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af Mads Mazanti Jensen

Så skete det igen. Trænerkarusellen roterede for Gud ved hvilken gang. Selskabet
bag B.93 1. herresenior valgte ikke at
forlænge kontrakten med træner Danny
Jung, som måtte forlade klublokalerne
på Slottet. Assisterende træner Morten
Rutkjær gik i samme moment i solidaritet
med kollegaen.
Trods stigende formkurve i den sidste
halvdel af efterårssæsonen har 1. herresenior ikke præsteret overbevisende rent
pointmæssigt, så i en usentimental fodboldverden er det nu engang en del af
gamet, at trænerne står for skud, når
resultaterne svigter.
Men alligevel. Når nu vores 1. herresenior
trods udskiftning af den til enhver tid siddende træner stort set hver eneste sæson i
de seneste otte år har været blød mellemvare i 2. division, må man spørge sig selv,
om trænerudskiftningerne ikke blot er
symptombehandling af en sygdom, der
åbenbart ikke kan kureres.
Sygdommen består først og fremmest
af klubbens manglende evne til at tiltrække sponsorer og deraf følgende begrænsede midler til at tiltrække eller
fastholde dygtige spillere. Det er vel indlysende for de fleste.
Men derudover kunne det også tænkes, at
de svigtende resultater er en konsekvens
af en strategisk beslutning. I bestyrelsesformand Lüthjohans afskedssalut til Jung
hed det blandt andet, at Jung egentlig
havde opfyldt målsætningen om en trup
med ca. 80% spillere af egen avl og en
gennemsnitsalder på 21 år, men at der
„manglede tydelighed i spillestilen‟. Med
andre ord: Operationen lykkedes, men
patienten døde.
Og det er måske bare et vilkår, når man
nu vælger at stille med et ungt hold af

egen avl. En sympatisk strategi. Og indlysende logisk, for hvorfor pokker skulle
vi dog bruge så mange ressourcer på at
udvikle talenter, hvis vi ikke også bruger
dem? Men at en spiller er ung og af egen
avl er desværre ikke ensbetydende med,
at han også er en dygtig seniorspiller. Han
kan blive det, men ofte tager det tid. Og
læreprocessen kan have „manglende tydelighed i spillestilen‟ og svigtende resultater mod mere rutinerede divisionshold
som ulykkelig bivirkning.
Dermed siger jeg ikke, at strategien er
forkert. For en klub med vores forudsætninger er den nok den eneste rigtige.
Man må bare gøre sig klart, at kvantitet (80% spillere af egen avl) ikke nødvendigvis skaber kvalitet. Og hvis den
ikke gør, er det ikke nødvendigvis træneren, piler peger på.
Spørgsmålet om kvantitet og/eller kvalitet
er også på andre områder et tema i vores klub. Tennisafdelingen er i de senere år
blevet løftet markant af en driftig bestyrelse og dygtige ledere. Både hvad angår kvalitet og kvantitet. Gode resultater
(især på ungdomssiden) og flere medlemmer. Det sidstnævnte er imidlertid
gået hen og blevet et problem i vintersæsonen, hvor klubbens mange medlemmer
kun har hallens fire baner til rådighed.
Det er der råd for, nemlig en omfattende
udbygning af hallen. Et projekt, hvis realisering desværre har lange udsigter, fordi
den indebærer et utaknemmeligt forhindringsløb mellem uduelige kommunebureaukraters syltekrukker. Et af de mange
diskussionspunkter på tennisafdelingens
fire timer lange maratonårsmøde i november var derfor, hvad man skulle stille op,
mens vi venter på Godot, alias mere baneplads. Et forslag gik på at anlægge et
par udendørsbaner med særligt rødgrus,
der muliggør spil på dem også om vin3
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teren. Ville det være bedst at investere
i disse bekostelige baner i erkendelse af,
at vi måske alle er døde og borte, før haludvidelsen finder sted, eller er det bedre
at spare pengene op til et halprojekt, som
– om end det har lange udsigter – ikke
er urealistisk? Jeg hælder mest til den
sidste løsning, for selv om haludvidelsen
kan have lange udsigter, forekommer opsparing til et så væsentligt og langtidsholdbart projekt dog at være det mest
snusfornuftige.

Og potentialet skal forløses af Thomas Nørgaard
af Mads Mazanti Jensen

Det kan næppe være nogen hemmelighed
for nogen 93er, at B.93 i vinterpausen –
igen – har skiftet ud på trænerposten.
Ny mand i det kronisk varme sæde er
Thomas Nørgaard. Ved sin side får han en
sand 93-legende, for en af klubbens mest
populære skikkelser, den mangeårige førsteholdsspiller Emil Dyre, skal være hans
assistent.

Uanset hvad man i øvrigt mener om problemet, kan vi dog forhåbentligt blive
enige om, at det er et dejligt problem. Et
kapacitetsproblem er dog et tegn på, at
mange gerne vil bruge vores klub. Og det
er da i grunden ikke så galt.
En lignende kapacitetsproblematik har vi
i fodboldafdelingen. Eller har vi? På fodboldafdelingens årsmøde var der i hvert
fald ikke lagt op til, at noget sådant skulle
diskuteres. Tværtimod. Bestyrelsen fremlagde en målsætning om 100 flere med-

lemmer i pigeafdelingen. Siden hen har
formand Drachmann spillet ud med en
ambition om i alt 4.000 medlemmer i
klubben som sådan. Mere kvantitet. Men
kvantitet, som jo også kan føre til mere
kvalitet i form af øgede kontingentindtægter, for hvilke vi kan skabe mere kvalitet.
I sig selv altså udmærkede målsætninger.
Men da Gurpaul Singh (senere valgt ind i
bestyrelsen), en af de voksne mænd, der
slider kunstgræsset tyndt tirsdag aften, til
årsmødet spurgte, om hans hold kunne
tildeles blot en anelse længere
træningstid, fik han at vide, at det var helt
udelukket, og at det på det nærmeste
krævede overmenneskelige evner overhovedet at få den nuværende baneplan til
at hænge sammen.
Jamen, når det nu er tilfældet, hvorfor så
have en målsætning om flere medlemmer
i fodboldafdelingen og dermed en endnu
mere umulig baneplanlægning? Burde fodboldafdelingen ikke have den samme
kapacitetsdiskussion som i tennisafdelingen?
En åben diskussion af, hvor mange medlemmer, der rent faktisk er plads til, og af
de kvantitetsmålsætninger, vi i det hele
taget har, kunne være velgørende – ikke
kun i tennisafdelingen.
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Thomas Nørgaard har tidligere trænet AB og Lyngby, sidstnævnte endda i
Superligaen. Desuden har han fået den
bedste fodboldopdragelse, man kan få,
nemlig da han som mangeårig spiller i
Herlev havde Erling Bøje som træner. I en
93ers bog må erfaring med en af klubbens
største nulevende legender til enhver tid
tælle mere end nogen nok så fin trænerlicens. At han så desuden er en ualmindeligt sympatisk og reflekterende træner,
skader bestemt heller ikke, tværtimod.
En mørk og regnfuld januardag, dagen
efter Nørgaards første træning i klubben, mødte medlemsbladet den nye cheftræner for at høre om hans tanker om det
arbejde, der står foran ham.
– Hvorfor valgte du B.93?
– Først og fremmest synes jeg, det er et
super spændende projekt. Det er en vildt
fed klub. Det har jeg altid ment. Der var
andre muligheder, men ud fra de muligheder, jeg havde i Danmark, var det det
mest interessante. Jeg fravalgte i bund
og grund de andre muligheder, fordi jeg
havde en oplevelse af, at jeg skulle afdække nærmere, hvad Lars (Lüthjohan,
bestyrelsesformand i B.93 Kontraktfodbold
Aps, red.) havde solgt til mig på det første
møde. Jeg syntes, det var så interessant,
at det godt kunne tåle, at vi gik lidt mere
i dybden med det.

Thomas Nørgaard
Foto: Christian Midtgaard

– Det skræmte dig ikke, at trænerne i
B.93 i de seneste år har haft en kort tid
i klubben?
– Jeg lærte for mange år siden, at man
først får rigtig hård på brystet, når man
har fået en trænerfyring, og den har jeg
fået ude i Lyngby. Nej, det afskrækker
mig ikke, jeg har faktisk ikke engang tjekket historikken om trænerne før mig.
Hvis man skulle kigge på, hvad B.93 er
lykkes med i forhold til trænere, så er det
også at uddanne nogle rigtig dygtige folk.
Og det er jo et plateau for at blive endnu
dygtigere. På trods af, at jeg har trænet i mange år, mener jeg stadig, at jeg
kan lære meget. Der er vanvittig mange
spændende spillere fra akademiet og hele
vejen op til førsteholdet.
– Hvad kan du tilbyde spillere fra 2. division,
nu hvor du selv har Superligaerfaring?
5

– Jeg har set de dygtigste atleter, vi har
herhjemme. Jeg har set nogle af dem,
som er sluppet gennem det nåleøje, som
alle spillere stræber efter at komme igennem. Så jeg ved, hvad det kræver. Og jeg
kommer med en iver og en viden, som
gør, at jeg kan være med til at skubbe
til rammerne. Min fornemste opgave er at
komme ind med respekt for det, som B.93
står for, og så samtidig turde udfordre.
Jeg har prøvet at være i andre klubber,
der minder om 93 i forhold til struktur,
dna og historik, og jeg ved godt, at der
er mange ting, som har rod i en lang forhistorie. Og det er ikke det, jeg skal kæmpe
med. Det er tværtimod en kæmpe gave til
mit trænerjob, at jeg kommer et sted hen
med den form for hjerte og sjæl. Men når
man har været et sted et stykke tid og
løber ind i nogle ting, som ikke kan lade
sig gøre, kan man komme ind i en modus,
hvor man ikke længere udfordrer. Og nu
kommer jeg i hvert fald ind med fire–toget her med al mulig tro på, at jeg kan
komme med mine tanker og være med til
at ændre nogle ting. Det er dét, jeg forsøger at bidrage med i løbet af det næste
halve år: At dryppe nogle af mine tanker
ind på de rigtige tidspunkter i forhold til
at kunne ændre en i forvejen god kultur.

her er der ingen undskyldninger tilbage.
Der er ingen steder at pege fingrene hen.
Nu skal vi præstere. Og det miljø kan vi
flytte endnu mere på nogle områder.
– Da Danny Jung ikke fik forlænget
sin kontrakt, var begrundelsen „manglende tydelighed i spillestilen‟. Man må gå
ud fra, at din opgave så bliver at skabe en
mere tydelig spillestil. Men hvordan gør
man dét?
– Jeg kan kun tale ud fra, hvordan jeg selv
ville gøre det. Det er super vigtigt, at man
ikke gør det for kompliceret. Vi skal sørge
for, at vi præsenterer noget for spillerne,
som tager udgangspunkt i noget, der er
enkelt. Og så skal jeg være garant for ro.
Det betyder, at hver eneste gang nogle af
vores unge spillere, som vi har i førsteholdstruppen, har brug for at have et sted
at kigge hen, hvor de får noget ro tilbage,
så er det mig. Vi skal stille og roligt forklare dem, hvad vi tror på, set ud fra
et defensivt og et offensivt synspunkt.
Og det er ikke fordi, det er super avanceret. Men for at få det til at gå hånd i
hånd med det, vi præsenterer for dem,

– Hvad er det for ting, der kan ændres,
eller rammer, der kan skubbes til?
– I forhold til set-up´et omkring førsteholdet er det min helt klare opfattelse,
at vi kan forberede vores spillere endnu
bedre til at tage hånd om sig selv, deres krop og deres udvikling. Vi har specielt på det fysiologiske område et stykke
vej at gå. Vi har ingen fysisk træner på
førsteholdet (sidenhen er Michael Nyberg
blevet ansat som fysisk træner, red).
Vi har ikke en fast tilknyttet fysioterapeut. Der er nogle rammer for at præstere, som vi kan optimere. Det er jo min
opgave hånd i hånd med de andre folk,
som er med til at træffe beslutningerne,
at skabe et setup, som er det bedst mulige for spillerne. Således at de står tilbage med en oplevelse af, at indenfor det
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Emil Dyre
Foto: Claus Vandberg

bliver vi nødt til også at holde fat i det,
vi tror, er det rigtige. Og hver eneste gang, vi går til træning, skal vi
give 100 procent. Vi skal være topdedikerede til hvert eneste træningspas.
Og tro på, at det, vi gør, er det rigtige.
Vi må ikke lade os vildlede af de følelser,
som opstår på bagkant af en kamp. Vi
kan have tabt, vi kan have vundet, vi kan
have spillet uafgjort. Vi kan have været heldige eller uheldige. Det må ikke
være det, som definerer den næste uge,
vi går ind i. Det bliver min fornemste opgave at få de unge spillere til at præstere i et
optimalt træningsmiljø, som også udvikler
dem. Dem, der har været her tidligere,
har udviklet så meget på de spillere, der
render rundt her, at vi har en grobund
for også at få et optimalt kampmiljø.
– En officiel målsætning er, at aldersgennemsnittet på 1. herresenior skal være 21
år. Og den målsætning blev allerede opfyldt, før du trådte til. Men hvad mener du
om en sådan målsætning? Kunne man på
sigt forestille sig, at du hellere ville have
nogle lidt ældre, mere rutinerede spillere?
– Overordnet set er det, der gjorde det
her projekt interessant, at dem, der leder klubben, på det fodboldledelsesmæssige plan har gjort sig mange flere
tanker end andre steder, hvor jeg kigger
hen. En del af den strategi, som man har
lagt for nogle år tilbage, består af nogle
blødere målsætninger. Vi vil gerne have
x-antal egenudviklede spillere, vi vil gerne
have x-antal spillere mellem 17 og 23 år,
vi vil gerne ramme en gennemsnitsalder
på 21. Det synes jeg er et top arbejdsredskab set ud fra et klubperspektiv. Jeg
synes, det er fantastisk, at det faktisk allerede er opfyldt. Og når jeg kommer ind,
er det en præmis, jeg skal arbejde ud fra.
Det nytter ikke noget, at jeg om fire måneder kigger på Lars og resten af bestyrelsen og siger „hvorfor render alle de her
akademispillere rundt på førsteholdet?‟
For det er en del af det, jeg har sagt ja til.
Når det så er sagt, har jeg da også drukket en kop kaffe med Stokholm (anfører

Christian Stokholm, red.), og hvis vi kan
finde en eller to spillere til at bakke op om
det støtteapparat, som Stokholm står lidt
alene med fra tid til anden, tror jeg da,
det vil gavne miljøet i al almindelighed.
– Her til sommer blev fem spillere fra
U19-truppen indlemmet i førsteholdstruppen. De har ikke spillet særligt meget
i efterårssæsonen. Og her til vinter er der
indlemmet yderligere fem U19-spillere
i førsteholdstruppen. Hvis de også skal
bruge tid på at vende sig til seniorniveau,
risikerer vi at have en førsteholdstrup,
som er meget smal, fordi ti af spillerne
ikke er klar til divisionsfodbold. Kan det
ikke bekymre?
– Det er ikke en bekymring fra mit synspunkt. Det her trænerskifte er en mulighed for at genstarte nogle ting. Og spillerne
har en ren tavle nu. Men det er ingen
hemmelighed, at sportslig succes også afhænger af kvalitet. Og derfor bliver det
også min fornemste opgave at finde ud af,
om truppen er sammensat, som den skal
være. Vi skal have så godt et træningsmiljø, at vi fremavler kvalitet. De spillere,
som vi ikke synes er helt klar til divisionsfodbold, skal vi jo gøre klar. Hvis de ikke
bliver matchet nok i forhold til kampe på
førsteholdet, har vi et U19-hold, de kan
spille på, og så skal vi også arbejde på
at få flere reservekampe mod nogle af de
klubber, der ligger omkring os, så vi stimulerer de spillere, som faktisk har løftet sig lidt ud af U19-miljøet, men ikke
helt er klare til seniorfodbold. Dem skal vi
tage i hånden og hjælpe til, at de får nogle
betingelser, som gør, at de kan tage det
næste skridt.
– I klubben har det netop været en problemstilling længe, at vores 2. seniorhold roder rundt i serie 2, så springet op til 1.
senior er for stort i forhold til at matche spillerne. Så man er vel nødt til
at finde en model, hvor man også får
de spillere, der på sigt bliver divisionsspillere, men ikke er helt klar endnu, matchet på et fornuftigt niveau?
7

– Det bliver jo alfa og omega. Tit og ofte
når du kommer op, vil du i den første
periode føle, at du skal stå på tæerne hele
tiden. Men det er også helt naturligt, at
dem, som kommer op med et rimeligt
stort talent, tilpasser sig ret hurtigt. Og
i det øjeblik, følelsen af at skulle stå på
tæer bliver afløst af en tilfredshed over at
føle sig integreret, er det vores fornemste
opgave med det samme at sørge for, at
de står på tæer igen. Som unge førsteseniorspillere er de stadig inde i den udviklingsperiode i deres fodboldliv, hvor vi
hele tiden skal sørge for, at de føler, at de
skal stå på tæer. Hele tiden.
– Et kig frem på den kommende forårssæson: Det er indlysende, at det kortsigtede
mål er at komme i top seks. Men hvordan
ser du i øvrigt frem mod forårssæsonen?
– Nu havde vi første træningsdag i går, og
hvis spillerne fortsætter med at træne,
som de gjorde i går, bliver det fremragende. Jeg gik hjem til min kone og mine
børn med en rigtig god fornemmelse, og
kunne med det samme se, at kvaliteten
i truppen er 100 procent til stede. At vi
så kommer til at løbe ind i perioder, hvor
de her unge mennesker, der vil frem hele
tiden, skal have noget hjælp, det er der
ingen tvivl om. Men for mig at se er 2.

division en meget lige række. Det skal ikke
være nogen hemmelighed, at jeg har set
meget mere Superliga og 1. division end
2. division i de seneste år, men jeg har
alligevel brugt et par måneder her i slutningen af efteråret på lige at prøve at afdække det lidt. Og jeg har endnu ikke set
et hold i 2. division, som B.93 ikke kan slå.
Og en af de ting, vi er helt i top på, er
potentiale i truppen. Også uforløst potentiale. Men der er ikke noget tryllestøv, der
kan forløse potentialet. Vi kommer ikke
med hatten i hånden og en tryllestav og
drysser lidt udover det hele. Det er ikke
sådan, jeg ser på det her projekt. Det er
super vigtigt, at der er en forståelse af, at
vi er i gang med et lang sejt træk, som jeg
nu overtager, men det er stadig et langt,
sejt træk. Hvis vi får afkastet af det, kan
være med i top seks allerede i forårssæsonen og kan slappe lidt af, ville det
være fantastisk. Men realiteternes verden
er også, at vi kan ende i bund seks, som
kan munde i noget helt andet, og så er det
den opgave, vi skal tage fat i. Men jeg er
stensikker på, at potentialet i truppen er
til stede, det skal vi alle sammen tro på.
Spillerne skal tro på, at det potentiale, de
har, kan gøre dem endnu bedre.

Tegn abonnement i

2020

Det bliver også i 2020 muligt, at få tilsendt medlemsbladet, som
fortsat udkommer fire gange årligt.

Prisen er minimum 150,Gennem tiden er der en del
abonnementer, der har valgt, at indbetale
mere ned minimumsbeløbet.
Disse overfrankeringer er med til at
medlemsbladet kan overleve.
Så tak for det

Portoen har været tigende de
senere år. Det er medvirkende årsag til,
at det er meget få klubber, der
efterhånden udgiver et medlemsblad.
Redaktionen mener, at et fysisk blad
er at foretrække

Hvis du ønsker bladet tilsendt kan din indbetaling foretages på bladets
konto i Danske Bank: Reg.nr. 0252- Konto 3001359703
På redaktionens vegne
Palle 'Banks' Jørgensen
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ET JUBELÅR FOR UNGDOMSAFDELINGEN
Formandens beretning fra tennisafdelingens årsmøde
af Mads Mazanti Jensen

D. 7. november holdt tennisafdelingen årsmøde i lokalet på anden sal på
Slottet. Hér følger i forkortet og stærkt redigeret form formand Christian
Lunøes beretning:
Sportsligt
Rent sportsligt har 2019 været et jubelår for især ungdomsafdelingen. Blandt
de mange gode resultater for ungdomsafdelingen kan nævnes: 4 guld, 1 sølv
og 3 bronze til ungdomsmesterskaberne
udendørs. 2 guld, 2 sølv og 1 bronze
til ungdomsmesterskaberne indendørs.
Internationalt har klubben anført af stortalentet Zoë du Pasquier Jensen skaffet
5 guld, 1 sølv og 3 bronze til medaljesamlingen. Desuden har vi deltaget i EM
for hold både udendørs og indendørs. Og
de meget talentfulde U12-piger vandt
Junior-DM udendørs. I alt er det blevet til
over 35 turneringssejre i juniorrækkerne
(U12-U18).
På seniorniveau var det meget glædeligt, at
førsteholdet for herrer rykkede op i 1. division (den næstbedste række) i udendørssæsonen. Det vil sige, at den kortsigtede
målsætning om at have turneringshold
repræsenteret i 1. division for begge køn,
både udendørs og indendørs, blev opfyldt.
Det er desuden værd at glæde sig over den
store tilgang af dygtige spillere på 2., 3.
og 4. holdsniveau, indførelse af træningslejre for 1. og 2. hold, fastansættelse af
trænere som holdkaptajner på divisionsholdene med Anders Crüger Lund i spidsen som ansvarlig for den samlede indsats
i holdkampene. Og at klubmesterskaberne
for seniorer satte deltagerrekord med 114
deltagere.
Økonomisk
Tennisafdelingens positive økonomiske
udvikling fortsætter. Likviditeten ved udgangen af 2019 er på 1,2 millioner plus 3
millioner på en selvstændig konto. De 3

millioner skal bruges til opsparing i forbindelse med anlæggelsen af en ny hal, der
skal udvide den indendørs banekapacitet
med to baner.
Udfordringer
Den største udfordring er helt klart banekapaciteten indendørs. Vi har i øjeblikket
4 indendørsbaner, mod 16 udendørsbaner.
På de seneste 6 år er tennisafdelingens
medlemstal steget fra 950 til over 1500.
Der er simpelt hen ikke plads til alle medlemmer på kun 4 indendørsbaner. Derfor
er der nu gennemført et medlemsstop og
venteliste ved 1500 medlemmer. Desuden
arbejdes der som nævnt på anlæggelse
af en ny hal på området foran den nuværende. Men det er en langstrakt proces
på grund af kommunalt bureaukrati.
Et tiltag, der kan afbøde nogle af generne
for medlemmer i forbindelse med overgangen fra udendørs til indendørs, er en
forlængelse af udendørssæsonen, så den
nu går fra 1. marts til 30. november.
Desuden er der overvejelser om anlæggelse af helårsgrus på udendørsbanerne,
hvilket kunne være en plan B for mere
vinterkapacitet.
Derudover vil der i 2020 blive arbejdet på
at forny kontrakten på det gamle anlæg
med Københavns Kommune, så den vil
løbe frem til 2060.
Øvrige tiltag
I 2019 er medarbejderstaben blevet udvidet. Blandt andre er Anders Crüger Lund
og Thomas Rønn kommet til som nye, faste medarbejdere. Bo Mortensen er blevet
udnævnt til sports- og driftschef.
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Desuden kan det nævnes, at der arbejdes
på kvalitetsløft af en forvejen stærkt
kørende ungdomsafdeling ved hjælp af mere
juniorkapacitet via skoleaftaler, juniortræning lørdage i hallen og flere hovedtrænere på tennisskolen (for de 6-16-årige).
Det er også værd at bemærke, at tennismedlemmer i 2020 nu atter kan gøre brug
af omklædningsrummene på Slottet om
sommeren.
Christian Lunøe
Foto: B.93 Arkivfoto

ÅRSMØDE I FODBOLDAFDELINGEN

Et referat fra mødet tirsdag d. 12. november 2019
af Palle „Banks‟ Jørgensen

Fodboldformanden Morten Hemmingsen bød
velkommen. Antallet af deltagere nåede i
løbet af aftenen op på 25 medlemmer, ikke
imponerende.
1.

Valg af dirigent.
Ole Petersen blev valgt.

2.

Uddeling af priser.
Børge Christensens mindelegat blev
tildelt Patrick Glickmann, bedre kendt
som Pato, der er chef for børneafdelingen. Legatbestyreren Ole Petersen
begrundede tildeling. Pato udfører et
enormt arbejde for klubbens yngste
medlemmer. Han er meget vellidt både
blandt børnene og forældrene. Med prisen følger en flot pokal og en „check‟
på kr. 2.500,-.
Årets 93’er. Formanden Morten
Hemmingsen tog ordet. Modtageren
blev Tage Majland, der har gjort et
meget stort arbejde i dameafdelingen.
Tage er en flittig referent og fotograf
til dameholdets kampe. Han sørger
for en flot kommunikation.

2 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

Nr. 29 BOGHANDEL
Nr. 31 KONTORFORSYNING

3.

Bestyrelsens beretning for året.
Denne blev fremlagt af formanden
Morten Hemmingsen, som vi giver
ordet til:

tlf. 3526 3334
tlf. 3526 3364

Da vi sidste år i september holdt
Årsmøde drejede en stor del af beretningen sig om økonomi og budgetter og om, at vi ikke helt havde
haft de kontingentindtægter, der var
budgetteret med i året, og at der var
brugt for mange penge i forhold til
budgettet – det skal beretningen i år
heldigvis ikke koncentrere sig om…
det går bedre i fodboldafdelingen i
2019 end i 2018 – men vi skal stadig
holde godt fast og have stram styring
af finanserne.
Den stramme styring er lagt i hænderne på vores klubchef Pernille –
hele klubbens Klubchef – der gør et
virkelig godt og ikke nemt arbejde
i at sikre, at alle kontingenterne,
Elitebidrag, tilskud og andre indtægter kommer i kassen, og at der samtidigt ikke bruges flere penge i de
enkelte afdelinger, end der er afsat
penge til i budgettet – det er omfattende, men vigtigt arbejde, Pernille
og administrationen i øvrigt sikrer
hver dag.
Det ser ud til at lykkes i 2019, så vi
kommer igennem året nogenlunde
som budgetteret, dvs. med et lille
overskud, efter at vi har nedbragt på
det underskud, som opstod sidste år.

Morten Hemmingsen og Tage Majland
Foto: Mads Mazanti Jensen
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Det skal vi fortsætte med og til sikring af den øvelse har vi vedtaget, at
budgettet fremover – dvs. fra 2020
og frem - indeholder et minimumsoverskud på kr. 150.000 om året, så
vi får retableret en opsparing i fodboldafdelingen, der er god at have
med fremover.
Lidt om det sportslige – det er jo det,
det hele handler om. Førsteholdet for
damer har i efteråret spillet i 1. division og gjort det så suverænt, at de
i foråret kommer til at spille med om
oprykning til Kvindeligaen – kvindernes Superliga. Ti sejre, tre uafgjorte
og en målscore på 46-10, siger alt.
Det er godt gået, og vi glæder os til
at følge kvinderne i oprykningsspillet
i foråret, hvor seks hold kæmper om
to pladser i det fineste selskab.
Vores 1. herresenior ligger ikke helt
til oprykningsspil endnu – men der
er jo stadig seks kampe tilbage, og
det kan nås stadig. Efter en lidt skidt
start på sæsonen er resultaterne blevet stabiliseret, og der tages points
med fra kampene nu, og sejre bliver
det jo også til. Der er fire point op
til Avarta på 6. pladsen. Vi indleder
foråret mod netop Avarta.
I 2019 har vi fået opfyldt målet om
at organisere vores ungdomselite i
et Akademi på både drenge og pigesiden. Det har vi gjort for at kunne
koncentrere arbejdet med at gøre
de bedste ungdomshold endnu
bedre, og det har været nødvendigt for at opfylde de stadigt stig ende krav til elitearbejdet, som
DBU stiller.
Vi fik i foråret fornyet licens fra DBU til
arbejdet med ungdomseliten i både
drenge og pigeafdelingen, men kravene skærpes, og det vil de også gøre
fremover. Stiller krav til ledelse og
økonomi foruden uddannelse, dygtige trænere, udviklingsplaner mv.
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I det forløb med etableringen af
Akademiet er samarbejdet på tværs
af køn mellem drengeelite og pigeelite blevet forstærket, og det opleves også i det daglige mellem trænerne
og i forbindelse med Team Copenhagen-morgentræning i øvrigt.
Akademiet for ungdomseliten fra U13
– U18/19 M/K koster penge, men
det er en del af klubbens DNA, mener vi, at være med blandt de bedste ungdomshold og at kunne udvikle
spillere til den bedste hylde. Nogle
flytter så videre til andre klubber –
det er en udvikling, der er svær et
modstå, men vi vil gerne have dem
i klubben så længe som muligt, men
at holde på de allerbedste for tid
og evighed – det ved vi godt, at vi
ikke kan.
Det er i dét lys, man skal se den
samarbejdsaftale, som vi har indgået i sommeren 2019 med FC
Nordsjælland om udvikling af dygtige
fodboldspillere.
I stedet for at vores bedste børne/
ungdomsspillere kontaktes af de andre store A-licens-klubber og ikke
ved, hvad de skal forholde sig til med
det ene og det andet tilbud, synes
vi, at det er bedre at have et samarbejde for de allerbedste med én klub,
hvor vi kender forholdene, og som
samtidigt giver os noget den anden
vej i form af spillerudvekslinger, træningsophold, udveksling af trænere og
erfaringer, etablering af Topcenter for
U10-U12 mv. og så i øvrigt en sikkerhed for, at de spillere, som måske
ikke slår igennem, finder hjem til
B.93 igen – det skal der være plads
til, for dem vil der være nogen af.
Der er ikke tale om nogen talentflugt overhovedet, men en realistisk
erkendelse af, at top 1-2 på hver
årgang altid er i fare for at forlade
klubben til fordel for en Superligaklub
– det er realiteternes verden.

Samarbejdet er i fuld gang – det ledes fra vores side af vores talentchef
Martin Jensen og af vores sportschef Patrick Mtiliga - og det går godt,
men det skal udbygges løbende, og
det bliver det. Elitearbejde koster –
for der følger ikke guld og grønne
skove med i samarbejdet med FC
Nordsjælland.

er ca. 1.650 medlemmer i fodboldafdelingen.
Vi har en vedtaget målsætning – opgjort pr. årgang og køn – om at
ville være 1.750 medlemmer, fordelt
med 1.350 drenge/herremedlemmer og 400 pige/kvindemedlemmer.
Den er opfyldt nu for så vidt angår
drenge/herremedlemmerne, hvor vi
netop har passeret de 1.350 medlemmer og på pige/kvindesiden er vi
ca. 300 medlemmer eller 100 fra at
være i mål.

Elitearbejdet må ikke ske på bekostning af bredden, og det er baggrunden
for, at vi er nødt til at forhøje Elitetillægget,der er gældende for
elitespillerne fra U10 - U12 og for elitespillerne på Akademiet, eller en 20’er
pr. træning eller kamp – det er stadig
billigt set i forhold til andre sportsgrene og i øvrigt i forhold til, hvor
meget tid man bruger på sporten
i klubben. Derfor anbefaler bestyrelsen, at forslaget om forhøjelsen af
Elitetillægget vedtages af Årsmødet.

Det har vi en plan for at komme i
mål med og håber, at det sker i foråret 2020, idet vi sætter særligt ind i
forhold til udbygning af særligt pige/
kvinde-breddeafdelingen med nye
medlemmer.
En stor tak fra Bestyrelsen til alle vores dygtige trænere, holdledere og
andre frivillige på de mange hold –
og til alle spillere, naturligvis, for at
spille i B.93. I er forudsætningen for
en god klub og uden jer, ingen klub.

Den egenbetaling, som Elitetillægget
jo er udtryk for, og som også findes
i tennisafdelingen, overfører vi også
til en ny forsøgsordning i breddeafdelingen, hvor det har været afprøvet i efteråret på U10-U13 med
succes.
Vi indfører en frivillig ordning, så
de enkelte breddehold kan vælge
at indbetale til for eksempel ekstra
træningskapacitet på holdet, nye
materialer eller måske en træningstur, som specifikt øremærkes det enkelte hold, og således kun kommer det
hold til gode, som man har indbetalt
til. Det efterspørges blandt særligt
børne- og ungdomsholdene, og
vi vil derfor i 2020 forsøgsvis udbrede ordningen, så den også omfatter andre breddehold end U10-U13.
TUT-ordningen, kalder vi det. Talent
Udviklings Tillæg rettet mod det enkelte hold.
På medlemssiden har vi oplevet
en stabil tilgang i 2019, således at
vi nu pr. november måned 2019

Og til alle de andre frivillige i og
omkring Fodboldafdelingen, der løfter B.93 hver dag. Tak til alle de
ansatte i Fodboldafdelingen og i
Hovedbestyrelsen også for indsatsen
i 2019, og fordi alle er der, også når
bølgerne går lidt højt, som de gør
engang imellem.
Det var ordene fra bestyrelsen for
2019 – vi håber på en fortsat stabilitet i økonomi og medlemstal og
fortsat gode sportslige resultater på
banerne som god forudsætning for et
godt år i 2020.
Den udførlige beretning blev godkendt uden spørgsmål.
4.

Indkomne forslag.
Punktet var hurtigt overstået.
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TEAM FRED

Nyt initiativ i tennisafdelingen
af Mads Mazanti Jensen

Et af klubbens nye initiativer, som har fået
al for lidt opmærksomhed, er oprettelsen
af det såkaldte TEAM FRED. TEAM FRED
tilbyder specialtræning for børn med psykiske lidelser, eksempelvis autisme, som
gør det svært for dem at blive integreret i en idrætsklub på samme præmisser
som andre børn. Derfor har de brug for
træning, der gradvist vænner dem til at
afkode de sociale og sportslige koder, vi
andre tager for givet, når vi befinder os
i en idrætsklub, men som er fremmede
for dem.

Patrick Pato Glikmann og Ole Petersen
Foto: Mads Mazanti Jensen

5.

Fastsættelse af indskud/
kontingent.
Ordinært kontingent:
Børn (U4-U9) kr.1.100,- halvårligt
Unge (U10-U19) kr. 1.225,- halvårligt
Senior (U20>) kr. 1.225,- halvårligt
Pensionister kr. 850,- halvårligt
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter. På forslag fra Palle Banks
blev vedtaget, at kontingenterne hæves med et opkrævningsgebyr på p.t.
kr. 25,- pr. opkrævning.
Elitebidraget på kr. 1.250,- halvårligt foreslog bestyrelsen hævet
til kr. 1.500,- (halvårligt). Opkrævningerne pålægges også et opkrævningsgebyr på førnævnte kr. 25,-.
Forhøjelsen blev vedtaget af generalforsamlingen.

6.
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Valg til bestyrelsen.
Morten Hemmingsen (formand), Tommy
Møller og Emil Bille var ikke på valg.
Flemming Lauenborg (næstformand),
Benny Gerneke blev begge genvalgt
(for to år). Også de to suppleanter

Jens Kolding og Matias Holland blev
genvalgt (for et år). Der skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem for
Casper Wulff, der havde trukket sig
i årets løb (pga. arbejde).
Der var forslag om Jakob Thorndahl,
som har relationer til pigeafdelingen.
Han var interesseret, men pga. meget arbejde i udlandet ville han ikke
binde sig. I stedet valgtes Gurpaul
Singh til bestyrelsen.
7.

Eventuelt.
Der var spørgsmål om Akademiet,
opfordring til at deltage i den årlige five-a-side til januar, og anden
løs snak.
Årsmødet, som varede 2½ time, sluttede med det traditionelle „93-hurra‟
passende dirigeret af dirigenten.

14 november 2019
Palle „Banks‟ Jørgensen, referent
Ole Petersen, dirigent

Navnet TEAM FRED opstod, fordi to af
de børn, der deltog i projektet, da det
tog sin begyndelse, hedder Frederik.
Det var i Virum-Sorgenfri Tennisklub.
Initiativtageren, Mette Rytsel, er en af de
drivende kræfter på dette område i såvel
Virum-Sorgenfri Tennisklub som i dansk
tennis generelt. Hun er flere gange blevet
prisbelønnet for sit enorme engagement.
Selv fortæller hun om projektet:
‟I Virum er der nu en gruppe på ca. 12-15
børn, der i et år har gået fast til skoletennis. Derudover har vi individuelle hold,
hvor andre børn er begyndt. Den gruppe
af børn på de individuelle TEAM FRED-hold
er fuldt integrerede i klubben i dag, spiller
på klubbens almindelige hold og deltager
i klubbens sociale arrangementer. TEAM
FRED er gratis i VST, da det er støttet af
lokale fonde, så det er også et projekt,
der kommer klubben til gode, da det giver muligheder for at få nyt udstyr (motorikting m.v.), som alle kan bruge. På et år
har TEAM FRED udviklet sig, så 140 børn
har deltaget i padel (en slags tennis med
vægge omkring banen, red.) og tennis.
B.93 er et oplagt sted at iværksætte TEAM
FRED, da klubben har det helt rigtige
mindset og dygtige trænere i forhold til,
at børn med særlige behov skal blive en
del af klubben.

Fra tennishallen
Foto: Mads Mazanti Jensen

DGI og DTF har overtaget projektet, og
Parasport Danmark følger med på sidelinjen.‟
I B.93 blev TEAM FRED igangsat i sensommeren, hvor en skole fra Vanløse blev inviteret til en introduktion til tennissporten
over fire fredage. Efter dette forløb blev
der afsat en bane i hallen til TEAM FRED
hver lørdag klokken 12-13. TEAM FRED fik
ganske vist en lidt træg start i B.93 med
få tilmeldinger, men så meget desto mere
er der grund til at gøre opmærksom på
dette sympatiske initiativ.
Man kan læse mere om TEAM FREDprojektet på f.eks. (www.tennisavisen.dk/
team-fred-padel-og-tennis-for-boern-med
-saerlige-behov.)
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JUL I DEN GAMLE SPORTSHAL

Fodboldafdelingen afholdt julestævne for drenge og 1. herresenior
af Mads Mazanti Jensen

Engang for længe siden var jule-five-a-side-stævner i KB-Hallen en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor berømtheder
med Dirch Passer i spidsen kastede sig ud
i spillet med den runde kugle til almindelig morskab for tilskuerne. Den tradition er
ophørt for længst, men i B.93 påbegyndte
fodboldafdelingen i 2018 en ny tradition
for indendørs julestævner, som ganske vist
ikke er et underholdningscirkus af de gamle
stævners kaliber, men ikke desto mindre
er til stor glæde for alle de involverede og
klubben som sådan.
Formålet med denne nye tradition kan
næppe være mere ædelt: At fremme integrationen mellem 1. herresenior og ungdomsafdelingen. Første stævne blev
afholdt i Svanemøllehallen i 2018. Med
et så godt resultat, at en tradition var
grundlagt.

chef, red.) og jeg egentlig, fordi jeg altid
har syntes, der var et uheldigt skel mellem
1. herresenior og de øvrige ungdomshold.
Måske kender 1. seniorspillerne nogle fra
U19, men de helt unge, U12-13, kender de
ikke særligt godt. Jeg vil gerne forstærke
familiefølelsen i klubben. Det var det oprindelige udgangspunkt. Og så tænkte vi:
Hvordan kan vi skabe en platform, hvor
drengene kan få spillet noget fodbold, for
det elsker de, og vi kan indblande nogle
førsteseniorspillere? På det tidspunkt var
jeg træner for 06-årgangen, som nu er
vores U14-hold, og havde tidligere haft med
vores 07-årgang, nu vores U13-årgang, at
gøre. Så jeg tænkte: Lad os prøve med de
to hold til en begyndelse. Patrick og jeg
sørgede for, at der var styr på tingene,
skaffede noget mad, fik en bane ovre i
Svanemøllehallen og satte en turnering op.

I 2019, nærmere bestemt d. 30. november, blev et nyt stævne afholdt, denne
gang i Nørrebrohallen, hvor blandede hold
af U12/U13-spillere og seniorer dystede
imod hinanden.

Det blev så god en første omgang, at vi
tænkte: Lad os da bare holde fast i det. Og
i stedet for, at vi kører med de to årgange,
kører vi bare med U12 og U13 hvert år. Så
man som spiller i B.93 automatisk kommer til at prøve det her. I 2018 var det
årgang 2006 og 07, i 19 var det 2007 og
08. Og det passede perfekt for mig, for
jeg var assistent for 06erne i 2018, og
chef for 07erne i 19.

Om baggrunden for stævnet fortæller en af
initiativtagerne, U13-træner Emil la Cour:
– Stævnet lavede Patrick Mtiliga (sports-

Julestævnet i Nørrebrohallen
Foto: Jakob Kalkar

16

Emil la Cour
Foto: B.93 arkivfoto

– Nu er I ved at etablere det her som en
fast tradition. Kan man gøre andre ting for
at vores helt unge spillere og 1. senior får
mere med hinanden at gøre?
– Ja, det er der. Og også gerne noget, jeg
vil prøve af. Nu har vi haft denne her turnering, men jeg synes da også godt, man
kunne lave en B.93-dag, hvor vi sammen
laver noget, hvor alle spillerne skal være
der. Om det er en fem-mod-fem-turnering

ude på banerne eller spisning herinde, bare
vi laver nogle ting, som ikke bare er træning eller salg af julelodder, men laver
noget, hvor vi sammen arbejder på tværs
af holdene. Det tror jeg kan styrke det, for
så får man den følelse af samhørighed. Vi
kunne lave en masse forskellige sociale
ting, som måske ikke bare handler om, at
man skal vinde, men om at have det sjovt
sammen på tværs af holdene.
– Tror du, at vi kan få drengene, som er
med i det her, og deres forældre over på
stadion og måske følge nogle kampe engang imellem?
– Det er jo også en del af det, vi arbejder
på. I og med, at man får et mere familiært forhold til hinanden i klubben, har
man også en større lyst til at komme og se
holdet spille. Eksempelvis, hvis man tager
ud og ser kampe på vores baner her, ser
man jo spillerne, fordi man kender dem.
Har man et forhold til en 1. seniorspiller,
kan man også have lyst til at tage over på
Østerbro Stadion og se dem. Så jeg tror
generelt, det vil gavne det hele.

I 19 fik vi chancen for at få Nørrebrohallen.
Vi havde to baner i Svanemøllehallen i 18,
og det fungerede fint, men Nørrebrohallen
kan bare noget særligt. Patrick og jeg har
selv spillet der, da vi var unge, og det hører med til ens opvækst som fodboldspiller
i København at have spillet nogle indendørsturneringer i Nørrebrohallen. De har
også et tårn, hvor man kan sidde og have
styr på det hele. Så vi tænkte: Det er et
ideelt sted, og vi kunne have den i tre timer,
så det var bare dér, vi skulle være. Jeg
synes også, at arrangementet blev bedre
i år end sidste år.
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KONG ROGIER OG DRONNING GITTE

De indendørs klubmesterskaber blev afviklet i juledagene

Klubbens medlemmer opfordres til at komme med
forslag til det ansvarlige udvalg

af Mads Mazanti Jensen

Mens fodboldafdelingens aktivitetsniveau
var yderst begrænset mellem jul og nytår,
var der gang i den i tennishallen, hvor de
indendørs klubmesterskaber blev afholdt.
Med næsten 100 deltagere blev mesterskaberne en klar succes, og der skal lyde
en stor ros til arrangørerne for et flot arrangement.
De store triumfatorer ved klubmesterskaberne blev Rogier Folkers og Gitte
Rasmussen. Begge præsterede at vinde i
både double og single.
Folkers vandt herredoublefinalen med
makkeren Rasmus Begtoft 6-2, 6-4 over
Leander Rudolf/Daniel Salimnejad. I
herresinglefinalen slog han Mikkel Eickhoff
efter en dramatisk afgørelse på match-tiebreak i tredje sæt. 2-6, 6-3, 12-10.
I damedoublefinalen vandt Gitte Rasmussen sammen med Katrine Hertz
Østergaard over Marie Jakobsen/Mette
Ramlow med de klare cifre 6-2, 6-1. Ramlow
og Rasmussen mødtes også i damesinglefinalen, som endte 6-4, 6-3 i Rasmussens favør.
Alle resultater fra klubmesterskaberne
kan ses på facebooksiden B.93 Tennis –
Senior Tennis Udvikling.
I DM-turneringen indendørs er B.93 repræsenterede med både et herre- og et damehold i den næstbedste række, 1. Division

Skumtennis
18 Foto: Athavan Mukunthan

HVEM SKAL MODTAGE KLUBBENS
JUBILÆUMSPRIS 2020?

Øst. Herrerne fik en lidt svær start på turneringen med fire nederlag i de første
kampe. To af nederlagene var dog lidt
uheldige efter meget tætte kampe mod
Hillerød og KFUM, og ved redaktionens
slutning d. 20. februar lå de midt i rækken.

af Torben Klarskov

årlige beløb må ikke overstige 12.000 kr.
Ved generalforsamlingen i 2019 blev
Palle‟Banks‟ Jørgensen den første modtager. Og i klubbens medlemsblad kunne
man læse formandens hyldesttale til prismodtageren, der udover 6.000 kr. også
modtog et fornemt diplom udarbejdet af
Lone Vandborg.
Som medlem af B.93 er det nu op til dig
at komme med dit forslag til hvilken eller
hvilke medlemmer af B.93, der skal have
eller dele priserne for 2020.

Damerne har indtil videre spillet en imponerende sæson. Efter et nederlag til
Lyngby i den første kamp er det blevet
til lutter sejre. (Se resultater og statistik
på www.dtf.tournamentsoftware.com).
Ved redaktionens slutning kæmpede de
med det stærke Lyngby-hold om førstepladsen i rækken. I det hele taget peger
pilen opad for damerne, som med den
enorme talentmasse på ungdomssiden
nok skal vinde fodfæste blandt de bedre
hold i dansk tennis før eller siden.
Til slut i denne artikel en lille reklame for et stort arrangement i foråret. Skumtennis er blevet populært
blandt mange. Spillet med skumbolden giver muligheder for længere dueller og mindre kraftbetonet spil. B.93
Skumtennis Challenge finder sted søndag d. 3. maj kl. 9 til 20. Pris for tilmelding er 150 kroner, tilmeldingsfristen er mandag d. 20. april. Spillerne
deles op i mange forskellige aldersklasser og niveauer, og et puljesystem bør
– med forbehold for afbud – sikre alle
deltagere mindst tre kampe. Tjek tennisafdelingens facebookside for nærmere information.

Klubmesterskabet
Foto: Eliza

Dine forslag kan indsendes til formanden
Torben Klarskov på mail klarskov@b93.dk
senest den 1. april.

Palle „Banks" Jørgensen
Foto: Torben Klarskov

Hvis du med selvsyn vil se, hvem der bliver årets modtager(e) af jubilæumsprisen
2020, bør du møde op på klubbens generalforsamling – se indkaldelse på klubbens
hjemmeside.

Ved klubbens 125 års dag den 19. maj 2018
kunne en stolt formand for jubilæumsudvalget (navnet er redaktionen bekendt)
meddele, at mange af klubbens medlemmer havde støttet en indsamling til klubbens jubilæumsfond.
I fravær af checks kunne formand Hans
Drachmann modtage et bevis på det indsamlede beløb 126.593 kr. Klubben nedsatte senere et udvalg bestående af Lone
Vandborg (Tennis), Erling Bøje (Fodbold)
og Torben Klarskov (formand), der var
valgt for en to-årig periode, og hvis opgave det var at beslutte, hvem eller hvilke
(der kan nemlig godt udpeges max 4 personer som modtagere) der på klubbens
ordinære generalforsamling ultimo april
skal modtage jubilæumsprisen, men det

Torben Klarskov og Hans Drachmann
Foto: Claus Vandborg
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VELKOMMEN BAJEUR

B.93 har fået en ny samarbejdspartner
af Mads Mazanti Jensen

Det er – desværre – ikke hver dag, B.93
får en ny samarbejdspartner fra erhvervslivet. Og det sker endnu sjældnere, at et
samarbejde opstår ved at virksomheden
selv henvender sig. Det var ikke desto
mindre tilfældet med Bajeur, et øl-brand
under Depanneur. Bajeur er en økologisk
pilsner produceret på Møn.
Daniel Rørbæk fra Bajeur fortæller:
– Vi havde længe gået med overvejelser om, at gå ind i fodbold med Bajeur.
Fodbold og øl går jo hånd i hånd, og vi
ville gerne give fodboldfans muligheden
for rent faktisk at drikke god øl, mens de
ser fodbold.
B.93 dukkede pludseligt op i overvejelserne, da jeg var ude at slentre en tur
en lørdag eftermiddag i sensommeren, og
kom forbi det ikoniske Østerbro stadion,
hvor B.93 spillede hjemmekamp. Jeg må
indrømme, at jeg i vores overvejelser om
at gå ind i fodbold ikke havde haft B.93 i
tankerne før den eftermiddag.
Jeg studsede over de dedikerede fans,
der havde et banner hvor der stod „Byens
Ægte Hold‟, og der tænkte jeg „Sådan‟,
det var et perfekt match. Byens Ægte hold
fortjener sgu en ægte pilsner som samarbejdspartner.

Derefter havde jeg en masse gode møder
med motiverede kræfter i klubben, og
vi faldt pladask for de værdier, der pryder klubben, og som vi som virksomhed
kan spejle os i. Det er ikke mange klubber
i Danmark, der kan prale med at stå for
integration, sportslig ligestilling og kærlighed. Det kan B.93, og det vil vi gerne
være en del af.
– Hvad tror du, Bajeur og B.93 kan opnå
ved at samarbejde?
– Jeg har store forventninger til samarbejdet. Jeg håber Bajeur og B.93 i fællesskab
kan hjælpe hinanden og overbevise københavnerne om, at det er fedt at tage på
Østerbro Stadion og se god fodbold - også
selv om vi kun er i 2. division for tiden.
Der er en skøn kultur, som jeg håber, vi
kan udvikle og på sigt skabe en endnu
bedre kulisse og oplevelse ved at tage på
Østerbro Stadion.
Det nye samarbejde markeres med en ny
spilletrøje. Den kan bestilles på kontoret
for 599 kroner. Hvis man har den på, får
man gratis adgang til Østerbro Stadion i
hele 2020.

Et medlemskab af fanklubben koster kun 93 Kroner.

Sportschef Patrick Mtiliga og klublegende
Jens Kolding iført Bajeur-trøjen
Foto: B93 Arkivfoto
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Betal 93 Kroner til
Kontonummer 5339
Registreringsnummer 0000345560
eller Mobilepay 80064
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B.93 I DBUS LANDSPOKALTURNERING
En beretning om B.93s pokalbedrifter
af Torben Klarskov

I november-nummeret af medlemsbladet
bragte vi første del af Torben Klarskovs
krønike om B.93s bedrifter i landspokalturneringen. Krøniken blev afsluttet med
pokaltriumfen i 1982. Nu fortsætter den
fra sæsonen 1982/83 og frem til
2000/2001.
1982/83:
I pokalsæsonen 1982/83 var det småt
med målscoringer. B.93 vandt først over
Herning KFUM med 1-0. Målscorer Lars
Francker. Med samme cifre tabte holdet til
Ikast, og så var det bal forbi. Pokalvinder
i 1983 blev vennerne fra Odense Boldklub
for første gang. Fynboerne slog B 1901
med 3-0.

1983/84:
Så gik gassen af ballonen i den efterfølgende sæson, hvor vi røg ud af 1. division
sammen med B 1903 og Kolding. I pokalturneringen blev det også til kun en enkelt optræden. Lyngby slog os med 3-2.
En helt igennem trist sæson. Pokalvinder
i 1984 blev Lyngby for første gang. De
danske mestre fra 1983 slog i finalen KB
med 2-1.

1986/87:
En søndag på Amager blev endestationen
for B.93 i pokalen 86/87. Dragør Boldklub,
der er indehaver af landets største fodboldbane, vandt med 2-1. I turneringen
undgik B.93 med nød og næppe at rykke
ud af 2. division, da holdet besejrede Allan
Michaelsen tropper „de røde‟ B 1909 med
3-1. Pokalvinder i 1987: AGF for 6. gang.
Holdet besejrede AaB i finalen med 3-0.
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1988/89:
1988 var en trist sæson for B.93, der røg
ned i 3. division øst. Der var ikke megen
trøst at hente i pokalturneringen, hvor
vi blev sendt ud af Albertslund med 0-1
ude på vestegnen. Pokalvinder i 1989 blev
Brøndby IF for første gang. Holdet slog
Ikast med 6-3 efter forlænget spilletid.

1984/85:
B.93 vendte for en kort stund tilbage til
1. division. I pokalen vandt vi først over
Herlev med 2-1, men tabte derefter til
Hvidovre. Selv om Peter Schmeichel blev
passeret to gange af Keld Kristensen og
Ole Petersen, blev det til et nederlag på
2-3. Årets pokalvinder i 1985 blev atter
Lyngby, der vandt over Esbjerg med 3-2.
1985/86:
Tre kampe på Østerbro Stadion blev
det til i pokalturneringen 1985/86. AB
og Frem blev besejret med 1-0 og 4-1,
mens Viborg kunne drage hjem fra
Østerbro med en sejr på 2-0 og videre
avancement. Pokalvinder i 1986:B 1903
for anden gang. Denne gang var modstanderen Ikast, der blev slået med 2-1.

Poul Jørgensen
Foto: B.93 Arkivfoto

på året ud af 2. division. For 7. gang tog
AGF sig af pokalen med en sejr på 2-1
efter forlænget spilletid over Brøndby IF.

1987/88:
Exit til Køge Boldklub i første runde af pokalturneringen 1987/88. Hjemme blev det til
et nederlag på 1-2. Køge rykkede senere

spillede 0-0 i det første opgør i finalen. Efter en ny kamp kunne Lyngby for
3. gang tage pokalen med hjem efter en
sejr på 6-1. Pokalturneringen hed nu og
frem til 1996 Giro-Cup´en.
1990/91:
Sæson 1990 var der heller ikke meget
at glæde sig over. På grund af indførelsen af Superligaen var det helt specielle
op- og nedrykningsregler. B.93 havnede
på en næstsidsteplads, og skulle derefter
optræde i 2. division øst i foråret 1991,
der kun var en halvsæson. Pokalexit 30.
juli 1990 i første runde til lavere rangerede Skjold Birkerød (1-3). Pokalvinder i
1991: OB vandt over AaB. Det blev 0-0
efter forlænget spilletid i den første kamp,
Den næste kamp sluttede også 0-0 efter
forlængelse, og så skulle kampen afgøres
ved straffespark. Her vandt OB, der havde
straffesparkseksperten Lars Høgh mellem stængerne, med 4-3. Begge kampe
blev spillet på Odense Stadion grundet
Idrætsparkens renovering. Efterfølgende
blev reglerne ændret, således at en finalekamp skulle afgøres på dagen. Det var
OB´s 2. pokaltriumf.
1991/92:
Turneringen i sæsonen 1991/92 bød på
et interessant møde med den nærliggende klub Ryvang. Flemming Jørgensen
og Iver Blegvad var holdets to målscorere

Wlady Jatczak
Foto: B.93 Arkivfoto

1989/90:
B.93 indtrådte i pokalturneringen
1989/90 som et 3. divisionshold, hvilket dog blev ændret med en oprykning i slutfasen af sæsonen efter hård
kamp mod Erling Bøjes Ølstykkehold.
Dragsholm og Køge blev besejret med
3-0 og 2-0 i de to første runder, mens
holdet kæmpede flot mod AaB fra 1. division i tredje runde. Et hæderligt nederlag på 1-3 i hovedlandet, hvor Wlady
Jatczak scorede for B.93. Lyngby og AGF

Ivar Blegvad
Foto: B.93 Arkivfoto
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i 2-1-sejren. I næste runde blev Vanløse
besejret med 2-1. Det samme resultat blev opnået mod Skjold Birkerød.
Kampen i 4. runde mod Helsingør blev
et pokaldrama. Hjemmeholdet Helsingør
førte med 2-0. B.93 kom foran 3-2, men
kampen sluttede 3-3, og Helsingør scorede det afgørende mål i den forlængede
spilletid. AGF vandt for 8. gang finalen ved
at besejre B 1903 med 3-0.
1992/93:
Klubbens 100 årsdag nærmede sig. Hurtig
exit i pokalen efter 0- 1 i Hvidovre. Men i
turneringen lykkedes det at rykke tilbage
til 1. division, og klubben kunne således
se frem til at have denne status på jubilæumsdagen den 19. maj 1993. Opholdet
endte dog med nedrykning til 2. division
øst en måned efter jubilæet. Pokalvinder
i 1993 OB for 3. gang efter sejr over
AaB 2-0.
1993/94:
Året efter var B.93 dog tilbage i 1. division
med Erling Bøje som træner. Det blev til
en fornem 1. plads hele syv points foran
nr. 2 Hvidovre, og dermed atter tilbage i
1. division. Kastrup var første modstander
i pokalen. Det gik smertefrit med en sejr
på 4-1. Det var derimod ikke ventet, at
holdet skulle ryge ud efter et 1-4 nederlag til Skive. Den fra Ølstykke importerede
målmand Jan Hoffmann havde en yderst
uheldig dag. B.93 vandt suverænt 1. division, men da det kun var de fire øverste,
der fik lov til at forblive i rækken var der
ikke tale om nogen decideret oprykning.
Træner Erling Bøje kunne bryste sig af at
have 29 kampe på sit cv uden nederlag
med klubben. Men det førte ikke til forlængelse af kontrakten. Noget besynderligt. Pokalvinder i 1994: Brøndby for anden
gang efter en 2-1-sejr over Næstved efter
straffespark. Efter 120 minutters spil var
stillingen 0-0.
1994/95:
To runder nåede B.93 i pokalturneringen
1994/95. Først blev Ølstykke besejret med
4-2, men man måtte tage tomhændet
hjem fra Aalborg efter et nederlag til lokale
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Chang. B.93 var kommet i kvalifikationsrækken til superligaen, hvilket dog endte
med en klar sidsteplads. I 1995 blev begrebet kvalifikationsliga afskaffet. Pokalvinder
i 1995: FC København for første gang
efter en storsejr på 5-0 over AB.
1995/96:
I B.93 kunne man glæde sig over, at man
kunne score for første gang efter 6 målløse kampe. Det lykkedes at score to mål i
pokalkampen mod Helsingør, men det var
alligevel ikke nok til at kvalificere sig til
næste runde, da Helsingør scorede hele 4
gange. Nu fik man 3 points for en vunden
kamp, men det hjalp ikke B.93 ret meget. De endte midt i rækken. Pokalvinder
i 1996: AGF for 9. og hidtil sidste gang
efter en 2-0 sejr over Brøndby.

Østerbro Stadion i 3. runde og vandt med
de sikre cifre 4-0. B.93 var snublende tæt
på at vende tilbage til Superligaen i år
2000, men vi måtte nøjes med 3. pladsen efter FC Midtjylland og Haderslev, selv
om vi havde slået sidstnævnte hold hele
3 gange i sæsonen. Pokalvinder i år 2000
blev Viborg for første gang. Holdet besejrede AaB med 1-0.

Danny Jung
Foto: B.93 Arkivfoto

1997/98:
B.93 sikrede sig oprykning til Superligaen
i sæsonen 1997/98 ved i sidste spillerunde at besejre Hvidovre med 4-2. Danny
Jung scorede 3 mål og Ole Puggaard 1. I
pokalen blev Kastrup besejret med 8-7 efter straffespark – det var kun anden gang,
at B.93 slap nådigt fra en straffesparksafgørelse. Superligaholdet FCK ventede i 3.
runde, og B.93 overraskede ved kun at
tabe med 0-2. Pokalvinder 1998: Brøndby
IF, der i finalen slog FCK med 4-1.
Morten Rutkjær
Foto: B.93 Arkivfoto

1996/97:
Fra 1997 til 1999 hed pokalturneringen
Compaq Cup. FC København vandt for
anden gang. Modstanderen var Ikast,
der tabte med 0-2. B.93 sendte Skjold
Birkerød ud i 1. runde, Vejgaard ud i 2.
runde med 7-5 efter forlænget spilletid
og straffespark (Morten Rutkjær scorede to gange). I 3. runde mødte holdet Gudmund Jørgensens professionelle
mandskab fra Herfølge, der fik god modstand og måtte nøjes med at vinde spinkelt med 3-2.

1998/99:
Superligatilværelsen blev kort og lærerig. Holdet endte i 1999 sidst med sølle
12 points. I pokalen gik det ikke meget
bedre. Holdet tabte i september måned
1998 til lavere rangerende Svendborg
med 2-3. Pokalvinder i 1999 AB for
første gang. I finalen vandt de over
AaB med 2-1.
1999/00:
I år 2000 fik pokalturneringen en ny navnesponsor. Nu hed den DONG Cup, og det
fortsatte til og med 2004. B.93 sendte i
første runde Skovshoved ud med et knusende nederlag på 1-8. Haderslev, der
på det tidspunkt ikke hed SønderjyskE,
blev besejret med 4-3. Brøndby kom forbi

2000/01:
4. runde blev endestationen for B.93
i Dong Cup´en 2000/2001. Først blev
Nykøbing Falster Alliancen slået med 4-2.
Dernæst superligaklubben Lyngby med hele
4-1. Horsens fra egne rækker blev besejret med knebne 4-3. FC Midtjylland fra
Superligaen var næste modstander. I en
særdeles dramatisk kamp var B.93 uheldig med at tabe kampen på straffespark
med 5-6. Per Krøldrup og Lasse Sigdal
brændte deres spark på Midtjyllands målmand Peter Skov Jensen, der selv afgjorde kampen på det afgørende spark.
Pokalvinder i 2001: Silkeborg for første
gang efter sejr over AB på 4-1.
Kilde: Palle „Banks‟ Jørgensen: B.93´s
fodboldhistorie 1893-2008
Klarskov og „Banks‟: Boldklubben af 1893
gennem 125 år.
Fortsættelse følger i næste nummer af
medlemsbladet…

Per Krøldrup
Foto: B.93 Arkivfoto
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ØRKENENS SØNNER PÅ ØSTERBRO

SaudiArabiens U21landshold kom forbi Svanemølleanlægget
af Mads Mazanti Jensen

selvmål, der bragte B.93 på 5-1, kløede
de på for at pynte på resultatet mod et
93-hold, der skiftede flere af de bærende kræfter ud. Det resulterede i to fortjente reduceringer, så kampen endte 5-3.

Og så hastede araberne ellers ind mod det
varme omklædningsrum efter to kampe,
der i hvert fald var alt andet end ørkenvandringer.

Ørkenens sønner holder ofte til på Bellevue
Teatret lidt længere oppe ad kysten, men
en onsdag i november aflagde de rigtige
ørkenens sønner Svanemølleanlægget besøg. Altså, ikke de fire lumre herrer med
fez, men ægte ørkensønner i skikkelse af
Saudi-Arabiens U21-landshold.
Den moderne fodboldverden er som bekendt global, så den slags eksotiske besøg
burde vel ikke overraske, men alligevel
tror jeg nok, en del 93ere undrede sig
over, hvorfor i alverden saudierne valgte at
tage herop til det ugæstfri, danske novemberklima for at spille træningskampe.
Baggrunden er som følger: Saudi-Arabiens
U21-landshold har en hollandsk team manager, som er gammel bekendt af vor
sportschef, Patrick Mtiliga. Hollænderen
var på udkig efter træningskampe til sit
hold, kontaktede Mtiliga, og sådan gik det
til, at der en søvnig novembereftermiddag
dukkede en flok saudiske ungdomslandsholdsspillere op på Svanemølleanlægget.
De var ikke fløjet hertil fra Saudi-Arabien,
men fra Spanien, hvor de opholder sig.
Ingen af spillerne er tilknyttet et klubhold.
De er alle håndplukkede til et fire-årigt
træningsforløb med base i Spanien, hvorfra de engang imellem drager ud og spiller
kampe mod hvem der nu vil møde dem.
Dagen før kampen landede de i Kastrup,
dagen efter tog de tilbage til Spanien igen.
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Fra kampen mod Saudi-Arabiens U21-hold
Foto: Mads Mazanti Jensen
Fra kampen mod Saudi-Arabiens U21-hold
Foto: Mads Mazanti Jensen

ville få ørerne i maskinen mod de unge
sheiker. Et dansk hold fra den næstbedste
U19-række forstærket med en håndfuld
andendivisionsspillere mod et ægte ungdomslandshold lød som en ulige kamp.
Alle bekymringer blev imidlertid gjort det
skamme. I silende novemberregn kunne
B.93 gå til pause med en føring på hele
4-0, efter en mærkværdig første halvleg,
hvor der blev dømt hele tre straffespark
mod araberne.

Den saudiske trup var delt op i to hold.
Det ene spillede mod Helsingør, det andet mod et kombineret B.93 U19- og 1.
seniorhold.

Egentlig var ørkenens sønner udmærkede
boldspillere, men en forsvarskæde, der
spillede med fuld risiko og på det nærmeste placerede sig på midterlinjen, blev
straffet hårdt af de flittigt dybdeløbende
93ere, og en til tider lidt 93-venlig dommer. Nicholas Oguma indledte målscoringen
for B.93, hvorpå de tre straffespark blev
omsat til mål af henholdsvis Mican Atici,
Godwin McKay og Hassan Elsayed. I mørket, kulden og øsregnen lignede saudierne en flok spillere, der alle havde lyst til
at stille spørgsmålet: „Hvorfor i alverden
er vi hér?‟

Den første kamp mod Helsingør vandt
saudierne 4-1. Godt nok et Helsingørhold, der var meget langt fra at være i
stærkeste opstilling, men alligevel: Man
kunne godt frygte, at det unge 93-hold

I anden halvleg fik araberne dog ændret
noget på helhedsindtrykket. Deres polerede angrebsspil og kompromisløse presspil hang noget bedre sammen og skaffede
dem en hurtig reducering. Trods et bizart

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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TENNISÅRSMØDET

helårsmedlemskab at få kontraktbaner,
samt omlægning af diverse træning. Der
var kun en 4 stk medlemmer, som ikke fik
deres ønsker om prime time timer opfyldt.

Referat af årsmødet 7.11.2019
af Inger Planch Larsen og Frederikke Nørgaard (referenter)

4.

Forslag stillet af Louise Svanholm
vedrørende plads til „Tøsetennis‟
indendørs. Der stemmes om for
slaget – 21 stemmer for og to
stemmer imod. Forslaget er der
med vedtaget.
Bo Mortensen vil undersøge, hvilke
muligheder der er for at tøsetennis
arrangeres indendørs.

5.

Forslag stillet af Inger Planch
Larsen vedrørende flere bookinger per medlem udendørs.
Der ændres ikke på antallet af mulige
baner at booke i medlemskaberne –
der skal være plads til alle.

6.

Forslag stillet af Inger Planch
Larsen vedrørende nyt ur til Slottet.
Uret er købt.

7.

Forslag fra Marie Mark vedrø
rende selvbooking til klubmester
skabers første runder. Lunøe:
Der kommer fremover en model,
som anvendes til de kommende
klubmesterskaber, hvor der sættes
to eller tre weekender af, hvor folk
SKAL spille. Hvis man fremover ikke
kan deltage til klubmesterskaberne,
bliver kampen tabt.

8.

Forslag fra Marie Mark ved
rørende færre baner til turnerings
opvarming Ikke behov for af
stemning, idet vi skal følge for
skrifter fra DTU.

Charlotte Aakerlund: Hvad er der sket mht
banefordeling ift det forslag, der blev vedtaget på årsmødet sidste år mht banefordeling?
Dirigenten afbryder diskussionen, som
henvises til behandlingen af indkomne forslag om banefordeling.
Nyt:
Der vil være udendørs baner fra marts til
ultimo november fra nu af. Der arbejdes
på flere lysbaner.
Der vil være lokaler til omklædning på
Slottet om sommeren.
Fra tennisårsmødet
Foto: Mads Mazanti Jensen

Noter til formandens beretning:
3 millioner er afsat til at bygge hal for.

kontaktperson. Bo Mortensen udnævnt til
tennischef.

Stor sportslig succes med oprykning af
1. holdene så både mænd og kvinder nu
spiller i første division såvel inden- som
udendørs. Kom ud og kig på god tennis i
holdkampene!

I øvrigt henvises til formandens beretning.

Beretningen blev vedtaget.

Spørgsmål til beretningen:
Inger Planch: Medlemstallet er over de
1500, som blev vedtaget på sidste års
årsmøde?

Forslag:
1. Forslag af Charlotte Aakerlund
vedrørende lodtrækning af kontrakttimer.

Det er fordi nogen af de nye medlemmer f.eks er. børn, der er på vej på hold,
hvor de ikke „fylder‟ ud over holdet. For
voksne, nye medlemmer (såkaldte A medlemmer) er der venteliste fra d.d. jf. bestyrelsens beslutning.

2.

Banefordeling:
Frie baner blev udbudt efter anciennitet.
Alle, der har 8 års anciennitet fik tilbudt
1 time i prime time. 21 prime time timer (ud af 64 mulige på hverdagsaftener)
blev frigivet ved ikke at tillade flere timer
per medlem, kun tillade medlemmer med

3.

Juniortennis oplever succes som aldrig
før med 35 turneringssejre, herunder 3
Danmarksmesterskaber samt internationale turneringssejre, takket være en
målrettet træningsindsats de seneste år
og nogle ekstraordinære talenter som
Zoe. Følg bedrifterne via b93-tennis.dk
under nyhederne.
Økonomien kører fint med overskud, som
bruges til ny hal og forbedringer udendørs
som mere kunstlys.
Der er nu 5 fuldtidsansatte trænere. Alle
juniorer får tilknyttet 1 af dem som
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Der er nu afsat 3 millioner på særskilt
konto til ny hal med to baner og fitness
på 1. sal – vi venter på byggetilladelsen.
Man skal have byggetilladelsen, før man
kan søge om penge til projektet. Placering
bliver i tilslutning til den nuværende hal.
Klubranglistesystem under overvejelse.

Forslag af Charlotte Aakerlund
vedrørende omlægning af 2 baner til helårsbelægning. 8 stemmer
for og resten af forsamlingen stemmer imod, og dermed er forslaget
forkastet.
Forslag af Charlotte Aakerlund
vedrørende bedre betingelser for
kvinder i holdtennnis.

Bestyrelsen vil arbejde på at give mere
plads til kvindetennis herunder i holdtennis.

Indskud/kontingent/baneleje:
Bestyrelsen foreslår, at alle priser beholdes uændrede. Forslaget blev vedtaget.
Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen:
På valg er Cathrine Ørbæk Riis, Torben
Ernst og Nils-Henrik Jørgensen. Alle er
villige til genvalg.
Der er to andre, der stiller op til valg:
Anne Glitre og Charlotte Kjæmperud. De
præsenterede sig selv.
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Charlotte:
Anna:
Cathrine:
Torben:
Niels Henrik:

14
20
42
35
31

stemmer
stemmer
stemmer
stemmer
stemmer

Cathrine, Torben og Niels Henrik er dermed genvalgt.
Valg af 2 suppleanter – tre stiller op, og
der er valgt følgende som suppleanter.
1. Anne Glitre
2. Charlotte Kjæmperud
Eventuelt:
Torben Henriksen:
Opfordrer til, at der er flere fra tennisklubben, som kommer til moderklubbens
generalforsamling.
Charlotte Aakerlund:
Bestyrelsen må gerne lægge deres møder
op (referat) på hjemmesiden, så vi alle kan

læse med. Dirigenten gør opmærksom på,
at der er lagt referater af de 2 seneste bestyrelsesmøder på hjemmesiden b93-tennis.dk.
Birgit:
Sker der noget nyt i forhold til banefordelingen fremadrettet, eller fastholder vi
samme struktur? Formanden bekræfter,
at den struktur bestyrelsen har vedtaget
fastholdes fremover.
Peder:
Kokkens Gourmet blev
Kan bestyrelsen besvare e-mails fra medBoldklubben 1893.
lemmerne? Taget ad notam.

stiftet i januar år 2006 af Giacomo Musumeci og forpagter restaurationen i

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.
Anne Glitre:
Kan vi arrangere et møde med trænerne
Kokkens Gourmet blev stiftet i januar år 2006 af
Til privaten har vi alle slags catering ud
eller med ledelsen fremadrettet? Bo opGiacomo Musumeci og forpagter restaurationen i
af huset med personale og uden. Vi hjælper med
Kokkens Gourmet
tilbyder kvalitetsmad fra de største køkkener
i verden med vores eget personlige
fordrer medlemmer med særlige spørgsBoldklubben 1893.
at stable et arrangment op fra bunden med vejkreativitet.
På
slottet
arrangerer
vi
alle
slags
arrangementer
hvert
år, det sig være bryllupper, konfi
mål/problemer, som ikke kan klares per
ledning fra A til Z.
runde
fødselsdage
eller
firmafesten.
mail, til at ringe/maile til kontoret og lave
Vi er et lille team af seriøse ansatte med den samen aftale om at mødes.
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mad børlige
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andenarrangement,
del af forretningen
i Kokkens
Vi går meget gerne
i dialog
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skræddersy
præcis
såvel
stort som småt

præsenteres og udvikles, for god mad kan kun
Gourmet er varetagelse af cafe og restauraassisterer også gerne
i deres private hjem, selskabslokale
eller hvor min eller en af mine dygtige k
tionen på slottet for medlemmerne. Her afhollaves på en måde og det er fra bunden.
hjælp er ønsket.
der vi fællesspisninger, camps, cl.-arrange-

Kokkens Gourmet tilbyder kvalitetsmad fra de
menter og alle årlige traditionsfester på tværs
største køkkener i verden med vores eget personlige
af klubbens mange forskellige hold samt en
daglig servicering ved mødeaktiviter af husets
præg og kreativitet. På slottet arrangerer vi alle slags
I dag er vores firma
delt op i 3 grene, en catering del ud
af huset hvor vi har alle slags servicering a
arrangementer hvert år, det kan være bryllupper,
brugere.
til hverdag samt konfimationer,
ved festlige
lejligheder.
Vi
tilbyder
og
arrangerer
forplejning til firma frokoster, kurs
runde fødselsdage eller firmafesten.
forplejning og konferencer.
Ydermere tilbyder vi alle holdene i klubben at pakgår meget
gerne
i dialog for
skræddersy
lige personale
ke sunde retter
længere Vi
turehjælper
m.m.
Til privaten har viVialle
slags
catering
udat af
huset med
ogtil uden.
med at stable
præcis jeres arrangement, såvel stort som småt, og
arrangement op fra bunden med vejledning fra A til Z.
assisterer også gerne i deres private hjem, selSidste del af vores firma er selskabsforretskabslokale eller hvor min eller en af mine dygtige
ningen Kokkens Gourmet, hvor vi tilbyder at
Vores anden delkollegaers
af forretningen
i Kokkens Gourmet erafholde
varetagelse
cafe
restaurationen på slo
hjælp er ønsket.
jeres festafsom
et og
totalarrangement,
hvor vi varetager alle opgaver fra start til
medlemmerne.
I dag er vores firma delt op i 3 grene, en catering-del
slut. Vi har en selskabspakke der består af
Her afholder vi fællesspisninger,
camps, Cl. arrangementer
og alle årlige traditions fester på tværs
ud af huset, hvor vi har alle slags servicering af
selskabsopdækning, rød løber, velkomstdrink
klubben mange catering, forplejning og konferencer.
m.m, valgfri menu, vin menu, kaffe og avecs,
forskellige hold, samt en daglig servicering ved mødeaktiviteter
af husets
Ydermere
tilbyd
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musik brugere.
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og
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til
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holdene i klubben at pakke sunde retter til længere ture m.m.

Fra tennisårsmødet
Foto: Mads Mazanti Jensen

Sidste del af vores firma er selskabs forretningen Kokkens Gourmet hvor vi tilbyder at afholde jere
et total arrangement, hvor vi varetager alle opgaver fra start til slut. Vi har en selskabspakke der be
selskabs opdækning, rød løber, velkomst drink m.m., valgfri menu, vin menu, kaffe og avecs, fri ba
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.
www.kokkensgourmet.dk
@Kokkensgourmet
kok@kokkensgourmet.dk
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facebook.com/Kokkensgourmet/

www.kokkensgourmet.dk kok@kokkensgou
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DE GAMLE JERNMÆND SATTE DEN UNGE PÅ PLADS
Til træning med seniorer over 60 hos Parken Sportsfysioterapi
af Mads Mazanti Jensen

‟Du skulle tage og skrive noget om John
Verners træning for de over 60-årige
medlemmer. Den er virkelig god.‟ Sådan
lød opfordringen fra klodens flinkeste fodboldspiller, Simon Carstensen, hvis far,
Kenneth Carstensen, er en hyppig gæst til
træningsseancerne.
Sådan et tilbud lader man jo ikke gå fra
sig, så en mørk torsdag eftermiddag i januar troppede jeg op i den statelige, røde
industribygning i Århusgade 88, hvor
Parken Sportsfysioterapi har til huse.
Plakaterne på væggene minder husets gæster om, at det ikke er hvem som helst,
der lægger vejen forbi John Verners klinik.
Topspillere som de tidligere 93ere Mathias
„Zanka‟ Jørgensen og Bashkim Kadrii er
blevet hjulpet tilbage på banen efter alvorlige skader. John Verner er en mand med
et af de bedste ry i elitesportskredse. Med
god grund.
Men nu er det ikke genoptræning, men
ganske almindelig træning, det skal handle
om. En træning, som bestemt ikke er bevidstløse fitnessøvelser, en træning ikke
kun af styrke, men også af balance og
kropsbevidsthed.
Da jeg jo er med på et wild card med min
aldersforskel på omkring tyve år op til de
øvrige deltagere, burde Deres udsendte
egentlig have visse fordele, men jeg kan
betro den nysgerrige læser, at det ikke
er tilfældet. De ældre herrer gennemfører øvelserne med et sådant overskud,
at man skulle tro, det var dem, der var
tyve år yngre end mig.
Det bliver for alvor udstillet, da de hårde
træningsøvelser med reb, vægte og diverse træningsinstrumenter går i gang. Der
skal afvikles 2 x 10 øvelser, men allerede
efter de første tre hiver jeg efter vejret i en
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sådan grad, at hvis nogen bad mig foretage et telefonopkald, ville jeg uden tvivl
ryge direkte ind på listen over verdens
mest ihærdige telefonstønnere (ja, sådan
en liste findes da). Ved den niende øvelse
ligger jeg blot og tygger på mine lunger,
mens „de gamle‟ går fra øvelse til øvelse,
som om de gik og hyggede sig med lidt
minigolf på en søvnig sommerdag.
‟Ældre fodboldspilleres fysiske forfatning
har ændret sig markant, siden jeg var
ung‟, siger John Verner efterfølgende. „Da
jeg var inde omkring førstesenior dengang
i 80erne, hvor Erik Dennung var træner,
syntes jeg, at old boys-spillerne var uendeligt meget langsommere og fysisk svagere end seniorspillerne. Og måske var
det også sådan dengang. Men i dag er det
helt anderledes. Selv spillere over 60 har
en imponerende kondition.‟
Ja, det fik jeg set med egne øjne. Og selv
om jeg – mildt sagt – hang lidt i bremsen,
da de hårdeste øvelser skulle udføres, har
jeg det så godt bagefter, at jeg godt kan
ærgre mig lidt over, at jeg har et stykke
vej til de 60 og kan blive en fast del af holdet hver torsdag kl. 16. Men på den anden
side – nu har jeg da tyve år til at komme i
lige så god form som en 60-årig.

De gamle jernmænd
Foto: Mads Mazanti Jensen
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DE UNGE MÅLMASKINER

U17drengene har haft et forrygende efterår
af Mads Mazanti Jensen

I den forgangne efterårssæson har det
store positive samtaleemne i fodboldafdelingen været U17-drengenes formidable
præstationer. Med sprudlende angrebsspil
har de unge 93ere budt på et festfyrværkeri af scoringer, som har resulteret
i en imponerende andenplads efter denne
halvsæson i U17 Divisionen, den næstbedste række for det, vi i gamle dage
kaldte juniorer. Statistikken siger 37 points
i 14 kampe og en målscore på 47-26,
altså 3,35 scorede mål pr. kamp og et
samlet målgennemsnit på 5,2 pr. kamp!
Tre 93ere ligger i top ti på topscorerlisten,
øverst Milan Rasmussen med intet mindre
end 19 mål.
Andre medier i klubben har ikke forsømt at
formidle succeshistorien. Således er holdets træner, Lasse Frølund, blevet interviewet på klubbens hjemmeside, www.
b93.dk. Men på medlemsbladet, hvor der
er mere plads at brede sig på, ville vi
gerne sætte den unge træner stævne for
at høre mere om baggrunden for triumferne og forventningerne til den kommende forårssæson.
– Hvordan har du selv oplevet efterårssæsonen?
– Først og fremmest var vi lidt overraskede
over det niveau, vi egentlig viste i de
kampe. Da sæsonen begyndte, havde vi
nok ikke regnet med, at vi ville ramme så
højt et niveau i efteråret. Vi var faktisk i
tvivl om, hvor vi ville blive placeret i rækken. Vi havde en idé om, at vi ville være i
den øverste halvdel, men nok ikke forventet, at vi ville spille på så højt et niveau.
Når man kigger på tabellen, kan man se,
at vi har fået mange points. Det er jeg rigtig glad for, men jeg synes også, præstationerne har været gode. Det er svært
at sige, om de kan overføres direkte til
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de points, vi har, for vi har også været
heldige i nogle kampe. Mod Køge var vi
bagud 0-2 ved pausen og vandt 3-2. I
Helsingør var vi bagud 0-1, men scorede
to mål, da der var ti minutter tilbage af
kampen og vandt 2-1. Så held er også en
væsentlig faktor. I Holbæk vandt vi også
på et mål til allersidst. Så der har helt sikkert også været en del held, men jeg er
meget tilfreds med præstationerne og imponeret over det points-antal, vi har fået.
– I er blevet kendt for at spille meget offensivt. I har scoret mange mål, og der er
også gået en del ind i den anden ende. Er
det dig som træner, der skal træne holdet til at spille offensivt, eller ligger det
i spillernes natur, at de gerne vil spille
offensivt?
– Der er ingen tvivl om, at mange af spillerne helt instinktivt gerne vil lave mål.
De vil angribe. Jeg prøver at facilitere det
så godt som muligt, for jeg vil også gerne
have, at de render op og laver en masse
mål. Vi har helt sikkert ramt et højt niveau
offensivt, og jeg har også haft større fokus på det end på det defensive. Men vi
har siden sat mere fokus på det defensive.
For der er ingen tvivl om, at jeg synes,
at vores forsvarsspil har været for dårligt.
Engang imellem spiller uheld også ind. I
Viborg forsvarede vi rigtig godt, men fik
alligevel sæsonens eneste nederlag. De
scorede på to langskud og et indlæg. Men
det var en stor tilfredsstillelse, at vi trods
alt nåede at få et clean-sheet i efterårssæsonen sidste kamp.
– Tror du, at et større fokus på defensiven
vil gå ud over det offensive spil, eller kan
de to ting godt balanceres?
- De kan helt sikkert godt balanceres. Vi
har nogle spillere, som er rigtigt dygtige
offensivt, så uanset hvem vi møder, vil

Lasse Frølund
Foto: Claus Vandborg

vi altid skabe mange chancer. Og vi kan
sagtens kombinere det gode forsvarsspil
med den gode offensiv. Vi vil altid have
et offensivt udtryk, og vi vil altid angribe
med mange spillere. Men det ændrer ikke
på, at vi stadig vil kunne forsvare godt. Vi
kommer ikke til at blive det hold, der lukker færrest mål ind i forårssæsonen, selv
om vi får større fokus på defensiven. Jeg
tror stadig, at der vil være hold, der lukker færre mål ind end os, for vi vil stadig
have et stort offensivt fokus.
- Når man er ungdomstræner i B.93, kan
det også være farligt at få succes, for hvis
større klubber ikke allerede har fået øje
på vores spillere, gør de det i hvert fald

nu. Hvordan forholder du dig til den problemstilling?
– Jeg synes, det er dejligt, hvis der er interesse for vores spillere. Og det ved jeg,
der er. Jeg har høje ambitioner på spillernes vegne. Vi har nogle rammer her, som
på nogle områder er gode, og på andre
er begrænsede. Hvis spillerne er så gode,
at andre har muligheder for at udvikle
dem endnu bedre, så synes jeg, det er en
god idé, hvis den plan, der bliver lagt fra
den anden klub, er god. Jeg synes ikke,
der er nogen idé i at skifte fra B.93 U17
til en liga-klub, hvis man bliver reserve i
liga-klubben. Men hvis man spiller fra start,
er det fantastisk. Vi laver bare en ny spiller.
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– Her til vinter er fem U19-spillere blevet indlemmet i 1. seniortruppen, og i
sommer blev yderligere fem indlemmet.
Betyder det så, at der bliver rykket flere
U17-spillere op i U19-truppen?
– Da de fem spillere fra U19 fik besked
om, at de skulle rykkes op i seniortruppen, blev fire spillere fra U17-truppen rykket fast op i U19-truppen. Ikke fordi de
fem U19-spillere blev rykket op, men fordi
vi vurderede, at det var den matchning,
de spillere havde brug for. Desuden er
der også nogle U15-spillere, som er blevet rykket op i U17-truppen. Det er meget vigtigt for os, at den træning, spillerne
får, matcher deres niveau.
– Mange af de U19-spillere, der bliver rykket op i 1. seniortruppen, har gode offensive kvaliteter, men de skal bruge noget
tid på at vende sig til divisionsfodbold på
seniorniveau. De har svært ved at spille
imod fysisk stærkere og godt organiserede modstandere. Gør du dig også nogle
tanker om det som træner for U17-holdet?
– Det er helt sikkert noget, der bliver sat
mere fokus på, når spillerne bliver U19spillere end når de er U17-spillere. Men
vi arbejder som udgangspunkt med de
samme principper, som de gør på 1. senior. Der er bare utroligt stor forskel på
U17- og seniorfodbold. Også på U19- og
seniorfodbold, om end forskellen er mindre. Men det er da noget, vi hører, at de
ikke er klar til seniorfodbold. Om de så
ikke er det, eller det bare er den vurdering af den enkelte spiller, skal jeg ikke
kunne sige. Jeg synes godt, unge spillere
kan være klar til at spille seniorfodbold
uanset alder. Det må være kvaliteterne,
det kommer an på. Og jeg kan sagtens se
spillere, som også er i stand til at forsvare
på seniorniveau. Det handler måske mere
om de relationer, man skal indgå i, på et
seniorhold. Men det er jeg sikker på, at
seniortræneren nok skal lære dem.
– Det er vel også en naturlig ting, at det tager tid for en spiller at vende sig til seniorfodbold…
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– Det er den sværeste transition, der er
som fodboldspiller. Når man går fra at
være i de trygge rammer på et ungdomshold og skal op på et seniorhold. For det
er jo nogle andre ting, vi har fokus på. Vi
har ikke lige så stort fokus på pointene,
som man har på seniorniveau. Det koster
ikke lige så meget for spillerne, hvis de
laver en afgørende fejl, som det gør på
seniorniveau. Så den transition er selvfølgelig en udfordring. Men som udgangspunkt er det på U19, de i højere grad
skal gøres klar til seniorfodbold. Men der
er nogle væsentlige forskelle, fysisk og
mentalt. Det er en svær transition, som vi
også prøver at gøre en del ud af at gøre
dem klar til. Og sørge for, at vi ikke slipper blikket på dem, bare fordi de rykkes
op i seniortruppen.
– Nu siger du, at resultaterne ikke betyder
så meget, og at det ikke koster så meget,
hvis man laver fejl. Men I har jo egentlig
en god chance for at vinde rækken. Hvad
ville det betyde, hvis I vandt rækken? Eller
handler det mere om udvikling?
– Det handler om udvikling, men det ville
betyde meget, hvis vi vandt rækken. For
mig ville det betyde meget, for spillerne
ville det betyde exceptionelt meget. De er
ungdomsspillere nu, og der har de mulighed for at vinde noget. Når man bliver seniorspiller, har man færre mulighed for at
vinde noget. Som ungdomsspiller er man
med i flere turneringer og stævner, hvor
man har mulighed for at vinde, og det
er sjovt at vinde noget. Den mulighed er
mindre, når man bliver seniorspiller. Så
det ville da betyde vildt meget at vinde.
Men det er ikke et fokus, vi har. Vi har
fokus hver eneste weekend på at vinde
hver eneste fodboldkamp. Vi kommer ikke
til at vinde alle fodboldkampe, men vi vil
altid gå efter at gøre det. Og hvis vi vinder
hver enkelt fodboldkamp i forårssæsonen,
vinder vi helt sikkert også rækken. Det er
præstationen, vi kigger på, og er præstationen god nok, skal vi også nok vinde.
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TRIERS TROLDE

Del 5: Tilbage til toppen
af Mads Mazanti Jensen og Kim Trier Emanuelsen

I medlemsbladet følger vi løbende Kim
Triers talentfulde drengehold. Da vi sidst
forlod troldene, var de godt gang med
at skille al modstand ad i den næstbedste række, hvor DBUs alvidende administratorer havde placeret dem i sommer.
Efteråret sluttede med en sikker førsteplads i rækken til U14-drengene. Kun én
kamp blev tabt, og det var egentlig ikke
et nederlag, kun en administrativ DBUbommert i forbindelse med registrering
af holdkortet, der kostede et skrivebordsnederlag. Men det ændrede ikke på en
suveræn førsteplads med 37 points for
14 kampe og en målscore på 49-10.
Til den kommende sæson er der sket det
glædelige, at troldene atter bliver rykket op
i den bedste række, U14 Liga Øst. Nu bliver modstanderne ikke længere hold som
GVI og HIK, men Brøndby, FC København,
Køge, Nordsjælland og Lyngby.
Desuden har vinteren budt på træningskampe med lige så kvalificeret modstand.
Kim Trier fortæller:
– Over de seneste år har vi i lang tid præsteret godt og fået de resultater, der skal
bruges for, at det bliver interessant for de
store klubber at møde os. Hvis man taber alle sine kampe, er det ikke sikkert,
de gider at spille imod én. Men nu kunne
jeg vælge og vrage, hvem vi skulle spille
træningskampe imod. Jeg måtte sige nej
til Midtjylland. Men vi mødte OB, Brøndby,
FCK og Nordsjælland. De vil gerne matches med de bedste i Danmark, og vi er
blandt de bedste.
Vinteren er også blevet brugt til at teste et
par spillere fra andre klubber.
– I denne her fodboldverden rygtes det
hurtigt, når man har et godt miljø. Og det
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har vi med Akademiet og andensalen. Det
rygtes. Og så kommer spillerne. Vi behøver ikke at scoute, og det har vi heller ikke
gjort. Det gør vi ikke i B.93. På en eller
anden måde er det nemt at få spillerne. Vi
har også sagt nej til rigtig mange henvendelser, fordi vi ved, at de ikke kan komme
på det her hold. Så det er nye tider for
Den Hvide Dame.
Desuden har holdet fået en sponsor, en
lokal olievirksomhed ved navn Total. De
har skænket tøjet, som spillerne er iført
på holdbilledet.
Truppen består i øjeblikket af følgende
spillere:
Målmænd:
Frederik Helme og Gustav Andersen.

Dagbog fra Tyrkiet
Og så bød vinteren selvfølgelig på den
efterhånden traditionelle træningstur til
Tyrkiet. Den fandt sted i uge 7. Drengene
havde selv tjent til holdkassen til turen
ved at uddele brochurer fra lokale ejendomsmæglere.
Målsætningerne for turen var noget anderledes end sidste år, hvor det handlede om
at lære at spille 11-mandsfodbold. I år var
nøgleordene sammenhold og arbejde med
det offensive spil og drengenes mentalitet. Desuden var det af stor betydning,
at der på træningslejren var en hel bane
til rådighed, så drengene havde væsentligt mere plads at boltre sig på end på vort
eget anlægs altid velbesøgte kunstgræs.
Hér følger et uddrag af Kim Triers dagbog
fra turen:
Lørdag
Med en flyvetid fra København kl. 19.35
og to timers tidsforskel var vi på hotellet kl. ca. 2.00 natten til lørdag. Vi var

alle lidt trætte her om lørdagen. Vi brugte
dagen på at gå en tur på hotellet og vise
U13 rundt, da det var deres første gang
hernede. Efter frokost tog vi bussen ud
til hotellets fodboldanlæg til dagens træning. Vi prøvede en del nye ting i år, og
opvarmningen foregik i bare tæer. Det
tvang spillerne til at tænke over deres
måde at behandle bolden på, så det ikke
gør ondt – noget, som skærper deres teknik og omhyggelighed med bolden.
Efter 1½ time på fuld bane (sker aldrig
derhjemme) var vi klar til at komme tilbage på hotellet til varmt bad og afslapning, aftensmad og hygge. Alle os
trænere/ledere mødtes hver aften og rundede dagen af. Vi var i alt 15 stk. fra hele
Akademiet, fra U13 til U19.
Søndag
stod den på to træningspas, et om morgenen og et om eftermiddagen. Første dag,
hvor vi rigtig kunne arbejde dybt med vores offensive spillestil. Efter frokost så vi
video af vores sidste kamp mod OB. Vi gik

Forsvarere:
William Bjarnø, Gilbert Hueg, Oliver Madsen,
Kristoffer Lauridsen, Miguel Lauridsen, MaxEmil Rabenhorst, Luca Gude og Mikkel Finn.
Midtbane:
Oskar Cotton, Markus Brammer, Marius
Jørgensen, Sebastian Stefansen, Elias Buch
Idrissi og Jakob Ullerichs.
Fløjspillere:
Sebastian Karlsen og Yasin Belhadj.
Angribere: Malik Schumacher, Karl-Emil
Plenborg og Rafik Darrar.
Træner:
Kim Trier.
Assisterende træner:
Kosma Zalewski.
Holdleder:
Jesper Holm.

U14-drengene
Foto: Forældregruppen/Kim Trier

39

helt ned i detaljerne med vores spillestil,
så vi til eftermiddagstræningen var forberedte på, hvordan vi skulle arbejde med
detaljerne i vores spil og træning.
Mandag
var det kampdag. Vi havde træning ved
hotellet om formiddagen, hvor der var
fokus på glæde og vores fase 2 og 3.
Frokost og taktikmøde på vores fællesrum
inden vi tog bussen ud til vores træningsbane, hvor vi skulle spille. Der var høj sol
og 15-16 grader. Og vi kom ud til en helt
nyvandet, super lækker bane, som vi ikke
har mange af i København. I Tyrkiet var
der altid linjedommere. Vi skulle møde et
østrigsk hold. Og var helt klar! Østrigerne
var ret dårlige, så vi slog dem nemt 7-1.
Men det var tydeligt at se alt det, vi træner i vores spil.
Tirsdag
stod den på teamdag, hvor hvert værelse
skulle dyste i fire små spil på hotellet.
Strandfodbold, overligger, fodtennis og
skydning med luftgevær. En virkelig sjov
dag. Efter frokost blev der slappet af, og sen
eftermiddag havde vi endnu en træning.

kamp og tabte 2-4, men hvis vi havde
ramt vores normale niveau, kunne vi have
vundet sådan en kamp. Men en rigtig god
kamp for os, som vi kunne arbejde ud fra
de næste par uger.
Fredag
var dagen, hvor vi skulle rejse hjem. Vi
skulle flyve hjem kl. 16.00, så vi fik planlagt en træning med U13 ved hotellet fra 9
til 10. Vi havde det sjovt og arbejdede lidt
med vores offensive spil. Derefter holdt vi
et par spillersamtaler og spiste den sidste
frokost, inden vi tog bussen til lufthavnen. Og
bum, så sluttede endnu en super træningslejr, hvor vi fik en masse godt med hjem.
Det er tydeligt, at truppen har taget en
masse til sig i både træning og kamp.
En uge efter træningslejren spillede vi en
træningskamp mod Brøndby, Danmarks
bedste hold, og vandt 5-0 ude hos dem.
Vi begynder at se klar ud til vores sidste
sæson i Elite Øst med mig som træner for
vores fantastiske årgang 06.

FIVE A SIDE

Den traditionsrige turnering blev afholdt i januar
af Mads Mazanti Jensen

Lørdag d. 11. januar var det atter tid til
en klassisk 93-tradition: Den årlige Five
A Side-turnering. Fra morgen til aften
løb, spillede, kæmpede og ikke mindst
hyggede cremen af seniorafdelingens
medlemmer sig. Det milde og regnfri januarvejr gjorde de ydre forhold fine, og
deltagelsen af en række tidligere divisionskæmper fra Heisterbergs 7. hold
gjorde et i forvejen fornemt arrangement
endnu bedre.

ringere end Støvle, Johnny Wetterstein,
Lars Arnskov, Martin Heisterberg og Martin
Johnsen var favoritter til at løbe med den
prestigefyldte turneringssejr. Med en sikker
2-0-finalesejr endte det da også sådan.

Selv om et bryggeris gamle reklameslogan
„bajere og sport‟ blev efterlevet til fulde –
dog med en vis vægt på førstnævnte –
blev der også gået til sagen, når kampene
skulle afgøres. Efter morgenens lodtrækning af holdene var der vist almindelig
enighed om, at et hold bestående af ingen

Men årets største vinder var så afgjort
arrangørerne med Kim Milwertz i spidsen.
At skabe så fine rammer om en festlig tradition er en triumf i sig selv. Tusind tak,
Kim – igen i år.

Og så kunne champagneproppen springe
– hvis altså ikke champagneflasken var
gået i stykker forinden. Men så var der så
meget andet at fejre med, og det blev der
gjort. Af vinderne og alle, der var med.

Onsdag
stod den på to træningspas og en masse
afslapning. Vi trænede tidligt kl. 9.00 og
igen kl. 16.30, to meget koncentrerede
pas, hvor vi arbejdede i dybden med vores offensive spil. Om aftenen holdt U19
et oplæg om vores forsvarsspil. Der deltog alle fra U13-19, og der blev snakket
meget fodbold og kigget video. Der blev
gået helt ned i alle små detaljer i måden,
vi forsvarer os på. Lige fra fodstilling til
hvornår, bagkæden skal falde. En rigtige
god måde at inddrage alle på.
Torsdag
var det igen kampdag. Vi mødte Altinordo,
et meget anerkendt tyrkisk akademi, som
ligger oppe ved Izmir, så de havde kørt
600 km. For at møde os. Det var en kamp,
hvor vi virkelig blev presset sportsligt. De
var ikke særlig store fysisk, men voldsomt
gode på bolden, og meget afklarede i deres spillestil. Vi spillede ikke den bedste
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Five A Side-vinderne
Foto: Mads Mazanti Jensen
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BACK – OP FORENINGENS GENERALFORSAMLING
Bestyrelsens beretning 26.02. 2020

indsat i midten af bladet lige til at rive ud.
Det gik dog lidt trægt i starten, men foreningen holdt sig stabilt på de 30 + gennem alle årene, og kun få af medlemmerne
måtte give op grundet naturlig afgang.
Ole Rintza – et af vore medlemmer – har
arbejdet ihærdigt for at hverve flere medlemmer. Han har blandt meget andet, hver
gang De Gyldne samledes, gjort fin reklame for foreningen.
I dag tæller foreningen 37 medlemmer
–en forøgelse på mere end 20% – og
foreningen har i år haft fornøjelsen af
at byde velkommen til Per Rintza, der
ikke kunne stå for sin broders pres,
Claus Vandborg, der repræsenterer sig
selv og De Gyldne, Henrik Nielsen, tidligere målscorer i klubben og i AEK Athen,
Tipsklubben repræsenteret af Palle Banks,
Annegrete Vang, datter af vor tidligere formand John Andreasen og Hanne Brøndum,
der fortsatte i sin afdøde mands fodspor.
Velkommen til jer alle. Men samtidig kan
vi med stolthed konstatere, at der ud af
de 30, der var medlemmer fra 2010, kun
er meget få, der af den ene eller anden
grund er trådt ud.

Peter „OB" Jensen
Foto: Torben Klarskov

Vi er nu trådt ind i et nyt årti, og Back-Op
foreningen er stadig i live, i god form ligesom alle vores medlemmer er det.
Vi trådte til som bestyrelse i 2010, da
den daværende formand for bestyrelsen
Poul Davidsen fremlagde forslag om foreningens nedlæggelse. Det fik vores solide back Leif Rønnow til endnu engang
at præstere en af sine mange redninger
på mållinjen. Han mente, det ville være
ufornuftigt ikke at fortsætte foreningen,
da der på det tidspunkt var 30 medlemmer, der var villige til at spytte hver en
tudse i kassen.
Vores nuværende formand rejste sig og
foreslog sig selv som formand for den
genrejste forening, og allerede samme
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aften havde han fået tilsagn fra Peter
„OB‟ Jensen, Henrik Dreiager og Hans
Hesselberg, således at en ny bestyrelse
kunne vælges, selv om det ikke fremgik
af den daværende dagsorden, at et nyvalg
skulle finde sted.

Vi har i 2019 mødt relativt få ansøgninger.
Det kan skyldes at fodboldafdelingen har
haft økonomiske problemer, og at mange
rejser til udlandet har måttet opgives.

Torben Klarskov
Foto: B.93 Arkivfoto

Vores nye kasserer Palle „Banks‟ Jørgensen
vil senere med en vis stolthed kunne
fremlægge et flot regnskab.
Jeg skal hermed overlade bestyrelsens
beretning til forsamlingens godkendelse.

Ret hurtigt blev man i den nye bestyrelse
enige om, at der skulle skabes større opmærksomhed om foreningen, og man
enedes om at ændre foreningens navn til
Back-Op foreningen – et navn og et logo
tegnet af Hans Hesselberg kunne dog først
blive vedtaget på den efterfølgende generalforsamling. Bestyrelsen fulgte op med
flere tiltag for at hverve nye medlemmer
gennem annoncer i gratis annoncering i
medlemsbladet. Medlemsbladet udkom
også med en fire siders brochure i farver,
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FRA BANKS´ BIBLIOTEK

Den bornholmske forbindelse
af Mads Mazanti Jensen

I sidste medlemsblad slog jeg ned på regnslaget mod Skovshoved, som udelukkende
blev afviklet på grund af en bornholmsk
dommer, der ikke ville tage tilbage til klippeøen med uforrettet sag. Nu spinder jeg
en ende over temaet B.93 og Bornholm
med udgangspunkt i følgende nedslag i
Banks´ arkiv:
22. april 1989
B.93Viking 30
Målscorere: Henrik Petersen, Claus
Petersen og Kenneth Beck.
342 tilskuere på Østerbro Stadion.
Hvad detaljer fra denne kamp angår, må
jeg ærligt indrømme, at hukommelsen
svigter. Det var en ventet 3-0-sejr over et
Viking-hold, der sluttede sidst og rykkede
ud af 3. division øst, mens B.93 endte
med at vinde rækken og tage elevatoren
op i 2. division igen.
Men kampen er bemærkelsesværdig ved, at
den markerer den foreløbig sidste gang, et
bornholmsk hold har gæstet vort 1. senior-

hold på Østerbro. Og det er i grunden en
skam. Ikke kun fordi det som regel er
hyggeligt at få gæster fra Solskinsøen,
men også fordi B.93 har haft et ualmindeligt godt tag på bornholmske hold.
Statistikken siger 11 sejre og 2 nederlag i B.93s favør. Målscore: 34-9. De to
nederlag faldt begge i 1969, 0-1 hjemme
mod Viking og 1-2 ude mod Vikings bysbørn Rønne IK. Siden 26. oktober 1969 er
det altså blevet til lutter sejre over bornholmske hold. Seneste sejr var i 2003, hvor
„lynet med glasanklen‟, Peter Fensholm,
sikrede en 1-0-sejr i en pokalkamp mod
fusionsklubben FC Bornholm.
Hvor møderne med de bornholmske hold
har været succesrige, men få, for vores 1. senior, har vores 2. senior til gengæld udkæmpet talrige slag mod bornholmske hold. Da vores 2. senior var mere
eller mindre fast inventar i danmarksseriens pulje 1, var det især i 1980erne
ikke ualmindeligt, at 3-4 af rækkens hold
var bornholmske. Ture til ikke blot hovedbyen Rønne, hvor øens storhold Viking og
Rønne IK huserede, blev suppleret med
udflugter til Klemensker, Hasle, Nexø

og Allinge-Sandvig. Billetter til Bornholmerbåden må have været en væsentlig
udgiftspost i klubregnskabet. Dog intet at
sammenligne med de bornholmske klubbers udgifter til de uafladelige københavnerture.
Ligesom det var tilfældet, når bornholmske dommere tog turen til Sjælland, kunne
aflysninger af hjemmekampe mod bornholmske hold ikke komme på tale. Jeg
husker en kamp mod Hasle i efteråret
1993, hvor enorme mængder nedbør havde
for vandlet Klosterfælleden til én stor
vandpyt. Men kampen skulle gennemføres for enhver pris. Kampen sluttede 0-0,
da det simpelt hen var umuligt for nogle af
holdene at få bolden frem ad banen uden
at den strandede i vandmasserne.
Men Bornholm har faktisk ydet et vist bidrag til talentmassen i B.93. Som jeg blev
opmærksom på ved at se Brian Nehms
bornholmerquiz på fanklubbens facebookside, tæller førsteseniortruppen i øjeblikket
tre bornholmere, Magnus Krogh Hansen,
Benjamin Lund og Nicolai Olsen. En lignende „bornholmsk invasion‟ skal vi tilbage
til halvfemserne for at finde en pendant
til. Da bestod „bornholmermafiaen‟ af
Flemming Jørgensen og Cliff Hansen.

Nicolai Olsen
Foto: Christian Midtgaard

De bornholmske problemer med at fastholde talentmassen på øen får B.93s
problemer med at hindre storklubbernes
talentfiskeri til at forekomme tilforladelige
i sammenligning. På en ø med få uddannelsesinstitutioner og uden økonomisk underlag til professionalisme er det ikke nemt
at fastholde de unge spillere.
Det var derfor på det nærmeste sensationelt, men også særdeles glædeligt for
mangfoldigheden i dansk divisionsfodbold,
at NB Bornholm (Nexø Boldklub Bornholm)
i 2012 rykkede op i 2. division. Da storfusionen FC Bornholm var gået i opløsning,
var der næppe nogen, der havde troet
på en fremtid i divisionsfodbold for noget
hold på klippeøen.
Desværre varede opholdet i 2. division
kun en enkelt sæson for NB. I dag kæmper klubben med Rønne forenede Boldklubber (en sammenslutning af Rønne
IK, Viking og Knudsker) om titlen som
øens førende hold. Kampen udkæm pes i Københavnsserien.

Benjamin Lund
Foto: Christian Midtgaard
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Magnus Krogh Hansen
Foto: Christian Midtgaard

Selv om et opgør mellem B.93 1. senior
og et bornholmsk hold således har lange
udsigter, har vi meget at takke solskinsøen for. Lad os håbe, at vi engang igen
ser en bornholmsk klub på divisionsniveau
igen. Ikke kun fordi vi plejer at slå dem.
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NEKROLOG

HOVEDBESTYRELSEN

FODBOLDBESTYRELSEN

Hans Drachmann (formand)
dra@b93.dk

Morten Hemmingsen (formand)
mhe@b93.dk

Peter Lysdahl (kasserer)
Lysdahl63@gmail.com

Flemming Lauenborg (næstformand)
flbfrontline@hotmail.com

Paul, der var temmelig lille af statur, kompenserede for det ved at gennemføre en
atletisk hopserv, som man absolut måtte
beundre.

Morten Hemmingen (fodboldformand)
mhe@b93.dk

Benny Gerneke
benny.gerneke@yahoo.dk

Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk

Emil Bille
superduoerchamp@gmail.com

Privat var Paul gift med Jutta og parret
boede i mange år i Allerød. Han arbejde
på Københavns Universitet som professor
i historie.

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

Gurpaul Singh

Ivo Skolmen
(Tennisafdelingens repræsentant)
ivo@b93.dk

Matias Holland
matias@hollandchristensen.dk

Paul Rømert Rasmussen 12. maj 1938 – 20. november 2019
af Torben Klarskov

Paul Rømert Rasmusen var et meget anerkendt tennismedlem i mange år. Han var
inkarneret medlem af B.93 og svoren tilhænger af, at klubben skulle være en klub
med både tennis og fodbold.
Han var, sammen med sin nære ven Kaj
Sode Pedersen, de to eneste tennismedlemmer, der var medlem af 100 mandsklubben, som under det navn ydede tilskud
til fodboldungdommen.
Sammen med sin gode ven Kaj Sode
Pedersen var han også medlem af Allerød
Tennis Klub, hvor jeg selv havde lejlighed
til at mødes med de to festlige fyre, der
formåede at sprede glæde omkring sig.

Han blev begravet fra Lillerød Kirke onsdag den 27. november.
Æret være Pauls minde.

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

Tommy Møller (seniorafdelingen)
tommy@b93.dk

Jens Kolding (suppleant)
kolding@godmail.dk

TENNISBESTYRELSEN
Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk
Patrick Ørngreen (næstformand)
patrick.oerngreen@hotmail.com
Adam Hvid (medlem af økonomi
udvalget)
Torben Ernst
willy@willyernst.dk

Jeppe Hedaa (bestyrelsesmedlem)

Cathrine Ørbeck-Riis
cathrine.riis@hotmail.com

Flemming Lauenborg
(bestyrelsesmedlem)
flbfrontline@hotmail.com

Nils-Henrik Jørgensen
nihej@stagehoej.dk

BESTYRELSEN FOR ØSTERBRO
IDRÆTSPARK A/S (ØI)

Charlotte Kjæmperud (suppleant)

Anne Glitre (suppleant)

Torben Henriksen (bestyrelsesformand)
adv@t-henriksen.dk
Fra venstre mod højre: Paul Rømert Rasmussen, Kaj Sode Petersen,
Jørgen Nursker og Poul Christensen
Foto: Christian Midtgaard

Klaas Muizelaar (adm. direktør)
kmuizelaar@hotmail.com
Niels Kjærulff (bestyrelsesmedlem)
niels-kathleen@mail.dk
Rogier Folkers (bestyrelsesmedlem)
rogierfolkers@hotmail.com
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BOLDKLUBBEN AF 1893
125 ÅR
En oplagt gave
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 forfædre på et af de mange holdbilleder, som bogen er fyldt med.
Prisen er 125 kr. i løssalg. Såfremt man ønsker bogen tilsendt koster
det 200 kr. Husk 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
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