve. 

Målet for FC Hermanos er da også op-
rykning til den bedste syvmandsrække i 
København, og med dén spillertrup skulle 
det nok kunne lade sig gøre. Egentlig har 
klubben base på Frederiksberg, hvor den 
blev stiftet i 2014. Navnet ”Hermanos” 
(h´et er stumt) betyder søskende på 
spansk, og globussen i deres logo er en 
hyldest til mangfoldighed og samhørig-
hed. Det gamle ideal om sport som et 
middel til mellemfolkelig forståelse klinger 
måske nok hult, når det blæses op i olym-
piske megaproportioner, men på græs-
rodsniveau fejler det såmænd ikke noget. 

Faktisk var kampen mod KFUM, der be-
nyttede kamprådet ”fred i Jesus”, og FC 
Hermanos med en god del muslimer på 
holdet, et udmærket eksempel på fredelig 
sameksistens på tværs af kultur og religion.

Dette sympatiske projekt har altså tiltruk-
ket et kuld af gode folk med 93-baggrund. 
Og da det kneb lidt med at få gode spille-
tider på de frederiksbergske kunstgræsba-
ner, fik daglig leder Jesper Nielsen fundet 
plads til dem på Svanemølleanlægget. 
Godt for dét. For selv om de ikke har 
93-skjoldet på brystet, kan vi vel godt 
betragte dem som en slags søskende.

FC Hermanos
Foto: FC Hermanos

FC HERMANOS
En velkommen gæst på Svanemølleanlægget
Af Mads Mazanti Jensen
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Åh nej ikke igen. Sådan omtrent var min 
reaktion, da jeg erfarede, at B.93 endnu 
en gang var offer for en tidlig exit i DBU´s 
landsdækkende pokalturnering efter ne-
derlag til Union fra Danmarksseriens 
tunge ende. 

Men som det vil fremgå af det følgende, 
så er det desværre en kendsgerning, at 
vores klub har for vane at takke farvel tid-
ligt i forløbet.

I perioden 1910-1953 var B.93 et pokalhold, 
som alle andre klubber i KBU-regi frygtede. 
På det tidspunkt afviklede de regionale for-
bund deres egen pokalturnering, og B.93 
løftede KBU-pokalen i alt 13 gange. Sidste 
gang den 13. december 1953, da storfavo-
ritterne fra AB blev dukket i Idrætsparken 
med 2-1. Jørgen Jacobsen og Kaj Ove Møller 
scorede for B.93 i den kamp, der blev over-
været af 10.200 tilskuere.

1954/55:
I 1954/55 indførte DBU så den landsdæk-
kende pokalturnering, og B.93, der på det 
tidspunkt var rykket ud af 1. division for 
første gang i klubbens historie, skulle i den 
første runde møde Horsens, der ligeledes 

var et 2. divisionshold. Kampen endte på 
hjemmebanen Østerbro Stadion med en 
sejr til B.93 på 3-2. Målscorere: Kaj Ove 
Møller, Leif Bergqvist og Palle Mogensen. 
I næste runde kom modstanderen også 
fra samme division. På udebane skulle 
B.93 møde Randers Freja, som klubben 
allerede havde besejret to gange i turne-
ringen.  Men i Randers løb kronjyderne 
med sejren på 2-0. AGF blev den første 
klub, der kunne løfte den nye DBU-pokal. 
Holdet vandt 4-0 over upåagtede Chang 
fra Aalborg. 

1955/56: 
Året efter var B.93 så indblandet i en af de 
større sensationer, der måske kan sam-
menlignes med Brøndbys senere exit til 
Skagen. Selv i julehæftet ”Fodbold Jul”, der 
så dagens lys for første gang det år med 
landsholdsmålmanden Per Henriksens fa-
tale drop i landskampen mod Sverige på  
forsiden, blev det sensationelle resul-
tat genstand for en større omtale. B.93 
havde tabt til Fyns serieholdet Marien lyst 
med 1-3 endda 
på ”hjemmeba-
nen i Vanløse 
Idrætspark”. Det 
er jo det fasci-
nerende ved po-
kalfodbold, når 
de små muler de 
store, men det 
er aldrig sjovt 
når det går ud 
over B.93. Frem 
vandt landspo-
kalen i sæsonen 
1955/56 med en 
snæver sejr på 
1-0 over AB.

B.93 I DBU´S LANDSPOKALTURNERING
En beretning om, hvordan klubben har klaret  
sig i pokalen siden 1955
Af Torben Klarskov

Leif Bergqvist
Foto: B.93 Arkivfoto

Fodbold Jul 1955
Foto: B.93 Arkivfoto
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1956/57: 
Sæsonen 1956/57 blev især husket for, 
at det var det år, hvor man overgik til at 
afvikle sæsonen forår/efterår.  Den 7. ok-
tober 1956 blev B.93 slået ud af B 1909. 
I Odense blev det til et nederlag på 2-3 
efter forlænget spilletid og straffespark. 
AGF vandt pokalfinalen med en sejr på 
2-0 over Esbjerg.

1957/58:
Sæsonen 1957/58 mødte B.93 
Brøndbyvester og vandt 3-1 over et 
hold, der endnu ikke var fusioneret med 
Brøndbyøster til Brøndby IF. AIA fra 1. 
division blev næste offer med en sejr på 
3-1 i Aarhus, hvor Jørgen Jacobsen med 2 
mål og hjemvendte Henning Bjerregård, 
der for en kort stund var tilbage i Aarhus, 
hvor han med AGF i sidste sæson var med 
til at vinde pokalen, scorede målene. Men 
på trods af at B.93 ikke havde tabt de tre 

tidligere opgør mod Vanløse, blev det dog 
dem, der sendte os ud med en sejr på 2-0 
i Idrætsparken. Pokalfinalen i 1958 blev 
en stor triumf for Vejle, der i sit andet år 
som 1. divisionshold nedlagde KB efter en 
flot pokalfinale med 3-2. En ung Tommy 
Troelsen stjal billedet ved den lejlighed. 

1958/59: 
I næste sæson (58/59) hed den første 
modstander Rødby, der lagde ryg til en 
storsejr på 6-2. Aalborg Chang, de tid-

ligere pokalfinalister i den første pokal-
turnering, røg ud hjemme i Aalborg med 
5-1, men så var B.93 mere optaget af 
at sikre sig en tilbagevenden til landets 
fornemste række, og det var ifølge Palle 
”Banks” nok årsagen til, at 3. divisions-
holdet fra HIK kunne vinde med 2-1 på 
Gentofte Stadion. Som bekendt endte 
B.93 med at rykke tilbage til 1. division 
efter et hårfint opgør med Næstved og 
Brønshøj, der måtte tage til takke med at 
være lige ved og næsten. Vejle genvandt 
pokalen med en sejr på 1-0 efter en ny 
kamp over AGF. Første kamp var sluttet 
1-1 efter forlænget spilletid. 

1959/60:
Horbelev og Kolding fra de lavere ræk-
ker blev sendt ud af pokalturneringen 
af et velscorende B.93-mandskab, der 
scorede ni gange i de to opgør, og alli-
gevel havde råd til at lade sig passere 
3 gange.  13. april 1960 måtte B.93 se 
sig slået hjemme af B 1901 fra Nykøbing 
med 5-7 efter forlængelse og straffespark. 
Straffesparkskonkurrencer blev senere 
hen et tema i B.93 pokalkampe, aldrig 
helt med den store succes. AGF trium-
ferede endnu en gang ved at slå Frem 
Saxkøbing med 2-0. 

1960/61:
I sæsonen 1960/61 blev serieholdet fra 
Ballerup første offer. B.93 vandt med 5-1, 
og med en kneben sejr over Skive fra 
Jyllandsserien på 1-0 var holdet videre til 
3. runde, hvor modstanderen i marts 61 
var KB, der lammetævede os med 5-1. 
KB tabte finalen denne sæson til AGF, der 
med en 2-0-sejr for fjerde gang kunne 
løfte pokalen. 

1961/62:
Var ikke en prangende pokalsæson. 
Allerede i første runde måtte holdet 
neje sig mod Ikast, der senere samme 
år måtte rykke ud af 2. division. Arvid 
Christensen gjorde, hvad han kunne, med 
at score B.93s mål i 1-2-nederlaget, men 
Christian Mosegaard og Co scorede hele to 
gange. B 1909, der havde et stærkt hold, 

Jørgen Jacobsen
Foto: B.93 Arkivfoto



der i 1959 var blevet Danmarksmestre for 
første gang, vandt denne sæson pokalen 
med en sejr på 1-0 over Esbjerg.

1962/63:
På ny et nederlag i pokalturneringen 
1962/63 efter forlænget spilletid og 
straffe spark. Denne gang var det AaB, 
der trak det længste strå i første runde 
med en sejr på 6-4. B.93 formåede kun 
at score på to af sine spark. Endnu et 
fynsk hold, B 1913, tog pokalen med 
hjem efter en sejr på 2-1 over Køge. Nok 
det bedste hold, B 1913 har haft i deres 
historie, med mange landsholdsspillere 
på holdkortet. 

1963/64:
Forlænget spilletid og straffespark blev 
også endestationen i sæsonen 1963/64. 

Aalborg Freja blev sikkert besejret med 
4-1 i første runde og vennerne fra OB, 
der også dengang spillede i 2. division, 
blev slået med 2-1 i Vanløse Idrætspark. 
Køge var imidlertid bedre en B.93 til at 
score på de afgørende straffespark. 3 
gange sendte de bolde i nettet bag Bent 
Jørgensen i B.93-målet, mens det kun 
var Jørgen Jacobsen og Walther Jensen, 
der kunne passere OB-målmanden Finn 
Sterobo. Esbjerg vandt for første gang 
pokalfinale efter en snæver sejr over lille 
Odense KFUM.

1964/65: 
”En tur til Viborg, og så var det slut i  
pokalen” – citat Palle ”Banks” om den 
eneste pokalkamp, som B.93 deltog i, i 
sæsonen 1964/65. En enkelt scoring af de 
sjældne fra Robert Fugger var ikke nok. 
Viborg sejrede med 2-1. AGF vandt for 
femte gang pokalen med en sejr på 1-0 
over KB.

1965/66:
Københavnsserieholdet Stefan, der var 
træner Bengt Annemanns tidligere klub, 
voldte B.93 stort besvær i første runde, og 

først i slutningen af kampen, hvor kræf-
terne var ved at slippe op, og 93´erne 
kunne presse dem til at score to mål i 
eget net, lykkedes det for B.93 at komme  
videre i pokalen 1965/66. Næste runde 
blev dog endestationen for de hvidblu-

Arvid Christensen
Foto: B.93 Arkivfoto

Bent Jørgensen
Foto: B.93 Arkivfoto

Bengt Annemann
Foto: B.93 Arkivfoto
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sede, da B 1903 på Gentofte Stadion 
vandt med 4-2. Jørgen Jacobsen og Lindy 
Olsen scorede B.93´s mål. AaB vandt for 
første gang pokalen med en sejr på 3-1 
efter forlænget spilletid over KB.

1966/67:
1966/67 blev endelig langt om længe 
et lyspunkt for B.93, der fik kæmpet sig 
vej til semifinalen. Forinden var vejen 
gået forbi Ballerup (2-0), Slagelse (2-1), 
Lyngby (3-1) og Brønshøj (3-1). Randers 

Freja ventede i semifinalen, der blev af-
viklet den 26. marts 1967 i Idrætsparken. 
Det blev et mindeværdigt opgør, hvor B.93 
hele tiden måtte kæmpe op ad bakke,  
efter at gæsterne havde lagt sig klart i 
spidsen allerede efter et kvarter med 3-0. 
B.93 fightede forbilledligt og kom tilbage i 
kampen ved 4-3, men i slutminutterne fik 
Randers Freja-generalen Leo Jensen bol-
den sendt i nettet til det vilde slutresultat 
5-4 til kronjyderne, der også tog den sid-
ste skalp mod 1. divisionsholdet fra AaB 
med 1-0.

1967/68:
Successen kunne desværre ikke gentages 
for B.93 i sæsonen 1967/68, hvor B.93 
røg ud i første runde til Jyllandsserieholdet 
fra Holstebro (1-3). Derimod kunne ingen 
stoppe Randers Freja, der stadig som 2. 
divisionshold vandt pokalen i 1968 med 
en sikker sejr over Vejle på 3-1.

1968/69:
Den helt store nedtur for B.93 i pokalen 
kom dog i 1968, hvor holdet i første runde 
tabte med 0-1 til Danmarksserieholdet 

fra Vorup, og holdet måtte endda også 
for første gang ned i 3. division øst. En 
ringe trøst var det, at klubbens andet-
hold for første gang spillede sig op i 
Danmarksserien. KB slog Frem med 3-0 
i finalen. 

1969/70:
I sæsonen 1969/70 opnåede klubben kun 
to kampe. Fremad Valby blev besejret 
2-1 i første runde, mens holdet tabte til 
andendivisionsholdet fra Silkeborg med 

0-1. Kenn Hansen og Bernhard Deneke 
brændte begge straffespark i denne 
kamp. AaB vandt for anden gang pokal-
finalen. Denne gang blev Lyngby besejret 
med 2-1.

1970/71:
Så var der til gengæld lidt mere svung i 
sæsonen 1970/71, hvor KFUM blev besej-
ret i første runde med 2-1, og Holstebro 
måtte lade livet i 2. runde med 8-7. Her 
vandt B.93 for første gang en pokalkamp 
efter straffespark, idet alle fire straf-
fespark blev omsat til scoringer. Ballerup 
var modstanderen i 3. runde, men det gik 
smertefrit med en sejr på 2-0, inden Køge 
ventede i 4. runde, og sendte os ud med 
et nederlag på 0-4. B 1909 tog trofæet for 
anden gang ved at besejre Frem med 1-0. 

1971/72: 
I 1971/72 lugtede det igen af succes. 
Først blev Nyborg besejret med beskedne 

Bernhard Deneke
Foto: B.93 Arkivfoto

Foto: B.93 Arkivfoto
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2-1. Lyngby fra samme række som B.93 
blev slået med samme cifre, og Vanløse 
blev blæst ud af banen med hele 6-1 i 3. 
runde. 1. divisionsholdet Brønshøj med 
Finn Laudrup og Per Røntved ventede i 
Vanløse Idrætspark i 4. runde. Men det 
afskrækkede ikke B.93´s talentfulde unge 
mandskab, der hev en fortjent sejr på 
4-3 hjem. I kvartfinalen var turen kom-
met til B 1903 – de forsvarende danske 
mestre. B.93 vandt kampen med 2-1 på 
mål af Bent Andersen og Hans Paulander. 
Sidstnævntes mål er et TV-klip, der vises 
temmelig ofte ved festlige lejligheder i 
klubben. Paulander tog chancen på den 

regnvåde bane. Han havde set, at lands-
holdsmålmanden Birger Jensen stod langt 
ude i feltet. En høj bold fra midterlinjen fra 
Paulander ramte jorden lige for næsen af 
Birger Jensen, der fejlvurderede boldens 
opspring, hvorefter han kun kunne se, at 
bolden trillede det sidste stykke i nettet. 

I semifinalen ventede 2. divisionsholdet 
fra Fremad Amager, der havde B.93´eren 
Knud Petersen som træner. B.93 førte 
1-0 på mål af Erling Bøje, og klubbens 
nye slagsang (ukendt forfatter) gjaldede 
ud over Sundby Idrætspark. Jens Kolding 
blev snydt for et oplagt straffespark 
ved stillingen 1-0, da dommer Torben 
Månsson fejlagtigt benyttede fordelsreg-
len. Finn Ludo Jensen måtte udgå med en 
skade, og Fremad Amager kunne vende 
slaget og vinde med 3-1. I finalen ventede 
Vejle, der dog var for stor en mundfuld for 
amagerkanerne. 

1972/73: 
I oprykningssæsonen 1972, hvor B.93 ef-
ter 4 magre år i 3. division øst endelig 
vendte tilbage til 2. division med 20 sejre, 
1 uafgjort og 1 nederlag – målscore 73-16 
– havde man også rimelig tur i den i pokal- 
turneringen. Lyngby blev slået sikkert med 
4-1 i første runde. Vanløse blev lamme-
tævet 7-3 i anden runde, og imod vores 
onde ånd fra sæsonen forinden, Fremad 
Amager, fik vi endelig revanche. I Sundby 
Idrætspark lykkedes det at vinde med 3-2 
på 2 mål af den tidligere Fremad Amager-

Hans Paulander
Foto: B.93 Arkivfoto

Bent Andersen
Foto: B.93 Arkivfoto

Erling Bøje
Foto: B.93 Arkivfoto



24

spiller Bent Andersen og et af Erling Bøje, 
samt - og det skal naturligvis nævnes – 
et reddet straffespark kl. 10.35 af Palle 
”Banks”. Desværre faldt holdet fuldstæn-
dig sammen i 4. runde, da Kastrup vandt 
med hele 7-1 i Kastrup. Et hold, som B.93 
tre uger forinden havde besejret med 6-1 
i turneringen. Højst besynderligt. Randers 
Freja fik for 3. gang sit navn indgraveret i 
pokalen efter en sejr på 2-0 over B 1901.

1973/74: 
Der ventede os tre årstalsklubber i den 
efterfølgende sæson. B 1921 blev besejret 
5-3, bysbørnene fra B 1901 sendte vi ud 
med en 2-0-sejr, inden vi i 3. runde måtte 
neje os for B 1909, der sikkert vandt med 
4-1. Pokalfinalen i 1973/74 blev vundet af 
Vanløse, der efter et brag af en kamp slog 
OB med 5-2. Vanløses største resultat til 
dato. Finalen var historisk. Begge hold var 
fra den næstbedste række. Hverken før 
eller siden har finalen været uden delta- 
g else af hold fra landets bedste række. 

1974/75: 
B.93 var tilbage som 2. divisionshold, 
så hvorfor ikke tage den lige vej igen-
nem rækken og rykke op i 1. division. 
Det skete med en andenplads efter vin-
derne fra Vanløse, men hele fem hold 
rykkede op som følge af udvidelsen af 1. 
division. Man kan som bekendt ikke både 
blæse og have mel i munden, så pokal-
turneringen blev angrebet afslappet. 4-0 
over Frederikssund var godkendt, mens et 
nederlag i 2. runde til 3. divisionsholdet 
fra Svendborg på 1-3 var mindre ventet. 
Pokalvinder i 1974/75 sæsonen blev Vejle 
for 4. gang. Holdet slog Holbæk med 1-0.

1975/76:
B.93 overlevede tilbagekomsten til 1. 
division med nød og næppe. To point 
foran Slagelse og 5 point foran B 1909. 
Skovshoved blev sendt ud i kulden i før-
ste runde med 5-0, hvorefter B.93 tog 
sig en gevaldig slapper i Aarhus, hvor IF 
Fuglebakken sendte os hjem med 0-2 i 
bagagen. Pokalvinder 1976 Esbjerg for 
anden gang. Vestjyderne slog Holbæk 
med 2-1. For andet år i træk måtte vest-
sjællænderne tage tomhændet hjem fra 
en pokalfinale. 

1976/77: 
B.93´s første prioritet var også i sæsonen 
1976/77 overlevelse i 1. division, og selv 
om der i denne sæson var hele 3 nedryk-
kere, så lykkedes det også for vore spillere 
at klamre sig til den livgivende fjerdesid-
steplads.  Dragør blev knebent slået ude på 
deres egen store bane 1-0, men B 1903 var 
for stærke til os. I Gentofte tabte vi med 
1-4. Pokalvinder i 1977: Vejle for femte 
gang efter sejr over B 1909 med 2-1.

1977/78:
Næstved var endestationen allerede i før-
ste runde. I Idrætsparken blev det til et 
klart nederlag på 0-3. Pokalvinder i 1978: 
Frem for anden gang. Finalen blev afgjort 
efter 95 dage. Første kamp 1-1 efter for-
længelse. Anden kamp 1-1 efter forlæng-
else. Tredje kamp 1-1 efter forlængelse. 
Inden tredje kamp ændrede DBU reglerne 
og afgjorde, at kampen skulle afgøres ved 
straffesparkskonkurrence i givet fald. Det 
blev aktuelt, og Frem vandt med 5-4.  
Endnu en sæson holdt vi os lige akkurat 
over nedrykningsstregen.

1978/79: 
Brøndby var på vej mod toppen af dansk fod-
bold, men forinden fik de en lektion i 1978 
af B.93, der ude i Brøndby på det storm-
omsuste lille stadion blev slået med 4-0. 
Farvel og tak i næste runde, hvor vi på hjem-
mebane tabte med 1-2 til AGF. Pokalvinder 
i 1979 blev holdet fra Lyngbyvejen, B 1903, 
der vandt over Køge med 1-0. Det var 
B.1903´s første pokalgevinst. 

Foto: B.93 Arkivfoto
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1979/80: 
I den efterfølgende sæson krydsede 
B.93 nok engang klinger med Brøndby, 
der måtte overgive sig til sidst efter 18 
straffespark, hvoraf kun 9 blev udnyttet. 
Godt for B.93, der scorede på et mere 
end Brøndby - sejren blev derfor på 6-5. 
KB vandt i anden runde med 3-1 over 
os, men vi sikrede stadig overlevelse i 1. 
division med en sejr i næstsidste runde 
over bundproppen Slagelse. Pokalvinder i 
1980: Hvidovre IF for første gang. Lyngby 
tabte for anden gang en finale. Hvidovre 
vandt efter et målrigt opgør med 5-3. 

1980/81: 
I 1980 opnåede B.93 sin hidtil bedste 
placering i 1. division med en 6. plads i 
rækken. Slut med neglebideriet i denne  
omgang. Kalundborg blev sikket slået i 
første runde, men de danske mestre fra 
KB blev vores banemænd. KB sejrede 
med 2-0. Pokalvinder i 1980/81 blev Vejle 
Boldklub for 6. gang. Modstanderen var 
Frem, der tabte 1-2. 

1981/82: 
Pokalturneringen i 1981/82 blev vores 
hidtil største triumf. Køge og Ikast blev 
begge besejret med 2-1 i efteråret 1981, 
og i foråret 1982 blev Næstved sendt ud i 
kvartfinalen med et nederlag på 2-1. Med 
en smule lodtrækningsheld kom modstan-
deren i semifinalen til at hedde Avarta, og 
den hurdle kunne vi 
ikke undgå at bestige. 
Efter en sikker sejr 
på 3-0 på Østerbro 
Stadion havde vi kva-
lificeret os til klub-
bens første og fore-
løbig eneste finale. 
Pressen havde på for-
hånd betegnet finalen 
mod B 1903 som en 
forventet langgaber, 
men de tog heldigvis 
fejl, for det første op-
gør endte efter for-
længet spilletid 3-3. 
Ole Petersen blev  

pokalfighter, og 20 dage senere kastede 
Jens Nørager sig vandret ud i luften og 
head ede en 1-0 sejr hjem til B.93. B.93 
skulle senere som pokalvinder møde 
Dynamo Dresden i Europa Cuppen 
for pokalvindere, og sandelig om ikke 
også vi kunne nedlægge de østtyske 
statsamatører. Efter et nederlag på 2-3 i 
Dresden, sejrede vi sensationelt med 2-1 
i Idrætsparken. Kæmpebillede af Tonny 
Madsen på forsiden af landets tabloidavi-
ser. Vi var videre, selv om vi blev brem-
set i næste runde af en klub fra Belgien, 
Thor Waterschei,  der nåede helt frem til 
semifinalen, hvor de tabte til Aberdeen, 
hvis manager hed Alex Ferguson. Thor 
Waterschei eksisterer ikke i dag under 
dette navn. Klubben hedder i dag KAA 
Gent. 

Kilde: Palle ”Banks” Jørgensen: B.93´s 
Fodboldhistorie 1893-2008

Klarskov og ”Banks”: Boldklubben af 1893 
gennem 125 år.

Med pokalsejren i 1982 slutter beretnin-
gen i denne omgang. Fortsættelse følger i 
næste medlemsblad.

Foto: B.93 Arkivfoto
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Tendensen har været tydelig i et stykke 
tid efterhånden, og den synes ikke at op-
høre foreløbig: I B.93 er det kvinderne, 
der i øjeblikket står stærkest. 

I tennisafdelingen giver de helt unge  
piger drengene baghjul og er blandt de 
største talenter i landet overhovedet. Og 
i fodboldafdelingen har kvinderne i hvert 
fald på seniorsiden overhalet herrerne  
indenom. 

Mens det har knebet for vores 1. herre-
senior med at skrabe points sammen 
i efterårssæsonen i 2. division, har 1. 
kvindesenior fuldkommen udraderet de 
øvrige hold i 1. division. Efter kun at 
have spillet én uafgjort kamp og ellers 
lutter vundne sikrede B.93 sig en plads 
i Kvalifikationsligaen allerede i femtesid-
ste spillerunde med en sejr på 5-2 over 
HB Køge. Dermed spiller B.93 med om de 
to oprykningspladser til landets bedste 
række til foråret. 

Det mest imponerende ved præstationen 
er, at holdets gennemsnitsalder blot er 19 

år. Ført an af de to U19-landsholdsspillere 
Selma Svendsen og Sofie Bredgaard er de 
unge kvinder beviset på, at talentudviklin-
gen i kvindeafdelingen befinder sig på et 
meget højt niveau.

Selv om der selvfølgelig altid er ting, der 
kan gøres bedre, er det svært at sætte 
en finger på det arbejde, der udføres i 
kvinde afdelingen. I forhold til sammen-
sætningen af lederne i kvindeafdelingen 
- og i B.93 generelt for den sags skyld - 
har hovedbestyrelsen dog et ønske om, 
at flere kvindelige ledere ville melde sig 
under fanerne. Det er næppe et ønske, 
der bliver opfyldt fra den ene dag til den 
anden, for det er vel en generel tendens, 
at ledere i idrætsklubber stadig fortrins-
vis er mænd, og sådanne strukturer kan 
tage en vis tid at bryde op. Men kvindelige  
læsere af dette blad bydes i hvert fald 
hjerteligt velkomne, hvis de har mod på 
lederarbejde i klubben. Det kunne jo være 
på sin plads, at bagmændene bag kvin- 
d ernes succes rent faktisk var bagkvinder.

KVINDERNE KNUSER AL MODSTAND
Suveræn efterårssæson af 1. kvindesenior
Af Mads Mazanti Jensen

1. kvindesenior
Foto: Christian Midtgaard



27

Der var udsolgt, da De Gyldne mødtes i 
caféen i B.93's klubhus fredag d. 13. sep-
tember. De Gyldne, hvoraf de fleste er 
blevet lidt mere grå end gyldne, er en 
forening, der slet ikke er en forening, af 
personer, som var med i B.93, dengang 
klubben lå på det gamle anlæg, og den-
gang opbyggede livslange venskaber og 
et tilhørsforhold til den gamle klub, som 
mange af dem i dag stadig er aktive i eller 
støtter på den ene eller anden måde.

De Gyldne er for eksempel hovedspon-
sor for klubbens bedste U19 og U17-hold. 
Mange gyldne giver en hånd med på sta-
dion som vagter, sælgere i boderne eller 
i speakertjenesten. Nogle sidder i diverse 
bestyrelser, en del er stadigt aktive på  
banen, og mange kommer bare og delta-
ger med godt humør i klubbens liv fra tid 
til anden.

Det hele ledes på fornem vis af den dik-
tatoriske og helt igennem udemokratisk 
valgte formand Claus Vandborg, som star-
tede det hele for en håndfuld år siden som 
en Facebookgruppe, der nu tæller omkring 
500 medlemmer. Der findes også en lige 

så udemokratisk valgt bestyrelse, hvis op-
gave er at arrangere en årlig golfturnering 
og i øvrigt gøre, som formanden siger.

Det helt rigtige navn for forsamlingen 
er B.93'ere fra De Gyldne Dage og med 
de gyldne dage menes tiden - 100 år -  
på anlægget mellem Københavns 
Idrætspark og Brumleby, da B.93's bed-
ste fodboldhold lå i den bedste række, 
tennisafdelingen vandt mesterskab på 
mesterskab og alle klubbens fodboldhold 
lå i de bedste rækker.

Det var dengang, det var utænkeligt,  
at man ikke gik i restaurationen efter 
træning eller kamp. Når et hold spillede 
på udebane, gjaldt det om at komme så 
hurtigt som muligt tilbage til klubben for 
at indtage vinderbordet bagest i restau-
rationen, og da der som regel var mange 
vindere en lørdag eftermiddag, kom der 
også til at sidde mange om vinderbordet 
og i restauranten i det hele taget.

B.93's klubhus var dengang et sted, hvor 
man som dreng eller ung gik hen, når man 
havde fri, for at spille eller se andre spille. 

HISTORIEN OM DE GYLDNE
De Gyldne holdt sammenkomst d. 13. september
Af Hans Drachmann

De Gyldne
Foto: Christian Winther
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Her mødte man alle sine venner og klub-
kammerater, og nogle af dem kendte man 
ikke, men så lærte man dem at kende. 
B.93 var også dengang medlemsmæssigt 
en stor klub, men alle kendte hinanden på 
tværs af hold. For De Gyldne var det en 
gave, en oplevelse og en opdragelse at 
have et sted, hvor man mødtes på tværs 
af alle de skel, der ellers kan sættes i et 
samfund, og hvor det var lige meget, om 
man spillede på 1. holdet, på 4. holdet 
eller 6. holdet. Alle kendte hinanden. Og 
det gør de stadig.

D. 13. september var omkring 70 gyldne 
mødt op for at deltage i små konkurren-
cer og gættelege og få lidt godt at spise. 
Ingen navne skal nævnes, men der var 
folk, der mente, de havde spillet 600 
kampe på 6. holdet. Nogle havde spillet 
i Bundesligaen, den hollandske æresdivi-
sion og på A-landsholdet. En var rykket 
op før tid på 7. holdet, og nogle havde 
haft flere fibersprængninger end de 
havde spillet kampe, men 'i De Gyldnes 

Rige er alle lige' lyder foreningens motto. 
Og sådan var det.

De Gyldne glæder sig over hele tiden at 
få nye medlemmer. De formelle optagel-
seskriterier er, at man skal være 45 år 
og have været aktiv på det gamle anlæg, 
men der justeres løbende lidt i reglerne, 
og der uddeles wild card alt efter forman-
dens aktuelle humør. Og det er, som det 
var fredag aften, som regel godt. For han 
mener, at mange i B.93 i dag kunne lære 
af og have fornøjelse af at opleve det 
sammenhold, fællesskab og kammerat-
skab, som B.93 har skabt for de mange 
medlemmer af De Gyldne. Det behøver 
ikke kun at være en historie fra fortiden. 
Det kunne også være en del af nutiden 
for de unge og voksne i B.93 i dag. Ja, 
faktisk er der endnu mere brug for den 
slags i dag.

(fra www.fodbold.b93.dk/nyheder) 

Torben Henriksen
ADVOKAT

Møderet for højesteret

JURIDISK RÅDGIVNING VEDRØRENDE :

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

39 29 65 66
ØSTERBROGADE 103, 2100 KØBENHAVN
EMAIL: ADV@T–HENRIKSEN.DK
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I juli blev det offentliggjort, at B.93 på 
herrefodboldsiden havde indgået en sam-
arbejdsaftale med superligaklubben FC 
Nordsjælland med base i Farum. Dermed 
bliver B.93 en del af FSN, Fodbold 
Samarbejde Nordsjælland, som udover 
FC Nordsjælland også består af en lang 
række mindre klubber i regionen. Men 
ingen tvivl om, at det for B.93 først og 
fremmest handler om samarbejdet med 
storebror i Farum. 

På vores hjemmeside, www.b93.dk, står 
samarbejdet beskrevet som følger: 

Samarbejdet mellem B.93 og FC Nord-
sjælland indeholder bl.a. muligheden for 
udveksling af spillere og trænere klubberne 
imellem på både ungdoms- og senior-
niveau, ligesom det er planen at oprette et 
fælles DBU TopCenter for talentudvikling 
hos B.93 på Østerbro. FCN vil også hjælpe 
B.93 med at opnå en endnu bedre bedøm-
melse, målt på bl.a. uddannelsesniveau og 
faciliteter, i DBUs nye licenssystem, hvor 
B.93 lige nu er rangeret som landets 18. 
bedste udviklingsmiljø for talenter.

Medlemsbladet mødte sportschef Patrick 
Mtiliga, selv tidligere topspiller for både 
B.93 og FC Nordsjælland, for at dykke dy-
bere ned i det nye samarbejdsprojekt.

- Hvem tog initiativet til samarbejdet? 
Blev det taget af os eller af 
FC Nordsjælland?

- Det var mig, der tog kontakt til dem. 
Men først efter at have drøftet det med 
blandt andre Lars (Lüthjohan, bestyrel-
sesformand i B.93 Kontraktfodbold Aps, 
red.) og Ole (Ringheim, bestyrelsesmed-
lem i Aps´et, red.). Vi diskuterede, hvor-
dan man kunne finde en måde, hvor man 
kunne generere en indtægt, så man ikke 
bare mister spillere uden at få kompen-

sation for dem. Dér udsprang det fra. Så 
gik vi i gang med at finde ud af, hvilke 
klubber, der ville passe til vores dna i 
forhold til samarbejde, og derefter finde 
ud af, hvad vi gerne ville have ud af et 
sådant samarbejde. Det kunne være no-
get med økonomien, men også hvordan 
vi kunne få noget sparring og en masse  
læring, for vi er en kæmpestor klub med et 
kæmpe stort potentiale, som ikke rigtig er 
blevet indfriet endnu. Vi er blevet overha-
let af mange andre klubber og fodboldens  
dynamiske udvikling, hvor der er sket 
rigtig meget bare de sidste 10-15 år. 
Igennem det her samarbejde ville vi gerne 
opnå en masse sparring og læring og finde 
ud af, hvordan vi selv kan blive bedre som 

B93FCN
Bag om det nye klubsamarbejde
Af Mads Mazanti Jensen

Patrick Mtiliga
Foto: Christian Midtgaard
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klub. I og med at jeg har en historik i både 
B.93 og FC Nordsjælland og også nogle 
rigtig tætte relationer i Nordsjælland, var 
det en nærliggende samarbejds partner 
fra min side. Der blev researchet på for-
skellige klubber, men mit fokus var på et 
samarbejde med Nordsjælland. Og jeg 
synes, at vi på mange måder ligner 
Nordsjælland. Vi vil gerne spille attraktiv 
fodbold. Vi vil gerne bruge unge spillere. 
Men vi vil også gerne vokse som klub og 
blive bedre til det, vi gør. I sidste ende er 
målet at komme op på et højere niveau.

- Er den aftale, der nu er indgået, en ren 
udvekslingsaftale, eller indebærer den 
også økonomisk kompensation, hvis nu 
FC Nordsjælland er interesserede i at få 
fat i en 93-spiller?

- Jeg kan ikke sige noget konkret om 
det økonomiske. Men generelt er det et 
problem, at de store klubber, vi kæm-
per med, kommer og tager fat i vores 
unge spillere, uden at vi ikke kan gøre så  
meget ved det. Problematikken bliver 
også, at de større klubber presser hinan-
den og skyder lidt bredt. Så hvis de har 
bemærket en spiller, som scorer en masse 
mål over en kort periode, bliver den spiller 
interessant og kommer hurtigt ind i loopet 
hos de andre klubber. Men aftalen med  
FC Nordsjælland kan skabe nogle forløb 
for vores spillere i et tættere samarbejde, 
så FC Nordsjælland kan blive bedre til at 
finde ud af, hvad der passer for lige præcis 
dem. Og vi kan sætte en begrænsning på, 
hvor mange spillere, det drejer sig om. Så 
på den måde kan vi måske i en eller an-
den form begrænse spillerflugten. 

- Nu ved jeg godt, at vi først lige er gået i 
gang, men kan du sige noget nu om, hvor-
dan det fungerer og ser ud til at komme 
til at fungere?

- Vi har blandt andet morgentræning om 
tirsdagen med vores unge spillere, hvor 
Nordsjælland sender trænere og et par af  
deres spillere, som bor i Københavns-
området, til morgentræning, så de kommer 

herind og træner i stedet for, at de skal op 
til deres klub. Det er en meget god måde 
for både vores trænere og deres at ud-
veksle erfaringer. De har også fået noget 
ud af det. Vi har måske lidt højere til loftet. 
Det er fodbold i en friere form.

- Ikke så resultatfokuseret…

- Ja, på en eller anden måde. Så det er 
at vende tilbage til græsrødderne. Men 
det vil også løfte vores morgentræninger 
at have nogle FCN-spillere med, så vores 
spillere kan se, hvad det kræver af dem 
at komme op på et højere niveau. Og vi 
har haft nogle af vores spillere i forløb i 
Nordsjælland allerede. Vi har også haft 
trænere i forløb oppe hos Nordsjælland, 
for at de kan se, hvordan tingene gøres 
der og blive inspirerede, og man kan 
mærke, at når de kommer tilbage der-
fra, har de fået nogle idéer til, hvordan 
en træning kan se ud. Så på den måde er 
det en meget god læringsproces, som går 
begge veje. 

- I Tyskland var der her i sommer et forsøg 
på samarbejde mellem klubberne Paderborn 
og RB Leipzig. Samarbejdsplanerne udløste 
enorme protester fra Paderborns fans, fordi 
de ikke brød sig om at samarbejde med en 
opkomling som Leipzig. Syd for grænsen 
kan det altså være meget problematisk, 
når gamle klubber forsøger at samarbejde 
med nye. Men hér i Danmark har vi åben-
bart ikke et problem med at en gammel 
klub som B.93 samarbejder med en ny klub 
som FCN. Nu har du selv været professionel 
i udlandet, så hvordan ser du på de forskel-
ligheder i mentalitet? 

- Jeg er egentlig kun blevet inspireret af 
det, for da jeg blev solgt til Feyenoord i 
sin tid, havde de en satellitklub, Excelsior, 
som jeg spillede for i mange år. Så jeg 
blev købt af Feyenoord, men blev place-
ret i Excelsior til at starte med. Og det 
var et fantastisk samarbejde, for det gav 
bare en kanal for os unge spillere, som 
måske ikke helt var klar til at spille for 
Feyenoord. I stedet for at sidde på bæn-



ken eller spille for reserveholdet, lå vi og 
spillede i den næstbedste række med en 
masse unge spillere, som senere kom til-
bage til Feyenoord. 

Så jeg tror, der kan være en vildt fed 
synergi i, at man i stedet for kun at kigge 
indad prøver at skabe nogle samarbej-
der. Og forhåbentlig kan vi også modtage 
nogle spillere fra FCN, som måske ikke er 
klar til førsteholdet dér. For de får mas-
ser af spillere igennem. Både på senior 
og U19-niveau. Kun en brøkdel af dem 
slår igennem dér. Hvis en U19-spiller ikke 
slår igennem, så er det ikke nødvendigvis 
en superligaklub, der bare lige henter en 
U19-spiller. Heller ikke nødvendigvis før-
stedivisionsklubber. På den måde håber 
jeg da på, at vi over tid også kan få spillere 
fra FCN. Vi har jo ikke en scouting (syste-
matiseret talentspejdervirksomhed, red.), 
så vi kan jo også gøre brug af deres 
scouting-netværk, hvorved vi kan komme 
i berøring med mange forskellige spillere. 
Mange spillere er måske ikke på nuvæ-
rende tidspunkt klar til at komme til FC 
Nordsjælland, og så kunne de måske i 
stedet komme til B.93. 

Men der vil altid være nogle, der er skep-
tiske, når der sker noget nyt. Vi har også 
haft de skeptiske briller på og tænkt 
scenarierne igennem. Jeg talte med Jan 
Laursen (sportschef for Akademiet i FC 
Nordsjælland, red.) meget tidligt i forlø-
bet, hvor han helt klart og tydeligt sagde: 
”Det er vigtigt for jer og for os, at I behol-

der jeres identitet. I er en kæmpe klub, 
og I har jeres egen måde at gøre tingene 
på, I har jeres egen identitet, og det er 
vigtigt, at I bevarer den.” Det er noget, 
jeg synes, er sindssygt vigtigt i det her 
samarbejde. Et samarbejde går to veje. 
Det skal være noget, hvor vi alle sammen 
vinder på det. 

I fremtiden vil vi gerne se på, hvad vi 
kan lave af fede ting. Til vinter har vi for  
eksempel en FCN-B93-dag, hvor alle vores 
hold spiller mod deres. Det er jo bare fedt 
og sjovt for vores spillere at blive mat-
chet med dem. Og hvis man kan bygge 
nogle broer på den måde, ville det være 
rigtig fedt. Det er lidt ærgerligt, at vi alle 
sammen kæmper mod hinanden. Jeg er 
godt klar over, at vi alle sammen gerne vil 
være store. Men jeg tror, at dansk fodbold  
måske kan komme lidt længere, hvis vi 
prøver at samarbejde i en eller anden 
form. Så det er det, der har været hen-
sigten med det. Der har også været træ-
nere, der har været skeptiske i forhold 
til, hvad det ville indebære. Sådan vil det  
altid være med noget nyt. Men jeg for-
nemmer, at de trænere og spillere, som 
har været i forløb, har givet god feedback, 
og de har fået noget med i bagagen. Og 
det er de bedste ambassadører i forhold til 
at fortælle det videre til resten. Resultatet 
vil først vise sig over tid, men jeg synes, 
det er spændende, og jeg tror, vi kan få 
lavet nogle rigtig fede ting sammen. 
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I dag har man meget travlt med at for-
tælle unge mennesker, at de skal hurtigt 
ind på arbejdsmarkedet efter endt skole-
gang. Det er blevet ”nederen” at rende 
rundt med et fjumreår eller flere førend 
man bestemmer sig, selv om det oftest 
er forbundet med svære overvejelser. Det 
handler jo om et arbejdsliv på 40 år el-
ler måske mere i dag, så det skulle jo 
helst gerne være sådan, at man springer 
ud af sengen hver morgen med et ”Juhu  
- jeg skal på arbejde i dag”. 

De fleste gode råd om valg af uddannelse 
får man fra sine forældre. Statistikken  
siger, at det oftest er mødrene, man lyt-
ter til. I mit tilfælde gav min far mig ”det 
gode råd”, at jeg først og fremmest skulle 
overstå min værnepligt. Så jeg tog på 
session med et stille håb om at blive  
frikendt. Men nej - af sted til flyvevåbe-
net, med første mødedag i Karup den  
1. november 1967. En dato, der, når jeg først 
ville blive hjemsendt den 30. oktober 1968, 
ville betyde, at jeg først kunne begynde på 
en videregående uddannelse august 1969.

I Folkeskolen havde jeg haft både dygtige 
skolelærere og mindre dygtige af slag-
sen. De dygtige havde naturligvis efter-
ladt det bedste indtryk, og jeg havde en 
forestilling om at blive lærer, skuespiller 
eller journalist.

En stor personlighed i B.93 kom mig til 
undsætning. Allerede da jeg var rykket 
op som seniorspiller, kom han hen til mig 
og prikkede mig på skulderen. ”Du kom-
mer nok aldrig til at spille på førstehol-
det, kunne du ikke tænke dig at blive 
fodboldtræner”. Jeg skulle lige sluge den 
bemærkning. Det ville jo betyde et far-
vel til en eventuel kommende debut på 
B.93´s førstehold og hvem ved en lands-
holdskarriere.

Men jeg takkede ja til tilbuddet fra Poul 
Zølck – den navnkundige bager, med 
kameluldsfrakken og det lange halstør-
klæde af samme stof. 

Hvilke herlige tider der ventede mig. Jeg 
startede som assistent for Poul, der var 
træner for Jens Kolding, Ole Petersen, 
Find Juul og mange flere strålende ung-
domsspillere. Og han havde taget på de 
drenge, også nogle af dem, der gik un-
der betegnelsen ”vanskelige drenge”. I 
dag ville man anbringe disse drenge i en 
kasse mærket ADHD.

Jeg husker specielt en episode. Spillerne 
skulle hver gang, de skulle spille på ude-
bane, medbringe 3 kr. i benzinpenge til 
de forældre, der lagde køretøj til. Alle af-
leverede gladeligt de 3 kr. til Zølck, dog 
havde en enkelt spiller ikke betalingen 
med. Lidt flov fortalte han, at han ikke 
havde husket at have beløbet med, og 
Zølck lagde så selv ud for ham. Drengen 
blev glad, men da han var væk, trak Poul 
mig til side og sagde: ”Lagde du mærke 
til, at han havde lakrids om mundvigen”. 
Poul havde set det, men gjorde ikke mere 
ud af episoden.

Jeg lærte mere om pædagogik, end jeg 
senere lærte på Blaagaard Seminarium 
af Poul Zølck og hans altid smittende  
humør, hans store kærlighed til klubben, 
hans glæde over at være blevet ring-
bærer i klubben og hans glæde over at 
se drengene vokse op og komme på klub-
bens førstehold, ja nogen kom sågar på 
Danmarks landshold.

Jens Kolding var et enestående talent 
også som ungdomsspiller, og alle foræl-
dre stod omkring træningsbanen for at 
følge træningen. Jens Kolding driblede og 
driblede og efterlod den ene modstander 

PORTRÆT AF MIN MENTOR
Det kan være svært at vælge den rigtige uddannelse,  
men en personlighed i B.93 hjalp mig
Af Torben Klarskov
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efter den anden godt rund-
tossede. Mange forældre be-
gyndte at råbe ind til Jens. 
”Så slip dog bolden knægt”. 
Men Zølck brølede: ”Du skal 
blive ved med at drible”, for 
han kunne se, at det netop 
var Koldings spidskompe-
tance, og den skulle der for 
alt i verden ikke pilles ved.

Så var han jo også en festlig 
fyr, det var værd at opleve 
en bytur med. Han var en 
populær gæst i byens natte-
liv. Gerne med et raflebæger 
i hånden. Inden han hældte 
terningerne ud på bordet, 
talte han ned i bægeret.  
”Anna Svendsen gamle k…… 
– det er farmand der støder”. 
Det var nu ikke altid, at han 
fik hjælp fra den kant.

Poul var i besiddelse af en 
stor næse. ”Ja du kigger lille 
pige, den er stor, men jeg 
stod bagerst i køen, da jeg 
fik den af Sankt Peter”. – 
”Ja den er stor Poul”, sagde 
Sankt Peter. ”Men du kan 
bære den” – og så var den 
ikke længere.

Efter en bytur, der næsten altid endte 
på morgenværtshuset Høllners Bar, hvor 
de havde friskt morgenbrød, skulle vi 
hjem til Poul, der boede ude i en lejlig-
hed på Tingbjerg sammen med sin søster 
Ketty. Vi ankom der kl. 07 om morgenen. 
”Ketty, vi har en gæst med i dag. Kan 
du ikke sørge for, at vi kan få lidt kal-
vesteg?” Det gjorde Ketty så. 

Han var meget charmerende over for det 
andet køn. Han yndlingsbemærkning, 
som han også en dag præsenterede for 
min egen mor var: ”Lille pige, hvor du 
dog pynter”. Min far, der sad i lænestolen, 
morede sig kongeligt. Han havde jo fået 

besøg af den navnkundige Bager, Poul 
Zølck, som han jo selv havde set spille i 
Idrætsparken, da han var dreng.

Poul Zølck pyntede også i B.93, og han 
har givet været til inspiration for mange 
andre end mig. Men han lærte mig glæ-
den ved fodboldspillet, og glæden ved at 
være B.93´er.

”B.93´er det er ikke noget man kan blive 
– det er noget man er”!.

Poul Zølck (1901-1975)
Foto: B93 arkivfoto
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I medlemsbladet følger vi løbende træ-
ner Kim Trier og hans U14-drengehold. I 
det seneste nummer kunne vi berette om 
den svære sommerperiode, hvor storklub-
berne var på talenthugst, og DBU gjorde 
livet surt ved at sende drengene ned i den 
næstbedste række. 

Heldigvis har B.93 formået at bevare langt 
de fleste af drengene i klubben trods stor-
klubbernes fiskeforsøg, og da der yder-
mere er kommet et par spillere til, fra 2. 
holdet og fra GVI, samt en ny og højt kva-
lificeret assistenttræner, Kosma Zalewski, 
fra Brøndby, er truppens kvalitet samlet 
set ikke blevet forringet.

Da vi således er repræsenteret i den næst-
bedste række med et lige så godt hold, 
som det, der i sidste sæson gjorde sig flot 
gældende i den bedste række, tager man 
vel ikke munden for fuld ved at kalde U14-

holdet for en Ferrari blandt folkevogne. 
Ikke for at nedgøre modstanderne, for 
en folkevogn er jo en udmærket bil med 
mange kvaliteter. Men resultaterne i ræk-
ken i denne efterårssæson har med al ty-
delighed vist, at det er fodbold i et ganske 
andet tempo end konkurrenternes, når 
vores talenter folder sig ud. 

Ved redaktionens slutning d. 20. oktober 
har holdet kun lidt ét nederlag, og det var 
faktisk en kamp, der blev vundet 5-2 over 
HIK. Nederlaget er nemlig en skrivebords-
afgørelse på grund af en fejl i holdkortet. 
At det var en fejl begået af DBUs eget 
IT-system hjælper ikke, når man er oppe 
imod de høje herrers bureaukrati. 

Udover de gode resultater i de ugentlige 
turneringskampe har holdet også præ-
steret fornemt i pokalturneringen med 
to sejre, og også gjort sig bemærket i de 

TRIERS TROLDE
Kapitel 4: En Ferrari blandt folkevogne
Af Mads Mazanti Jensen og Kim Trier Emmanuelsen

U14-drengene
Foto: Kim Trier
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store ungdomsturneringer Audi KB Cup 
og Crowne Plaza Elite Cup. I sidstnævnte 
turnering blev det til en imponerende an-
denplads i den stærkt besatte turnering.

Desuden er holdet også en del af det nye 
samarbejde med FC Nordsjælland, hvilket 
medfører, at to af drengene hver mandag 
tager turen op til Farum for at træne med 
FCNs drenge.

Om  kampene i turneringen siger Kim Trier:
- Det er sjovt at spille imod hold, vi ikke 
har mødt før. Men i nogle af kampene ar-
bejder vi meget med det mentale med 
drengene. For selv om vi måske spiller 
på 80 procent, vinder vi alligevel med fi-
re-fem mål. Desuden får vi selvfølgelig 
spillere op fra U13, og har også selv bi-
draget med spillere til U15. Så vi har fået 
nogle gode kampe. Det er vigtigt at vise, 
at vi er et godt hold. Også for klubben. For 
os alle sammen.

- At vise, at vi egentlig er gode nok til den 
bedste række…

- Præcis. Det viste vi jo også ved Crowne 
Plaza Elite Cup ved at slå både Nordsjælland 
og Midtjylland ud af turneringen. Vi viser 
det. Og det kommer vi til at blive ved med.

Kim Trier
Foto: Kim Trier

U14-drengene, nr. 2 i 
Crowne Plaza Elite Cup
Foto: Kim Trier
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Med en invitation til det svenske pri-
vatstævne ”BP P09-29 Invitation Cup”, 
drog U11 Elite fredag den 4. oktober  
afsted mod sæsonens første udlandstur. 
Stævnet foregik i Växjö, hvor vi i løbet 
af weekenden mødte Brommapojkarna, 
Mjällby, FC Trelleborg, Kalmar FF, AIK 
samt danske Hvidovre og B1903. 

Inden afgangen krydsede vi fingre for, 
at vores modstandere primært ville 
være de svenske hold, fordi vi har 
mødt de danske hold mange gange. 
Lørdag morgen stod kampprogrammet 
på Mjällby, B1903 og Brommapojkarna. 
Efter nogle spændende og tætte kampe, 
som ender 3-2, 4-4 og 1-2, ender vi på 
en delt 2. plads i vores pulje. Det be-
tyder, at vi om søndagen skulle spille 
mod Kalmar FF, en kamp, som ender 
7-1. Efterfølgende møder vi AIK i ”sølv-
finalen”, hvor vi desværre trækker det 

korteste strå, da AIK scorer til 3-2 kort 
tid før slutfløjtet. 

Udover nogle spændende kampe mod 
en masse gode svenske hold, var der 
også tid til sjov og hyggelige stunder på  
hotellet. Der blev blandt opsat storskærm 
i forbindelse med Premier League-kampe, 
pool og meget mere.

Det var et godt stævne, hvor der var 
styr på planlægningen, organisationen 
og god matchning – tak for invitationen, 
Brommapojkarna!

Derudover skal der lyde en stor tak til støt-
ten fra BackOp-foreningen, som gjorde det 
muligt at få alle drengene med!

Hele holdet glæder sig allerede til næste 
udenlandske ophold.

BP INVITATION CUP
U11-drengene var til stævne i Sverige
Af Simon Bodholdt

U11-cheftræner 
Simon "Pablo" Bodholdt
Foto: Claus Vandborg
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FODBOLDCAMP
Også efterårsferien er camp-tid
Af Mads Mazanti Jensen

I september-udgaven af medlemsbladet 
berettede vi om sommerferiens camp- 
aktiviteter i både fodbold- og tennisaf-
delingen. Men også i efterårsferien var der 
mulighed for at tage del i camp-aktiviteter 
på Svanemølleanlægget. Tennisafdelingen 
afholdt camps for voksne og børn, mens 
fodboldafdelings camp var målrettet børn.

Tennisafdelingens camps er omtalt på 
side 40, så hér et par ord om fodboldaf-
delingens: I ugerne op til campen var der 
tvivl om, hvorvidt der var tilstrækkeligt 
med tilmeldinger til, at campen kunne 
gennemføres. Med de mange øvrige til-
bud, der er for børn i efterårsferien, og 
det ikke altid lige indbydende vejr, er det 
selvklart sværere at lokke de fodbold-

Christian Piltoft
Foto: Claus Vandborg

Foto: Mads Mazanti Jensen
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glade børn til camp om efteråret end i 
den lange højsommerperiode. Men da 
efterårsferien nærmede sig, kom delta-
gerantallet alligevel op på omkring 40, 
hvilket må siges at være udmærket efter 
omstændighederne og i hvert fald nok til 
at gennemføre campen.

I tre dage blev der leget og hygget med 
først træningsøvelser på kunstgræs og 
siden – som gardering mod dårligt vejr 
- indendørs turnering om eftermidda-
gene i Svanemøllehallen. Det var U15-
cheftræner Christian Piltoft, der var  
ansvarlig for afviklingen af campen. Stor 
ros til ham og de øvrige trænere for en 
fornemt afviklet camp under efterårsvej-
rets ikke helt enkle betingelser. 

Foto: Mads Mazanti Jensen

Foto: Mads Mazanti Jensen

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

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

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

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, sel-
skabslokale 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 vej-
ledning fra A til Z.

Vores anden del af forretningen i Kokkens 
Gourmet er varetagelse af cafe og restaura-
tionen på slottet for medlemmerne. Her afhol-
der vi fællesspisninger, camps, cl.-arrange-
menter og alle årlige traditionsfester på tværs 
af klubbens mange forskellige hold samt en 
daglig servicering ved mødeaktiviter af husets  
brugere. 

Ydermere tilbyder vi alle holdene i klubben at pak-
ke sunde retter til længere ture m.m.

Sidste del af vores firma er selskabsforret-
ningen Kokkens Gourmet, hvor vi tilbyder at 
afholde jeres fest som et totalarrangement, 
hvor vi varetager alle opgaver fra start til 
slut. Vi har en selskabspakke der består af  
selskabsopdækning, rød løber, velkomstdrink 
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



40

I dette medlemsblad har vi beskæftiget 
os en del med tenniseliten og turneringer. 
Men der gøres også et stort arbejde for 
breddespillerne i tennisafdelingen, så det 
fortjener også et par ord med på vejen.

I weekenden d. 28.-29. september var 11 
spillere af sted på en efter sigende meget 
vellykket weekendtur til det navnkundige 
tennisanlæg i Båstad, som hver sommer 
lægger grus til en traditionsrig ATP-
turnering. Succesen følges op til vinter 
med en ny tur til Båstad d. 7.-9. februar 
2020 (tilmeldingsfrist d. 10. januar). Og 
der arrangeres også en Båstad-tur for 
børn og unge, Junior Båstad Træningslejr, 
fra 31. januar til 2. februar (tilmeldings-
frist 9. december). Se facebooksiderne 
B.93 Tennis og Senior Tennis Udvikling 
for detaljer.

Efterårsferien stod i tenniscampens tegn. 
Det betød både en camp for børn og 
voksne. Junior Efterårs Camp fandt sted 
d. 14.-16. oktober fra kl. 9-14, mens 
campen for seniorer var den opdelt i en 
morgencamp fra kl. 7-9 d. 14.-16. okto-

ber og en eftermiddagscamp fra kl. 14-17 
d. 16.-18. oktober. 

Hvad den daglige træning for senio-
rer angår, er der som en nyskabelse nu 
træning for voksne tirsdag og onsdag i 
Svanemøllehallen. Tidligere var det kun 
morgentræning 7-10, formiddagstræning 
10-12 og søndagstræning. Før i tiden var 
det kun børnene, som havde træning i 
Svanemøllehallen, men nu er det altså 
også voksne.

Antallet af tilmeldte til seniortræning er 
310 spillere. Der er meget få ledige plad-
ser, så når de sidste pladser er optagede, 
arrangeres der venteliste for seniorer.

Husk at sætte kryds i kalenderen mellem 
jul og nytår, for der afholder tennisafde-
lingen både indendørs klubmesterskaber 
og en camp. Junior Jule Camp afholdes 
d. 26/12-27/12 og klubmesterskaber d. 
26/12-29/12 (tjek www.b93-tennis.dk). 

Vær velkommen! 

TENNISCAMPS
Et efterår fyldt med breddeaktiviteter
Af Mads Mazanti Jensen og Frederikke Nørgaard

Fra efterårets seniortenniscamp
Foto: Oliver Schreyer
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I de seneste par år har Skovshoved atter 
etableret sig som divisionsklub efter nogle 
års fravær i divisionerne. Kampene mel-
lem B.93 og Skovshoved har ganske vist 
ikke samme status af københavnerklassi-
ker som opgørene mod eksempelvis Frem 
har det, men i begyndelsen af 1950erne 
var det faktisk opgør med en vis aura 
omkring sig. Kampene, der blev spillet  
i Københavns Idrætspark, tiltrak gerne i 
omegnen af 10.000 tilskuere. Skovshoved 
havde på det tidspunkt et fremragende 
hold med profiler som Valdemar Kendzior, 
Theill Drengsgaard og den senere lands-
træner Kurt Nielsen. (Se www.b93.dk/hi-
storiske-kampbilleder-gennem-historien). 

Efter Skovshoveds storhedstid i 50erne 
har kampene mellem de to hold som of-
test udspillet sig i den tredjebedste række 
med langt mindre bevågenhed. Kampen på 
Østerbro Stadion i 1993 forløb som følger:

-  B.93-Skovshoved 4-2
- Målscorere for B.93:  
   Flemming Jørgensen(2),  
   Cliff Hansen og Peter Eriksen. 
-  230 tilskuere.

Umiddelbart ikke noget mærkværdigt  
resultat, da B.93 i denne efterårssæson 
havde påbegyndt sin legendariske stime på 
29 kampe uden nederlag og sluttede som 
suverænt tophold med 39 points, mens 
Skovshoved røg ud af divisionen med et 
brag med sølle 6 points på kontoen.

Det særlige ved denne kamp var ikke så 
meget resultatet som omstændighed erne 
omkring den. En monsunlignende styrtregn 
var op til kampen begyndt at vælte ned over 
København. Østerbro Stadion var dækket af 
et tæppe af vand. Banen lignede en uden-
dørs filial af Øbrohallens svømmebad.

FRA BANKS´ BIBLIOTEK
Det store regnslag
Af Mads Mazanti Jensen

Foto: B.93 Arkivfoto
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Ingen ville have haft den mindste indven-
ding imod en aflysning. Der var bare lige 
den hage ved det, at dommeren var fra 
Bornholm, og han havde altså ikke tænkt 
sig at tage den lange tur tilbage til klippe-
øen med uforrettet sag. Dén kamp skulle 
bare spilles. 

Resultatet af dommerens insisteren blev 
en vandkamp, som fik tidernes vel nok 
mest berømte regnvejrskamp, VM-kampen 
i 1974 mellem Vesttysklands senere ver-
densmestre og Polens guldalderhold på 
et sjaskvådt Waldstadion i Frankfurt, til at 
ligne en harmløs soppetur i sammenligning. 

Bolden hoppede og dansede tilfældigt 
rundt mellem de 22 spillere. Al spil langs 
jorden var umuligt, eftersom der ikke var 
nogen jord at spille på. Det var vandpolo 
spillet med fødder og hoved. Det gjaldt 
blot om at få bolden kæmpet frem ad 
banen, og hvorvidt det lykkedes eller ej 
var et spørgsmål om held eller uheld. At 
beregne om bolden blev hængende eller 
sjuttede af sted i pytterne var komplet 
umuligt. 

Om ikke andet skabte det da spænding 
om resultatet. Under normale omstændig-
heder havde det suveræne 93-hold uden 
videre kørt gæsterne ud af banen, men nu, 
hvor kampen var reduceret til et spørgs-

mål om fight og held, var gæsterne godt 
med. Ganske vist bragte B.93 sig plan-
mæssigt i front med 3-1, men Skovshoved 
fik reduceret ved den da 35-årige målræv 
Flemming Christensen, som i sin karrie-
res efterår tørnede ud for skovserne efter 
mange år som frygtet bomber i Lyngby. 
Først i kampens sidste minutter fik B.93 
lukket kampen på kampens detalje, da 
Flemming Jørgensen kastede sig vandret 
over vandmasserne og pandede bolden i 
nettet med et forrygende hovedstød. 

Så kunne dommeren blæse regnslaget af 
og vende hjem til Bornholm med forrettet 
sag. Og huske sig selv på, at han skulle 
have korkbælte og svømmefødder med, 
næste gang han skulle til København for 
at dømme en fodboldkamp.

Vi har desværre ingen billeder fra den på-
gældende kamp i vores arkiv (fotografen 
druknede), men vi bringer et par billeder 
fra en anden skovser-kamp, nedryknings-
slaget i 2. division øst en råkold søndag 
formiddag i oktober 1991. På side 41 ses 
kampens målscorer, Flemming Jørgensen. 
Også i den kamp på hovedstød. Herunder 
jubles der; en livsvigtig 1-0-sejr var i hus.

Foto: B.93 Arkivfoto
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For snart mange år siden slog B.93 og 
B1903 pjalterne sammen for de ældste 
hold (Masters og Super Masters). Med i  
fusionspakken var Torben Aagerup, der 
kom fra klubben på Lyngbyvej sammen 
med bl.a. Palle Østersø, Børge Rasmussen, 
Erling Thrane, Vagn Jørgensen og pibe-
manden Gert Jensen. De fik alle en frem-
trædende rolle i B.93, som lagde baner 
til de gamles aktiviteter, kampe og træ-
ning. Til træningen mandag formiddag var 
Torben Aagerup sikker deltager, hvor han 
som bagerste mand dirigerede tropperne.

Torben Aagerup var en del af DBU Køben-
havns dommerstab i mere end 20 år. Efter 
træningen mandag, jfr. ovenfor, tog han 
trappen op på 2. sal, hvor DBU som be-
kendt har til huse. Han skulle se hvilke 
kampe, han skulle dømme i den kom-
mende uge, og så skulle han have et kon-
toudtog. Torben var den eneste dommer, 
som ikke var i besiddelse af en mailad-
resse. Sådan noget nymodens pjat var 
ikke ham.

Da Torben dømte sin allerførste kamp for 
22-23 år siden, var det uden dommerkort. 
En spiller råbte efter ham ’jeg håber, det er 
sidste kamp, du dømmer’. Torben svarede 
tilbage ’nej, det er min første kamp’. Efter 
nogle få kampe valgte Torben at tage dom-
merkortet, så det gjorde han som 60-årig.

Torben fik for et par år siden fjernet sin 
ene storetå p.g.a. koldbrand. Under hos- 
pitalsopholdet fik han lov at gå for et pri-
vat ærinde. Han glemte at fortælle lægen, 
at han skulle ud og dømme en kamp. Han 
ville ikke svigte holdene.

De sidste 2-3 år var Torben fast dommer 
for klubbens to ældste hold, 65+ og 70+. 
Til hans ros skal siges, at han ikke var en 
udpræget hjemmedommer. Han var altid 
frisk på en diskussion med spillere og til-
skuere. 

Torben var maskinarbejder på B&W, se-
nere blev han funktionær samme sted, 
hvor han var ansvarlig for tilbudsbereg-
ninger. Og han var en hård og dygtig for-
handler. Der blev ikke uddelt badebilletter. 
Og Torben opnåede at have noget så sjæl-
dent som 50 års jubilæum.

Torbens søn René er en fremragende dom-
mer i gammelmandsrækkerne. Barnebarnet 
Sebastian er et stort dommertalent.  
Som 22-årig blev han sidste år rykket op 
i 1. division.

Torben døde af en blodprop en torsdag i 
august. Han blev indlagt om onsdagen. 
Han havde medbragt sin taske med dom-
mertøj, idet han skulle ud og dømme om 
torsdagen. Det nåede han ikke. Til gen-
gæld blev dommertøjet brugt til hans 
sidste rejse.

TORBEN AAGERUP ER DØD, HAN BLEV 82 ÅR
Torben Aagerup, der var født 21-12-1936, døde 22-08-2019  
og blev således 82 år
Af Palle ”Banks” Jørgensen

Torben Aagerup
Foto: B.93 Arkivfoto



80 år:
Bjarne Eklund  (16. marts)
Stig Kargaard  (25. april)
Palle Østersø  (26. april)
Teddy Tange  (6. maj)
Mogens Svendsen  (16. september)
Erik Baagøe  (21. september)
Robert Fugger  (26. september)

75 år:
Frits Ahlstrøm  (16. januar)
Bent Olsen  (4. februar)
Lis Lindholm  (18. maj)
Knud Dalgaard  (23. juni)
Gert Jensen  (18. august)
Torben Henriksen  (8. oktober)
Palle ’Banks’ Jørgensen  (19. oktober)
Erling Bøje  (23. oktober)
Erik Jørgensen  (15. december)

70 år:
Niels Herskind  (22. januar)
Niels Molander  (12. februar)
Brian Carlsen (27. marts)
Hans Christian Boserup  (29. marts)
Jens Harild  (23. maj)
Erik Petersen  (29. august)

RUNDE FØDSELSDAGE I 2020 
Af Palle ’Banks’ Jørgensen
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60 år:
Flemming Nørgaard  (15. maj)
Flemming Juul Fog  (19. maj)
Claus Wigen  (3. juni)
John Schmidt-Rasmussen  (26. september)
Poul Albrechtsen  (24. november)

50 år:
David Kendal  (26. april)
Igor Malmberg  (6. maj)
Jesper Johansen  (8. december)

40 år:
Rene Rasmussen  (4. marts)
Mads Broberg  (4. april)
Oscar Marengo  (25. oktober)

30 år:
Anders Lund  (9. januar)
Magnus Søholt Larsen  (15. januar)
Sean Christoffersen  (25. januar)
Alexander Malykke  (2. februar)
Ajmal Abbas  (8. marts)
Frederik Løwenstein  (25. marts)
Anders Drachmann  (10. april)
Abbas Kadir  (8. maj)
Andreas Brøgger Jensen  (16. maj)
Driton Cazimi  (9. juni)
Kristoffer Bødker  (19. september)
Anne Birgitte Kamp  (12. oktober)
Christian Louis Henriksen  (12. december)

RUNDE FØDSELSDAGE I 2020 
Af Palle ’Banks’ Jørgensen
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Et medlemskab af fanklubben koster kun 93 kroner.

Betal 93 kroner til
Kontonummer 5339

Registreringsnummer 0000345560
eller

Mobilepay 80064



47

HOVEDBESTYRELSEN
Hans Drachmann (formand)
dra@b93.dk

Peter Lysdahl (kasserer)
Lysdahl63@gmail.com

Morten Hemmingen (fodboldformand)
mhe@b93.dk

Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk

Jørgen Ritnagel 
(Fodboldafdelingens repræsentant)
ritnagel@mail.tele.dk

Ivo Skolmen 
(Tennisafdelingens repræsentant)
ivo@b93.dk

Adam Mollerup 
(suppleant fra Tennisafdelingen)
adam@b93.dk

David Kendal 
(suppleant fra Fodboldafdelingen)
david@b93.dk

B.93 KONTRAKTFODBOLD APS
Lars Lüthjohan Jensen 
(bestyrelsesformand)
llj@b93.dk

Ole Ringheim
ole@b93.dk

Jeppe Hedaa (bestyrelsesmedlem)

Flemming Lauenborg  
(bestyrelsesmedlem)
flbfrontline@hotmail.com

BESTYRELSEN FOR ØSTERBRO 
IDRÆTSPARK A/S (ØI)
Torben Henriksen (bestyrelsesformand)
adv@t-henriksen.dk

Klaas Muizelaar (adm. direktør)
kmuizelaar@hotmail.com

Niels Kjærulff (bestyrelsesmedlem)
niels-kathleen@mail.dk   

Rogier Folkers (bestyrelsesmedlem)
rogierfolkers@hotmail.com

FODBOLDBESTYRELSEN
Morten Hemmingsen (formand)
mhe@b93.dk

Flemming Lauenborg (næstformand)
flbfrontline@hotmail.com

Benny Gerneke
benny.gerneke@yahoo.dk

Emil Bille
superduoerchamp@gmail.com 

Casper Wulff (Børneformand U4-U9)      
casper@b93.dk

Tommy Møller (seniorafdelingen)
tommy@b93.dk

Matias Holland
matias@hollandchristensen.dk

Jens Kolding (suppleant)
kolding@godmail.dk

TENNISBESTYRELSEN
Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk                                     

Patrick Ørngreen (næstformand)
patrick.oerngreen@hotmail.com

Marie Jakobsen
mariejakobsen@yahoo.dk

Torben Ernst    
willy@willyernst.dk

Cathrine Ørbeck-Riis    
cathrine.riis@hotmail.com

Nils-Henrik Jørgensen
nihej@stagehoej.dk

Marja Jäättelä
mj@cancer.dk
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BOLDKLUBBEN AF 1893 
125 ÅR

Gaven til den ægte B.93'er

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

Som noget nyt er ungdommens historie for såvel drenge som piger 
meget grundigt belyst. Se om du kan finde dig selv eller dine for-
fædre 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


