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Da jeg afsluttede redaktionen af marts- 
nummeret af medlemsbladet d. 20. 
februar, havde jeg ingen anelse om, hvil-
ken virkelighed, der ville overhale bladets 
indhold indenom. 

Hér havde jeg fyldt bladet med 
artikler, der overvejende så frem 
mod den kommende forårssæ-
son, og så skulle det vise sig, 
at den kommende forårssæson 
måske slet ikke ville finde sted, 
i hvert fald ikke i den form, den 
var planlagt. 

Normalt er jeg glad for bladet 
som et langsomt medie med 
vægt på baggrundsstof frem 
for aktualitet. Men jeg må nok 
indrømme, at jeg ved bladets 
udgivelsestidspunkt havde det 
mærkeligt med at have sendt 
et blad på gaden, hvis indhold 
i det store hele var blevet over-
halet indenom af virkeligheden i 
tidsrummet mellem min afslut-
ning af bladet og layouterens og 
trykkerens arbejde. 

Et nyt blad skulle have udkommet 
i juni, men også da fik virusset det sidste ord. 

Ikke blot var det begrænset, hvad der var 
at skrive om, da klubben i dele af perioden 
fra marts til juni var lukket ned; medlems-
bladet røg også ind i alvorlige økonomiske 
problemer, fordi bladets annoncører fuldt 
forståeligt var for pressede af situationen 
til at betale for deres annoncer i bladet.

For eksempel er bladets største annoncør 
restauranten i klubhuset, Kokkens Gourmet, 
og det siger sig selv, at en restaurant, der 
blev tvangsnedlukket i ugevis ikke havde 
mulighed for at bidrage til bladets økonomi.  

Nu, i september, lykkedes det så at få et blad 
ud til klubbens medlemmer igen, selv om det 

er klart, at vores annoncører stadig kæmper 
for at få hverdagen til at hænge sammen. 

Der skal lyde en stor tak til vores trykkeri, 
Herrmann & Fischer, som med en generøs 
rabat på produktionsomkostningerne har 

bidraget til at muliggøre denne udgivelse, 
og til BackOp-foreningen for at hjælpe 
med at dække udgifterne. 

Alle medlemmer opfordres til at støtte vores 
annoncører og klubbens sponsorer. Denne 
opfordring gælder selvfølgelig til hver en 
tid, men særligt i denne tid, hvor det trods 
genåbningen ikke er nemt for erhvervsdri-
vende at få gang i økonomien igen. 

En krise af så omfattende og dyb karakter 
som coronakrisen sætter selvfølgelig akti-
viteterne i vores klub i perspektiv. 

Noget så banalt som at rende rundt efter 
en bold er selvsagt ligegyldigt i lyset af de 
enorme sundhedsmæssige og økonomiske 

SYGT
Af Mads Mazanti Jensen
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konsekvenser, krisen har skabt verden over. 
Men på den anden side: Krise eller ej, livet 
skal jo leves. Og for nogle af os bliver kva-
liteten af livet dog betragteligt forøget af 
den glæde og det fællesskab, spillet med 
den lille runde fører med sig.

Dette blad vil forsøge at samle op på akti-
viteterne i klubben i kølvandet på nedluk-
ningen, i håbet om at en ny virkelighed 
ikke på ny vil overhale bladet indenom. 
For der er jo faktisk sket store ting i vores 
lille verden, corona eller ej. 

Mest bemærkelsesværdig er den ændring af 
turneringsstrukturen i Danmarksturneringen 
i fodbold, som den professionelle afdeling i 
B.93 lykkedes med at få gennemtrumfet. 
 
At B.93 således får sat sit aftryk på en 
sag, der vedrører hele fodbolddanmark er 
særdeles opsigtsvækkende, og vil natur-
ligvis blive behandlet i dette blad. 

Desuden har et yderst velafviklet ung-
domsdanmarksmesterskab i tennis på 
B.93´s anlæg ydet endnu et flot bidrag 
til klubbens gode omdømme i tennisdan-
mark. Dette – og meget mere – vil dette  
blad omtale. 

Til slut en særlig hilsen til bladets abon-
nenter. Jeg er ked af, at I ikke fik jeres 
blad tilsendt i juni, men håber alligevel, 
at I fastholder jeres abonnement. Jeres 
bidrag til bladets økonomi er særligt vigtig 
i disse tider, hvor medlemsbladet – som 
så mange andre – kæmper med at få 
enderne til at mødes. 

Tak! 
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FORMANDENS STORE KUP
B.93 bag ny turneringsstruktur
af Mads Mazanti Jensen

Fodbold-Danmarks maniske og farce- 
agtige begejstring for at ændre og kompli-
cere turneringsstrukturen turde være den 
fodboldinteresserede bekendt. At B.93 står 
bag en ny turneringsstruktur er imidler-
tid en nyhed, ja, faktisk en klubhistorisk 
begivenhed. Og da den nye struktur gør 
denne sæsons 2. division til en spræng-
farlig affære, hvor holdene til slut skal 
fordeles på hele fire forskellige ræk-
ker, fortjener den naturligvis omtale hér.  

Den nye turneringsstruktur opstod på 
baggrund af et længere forløb i kølvan-
det på den nedlukning af danmarkstur-
neringen, der var en konsekvens af den 
generelle corona-nedlukning. 

Efter blot en enkelt af de seks kampe, der 
skulle afvikles i 2. divisions grundspil i for-
året, blev der lukket og slukket for spil i 
danmarksturneringen. 

Efterhånden som tiden gik, forekom det 
for den udenforstående stadig mere pro-
blematisk at få gang i 2. division igen. 
Superligaen og 1. division fik lov til at 
begynde igen mod at en grotesk omfat-
tende „corona-protokol‟ blev overholdt. 
2. division blev imidlertid ikke defineret 
som „professionel fodbold‟ og kom der-
for ikke med i første omgang. 

Med udsigten til at andendivisionsklub-
berne skulle betale de angiveligt 250.000 
kroner, corona-testningen af spillere og 
ledere kostede, uden at få nævnevær-
dig andel i de tv-penge, der var den store 
gulerod for de „professionelle‟ klubber, 
var en genstart heller ikke ligefrem øko-
nomisk attraktiv for klubberne i 2. divi-
sion, tværtimod.

En anden knast var vanskelighederne ved 
at forlænge sæsonen for klubber med en 
blanding af professionelle, semi-professi-
onelle og amatører. 

Klubber med semi-professionelle og ama-
tører i deres trupper kunne ikke vide sig 
sikre på, at deres spillere var til rådig-
hed i en turnering, der kunne strække sig 
langt ind i juli måned. 
 
Skulle turneringen afvikles, forekom det 
således usandsynligt at afvikle den i sin 
helhed for 2. divisions vedkommende.

En ren aflysning af turneringen endte det 
dog heller ikke med. Men før det over-
hovedet kom til et egentligt udspil fra 
Divisionsforeningen til en alternativ tur-
neringsafvikling, forsøgte otte klubber 
– Ringkøbing, FC Helsingør, FA 2000, 
Brønshøj, Slagelse, Vanløse, FC Sydvest 
og Holbæk – sig med et alternativt 
forslag, der indebar, at stillingen i det 
afbrudte grundspil blev fastfrosset uden 
nedrykkere, således at næste sæson 
ville blive med 30 hold i 2. division. 

Lars Lüthjohan Jensen
Foto: B. 93 Arktivfoto
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D. 18. maj kom Divisionsforeningen med 
deres eget udspil, som fejede forslaget fra 
de otte „rebeller‟ af banen. Udspillet lød 
på, at stillingen i grundspillet blev fros-
set, og der ville blive gennemført et op- 
og nedrykningsslutspil, hvori klubberne 
skulle spille i alt seks kampe imod hold 
fra den modsatte kreds. Som i udgangs-
punktet for turneringen skulle der findes 
én oprykker og fem nedrykkere. Med dét 
scenario lå B.93 kun tre points over ned-
rykningsstregen.

Det sidste ord var imidlertid ikke sagt i 
denne sag. Med formand Lars Lüthjohan 
Jensen i spidsen satte anpartsselskabet 
bag B.93s professionelle afdeling sig for 
at „kuppe‟ Divisionsforeningen ved at få 
et alternativt forslag vedtaget. 

Et sådant kup krævede 2/3 flertal blandt 
2. divisions 24 klubber for at gå igen-
nem. Med den splittelse, der tydeligvis 
var klubberne imellem – jævnfør de otte 
klubbers „oprørsforsøg‟ – var det ikke 
ligefrem en nem opgave. Det må have 
krævet mange telefonsamtaler og diplo-
matiske evner ud over det sædvanlige. 

Ikke desto mindre lykkedes det. D. 28. 
maj stemte 19 ud af de 24 klubber for 
B.93´s forslag til en ny struktur. På kort 
sigt indebar forslaget, at op- og nedryk-
ningsslutspillet ville blive afviklet som 
Divisionsforeningen havde lagt op til, dog 
med den afgørende ændring, at antallet 
af nedrykkere blev reduceret fra fem til 
to. Det indebar en turneringsstruktur i 
sæsonen 20/21 med 28 hold i 2. division. 
D. 18. maj havde Divisionsforeningen 
ellers meldt ud, at de ikke selv havde 
mandat til at vedtage en løsning, der gav 
et andet antal hold i næste sæson end de 
allerede vedtagne 24 hold. 

Men nu fik de så åbenbart et nyt mandat. 
Af B.93 & co. Desuden blev andendivisi-
onsklubberne ikke påbudt at gennemføre 
de bekostelige corona-tests, ja, med kort 
varsel fik klubberne ligefrem lov til at få 
tilskuere på stadion. Sådan var det i de 

kaotiske dage i maj og juni, da fodbolden 
skulle rulle igen: Hvad der var virkelighed 
den ene dag, blev erstattet af en ny vir-
kelighed den næste. 

Den nye turneringsstruktur indebar ikke 
kun en ændring af 2. division på kort 
sigt i form af færre nedrykkere i den 
forgangne sæson. Også på længere 
sigt betyder den væsentlige ændringer 
i turneringsstrukturen. Den nuværende 
danmarksturnering får fire i stedet for 
tre divisioner. Sæsonen 20/21 bliver en 
overgangssæson, hvor det handler om 
at fordele de 28 andendivisionshold ud 
på den næstbedste, den tredjebedste, 
den fjerdebedste række og danmarks-
serien. 

De 28 hold opdeles i en øst- og vestkreds 
med 14 hold, der spiller to gange mod 
hinanden, altså 26 runder. Vinderen af 
hver kreds rykker op i Nordic Bet Ligaen 
(den næstbedste række), nummer 2 til 
og med 6 kvalificerer sig til „en ny 1. divi-
sion‟ (den tredjebedste række), nummer 
7 til og med 10 kvalificerer sig til den „en 
ny 2. division‟ (den fjerdebedste række), 
mens nummer 11 til 14 rykker ned i 
danmarksserien. Det er med andre ord 
ikke småting, der står på spil i den netop 
påbegyndte sæson. 

Det munder ud i en turneringsstruktur 
med fire divisioner med 12 hold i hver fra 
og med sæson 21/22. De 12 hold spiller 
efter samme struktur som Superligaen og 
Nordic Bet Ligaen er begyndt på i sæson 
20/21: 22 runders grundspil efterfulgt af 
slutspil med 10 kampe i hhv. op- og ned-
rykningsspil. Den nye 1. division får to 
oprykkere og to nedrykkere, den nye 2. 
division får to oprykkere og fire nedryk-
kere til danmarksserien. 

For en traditionsbunden stodder som 
undertegnede er alt det pjat med slut-
spil ikke ønskværdigt. Og den foreløbige 
benævnelse af den tredje- og fjerdebed-
ste række som 1. og 2. division en dår-
lig vittighed, der får George Orwell til 
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at rotere i sin grav. Men bortset fra dét: 
Opdelingen i fire rækker i stedet for tre 
må dog gøre turneringen mere interes-
sant end hidtil, hvor der kun er én opryk-
ker fra 2. division til Nordic Bet Ligaen, og 
hvor springet mellem de i det store hele 
fuldtidsprofessionelle klubber i Nordic Bet 
Ligaen og fyraftensprofferne i 2. division 
synes at blive større og større. 

Disse forskelle udjævnes naturligvis ikke 
med den nye struktur, men den ekstra 
division må da give mere at spille for, 
i stedet for det hidtidige „alt-eller-in-
tet-format„. Desuden gør afskaffelsen af 
øst- og vestkredse kål på problemet med, 
at østkredsen generelt regnes for stær-
kere end vestkredsen, hvorfor vesthol-
dene har nemmere ved at samle points 
til slutspillet end østholdene. 

Nu bliver de lavere rækker en åben og 
ligeværdig slagudveksling uden geogra-
fisk slagside. 
 
Hvad man nu end måtte mene: Ved– 
tagelsen af en ny turneringsstruktur er 
en dybt imponerende bedrift af B.93´s 
professionelle afdeling. At få samlet en 
så fragmenteret flok som andendivisi-
onsklubberne bag forslaget er en forbløf-
fende flot præstation. Hatten af for dét.

Onde tunger vil selvfølgelig – med en 
vis ret – spørge sig selv, hvor længe den 
nye turneringsstruktur holder, før d´her-
rer i Divisionsforeningen får en ny fiks 
og korttidsholdbar idé. Ja – der plejer jo 
ikke at gå så lang tid. Men nu får vi se. 
Først skylder vi at give den nye turne-
ringsstruktur en chance.

Kilde: bold.dk
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UM PÅ Svanemølleanlægget
B.93 afholdt ungdomsmesterskaberne i tennis
af Mads Mazanti Jensen

Foråret bød på både op- og nedture for 
B.93 Tennis. Heldigvis gik det kun lidt ned 
og rigtig meget opad.

Coronanedlukningen ramte selvfølgelig 
B.93 Tennis ligesom alle andre. Men ten-
nisafdelingen blev på kort sigt hårdere 
ramt end fodboldafdelingen, fordi en del 
af tennisafdelingens økonomi ikke kun 
er baseret på kontingentindtægter, men 
også på indtægter fra betaling til enkelt-
stående aktiviteter som f.eks. Pay & Play. 
Disse aktiviteter var selvsagt ikke mulige, 
hvorfor tennisafdelingen gik glip af en vig-
tig indtægtskilde. 

Heldigvis blev det muligt at genåbne ten-
nisafdelingen igen i slutningen af april, 
og med genåbningen fulgte også en stig-
ning i medlemstallet. Faktisk nåede med-
lemstallet rekordhøje 1.812 i juni måned. 

Tennisafdelingen blev nødsaget til at 
genindføre medlemsstop og venteliste på 
grund af problemerne med pladsmangel. 
Løsningen på problemerne kan dog være 
kommet lidt nærmere, fordi kommunen 
i lyset af krisen gerne vil have hurtigere 
gang i byggeriet i København, og dermed 
kan det nødvendige halbyggeri muligvis 
fremskyndes, jævnfør formandens beret-
ning til generalforsamlingen andetsteds i 
dette blad. Intet er som bekendt så skidt, 
at det ikke er godt for noget.

Således blev et vanskeligt forår for tennis-
afdelingen forvandlet til en særdeles suc-
cesrig sommer. Såvel nyt som gammelt 
anlæg summede trods coronarestriktio-
ner af liv, og en række velbesøgte som-
mercamps blev afviklet løbende i løbet af 
sommermånederne.

Deltagerne ved en af de mange  
vellykkede sommercamps
Foto: Facebook-siden B.93 Senior  
Tennis Udvikling
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Kronen på værket i sommersæsonen var 
dog ungdomsmesterskaberne. 
 
På et smukt nyrenoveret Svanemølleanlæg 
lagde B.93 fra d. 27. juni til d. 4. juli grus 
til danmarksmesterskaberne for junior-
spillere i rækkerne U12, U14, U16 og U18.

Arrangementet var sin første af sin art i 
klubben, men B.93 Tennis løste opgaven 
med imponerende professionalisme. 

Mesterskaberne gjorde B.93´s i forvejen 
gode ry i tennisdanmark endnu bedre, og 
medførte en skamrosende artikel på tennis-
avisen.dk. 

Rent sportsligt blev mesterskaberne endnu 
et bevis på den gode udvikling i især pige-
afdelingen.

Medlemsbladet har før omtalt Zoë du 
Pasquier Jensen som et af pigeafdelingens 
største talenter, men til UM fik B.93 vist, at 
vi også har andre end hende at byde på. 

Sofia Mortensen Poulsen levede op til sin 
seedning i både U12 pigesingle, hvor hun 
vandt sølv, og i U12 pigedouble, hvor hun 
sammen med makkeren Carolina Sofia 
Kostecki-Andersen vandt guld efter en 
finale vundet i et afgørende match-tie-
break. 

Herunder følger resultaterne fra 
UM-finalerne, hentet fra tennisavisen.
dk. Bemærk den tydelige sjællandske 
dominans blandt finalisterne. Kun to 
spillere fra Jylland - en fra Kolding og en 
fra Aarhus 1900 - kom med til finalerne. 
Alle øvrige finalister var fra København og 
omegn. Ungdomstennis på eliteniveau er 
i sandhed en københavnersport.

Den opmærksomme læser vil også bemærke 
gengangere blandt UM-finalisterne og de 
bedst placerede ved den internationale tur-
nering afholdt i B.93 Tennishal i efteråret 
2019. Hvis man vil opleve dansk tennis´ 
fremtid, er det på B.93s anlæg, det sker.

Tekniskafdeling gjorde en stor indsats for at forbedre 
anlægget før UM. Resultetet var forbløffende.
Foto: Facebook-siden B.93 Tennis

FØR EFTER
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U12 drengesingle:
Marcus Sehested, Holte 
- Christoffer Jensen, KB (1) 6-2, 6-2.

U12 pigesingle:
Augusta Lucia Grau Kristensen, 
Lyngby (1) 
- Sofia Mortensen Poulsen, 
B.93 (2) 6-2, 6-0.

U14 drengesingle:
Oliver Steines, KB (2) 
- Lucas Christmas-Møller, KB (3) 
7-5, 1-6, 6-2.

U14 pigesingle:
Milla Johanna Mørk, 
Hørsholm-Rungsted (1) 
- Frederikke Alberte Pape, 
HIK (2) 6-1, 6-3.

U16 drengesingle:
Christopher Garde, HIK (1) 
- Cornelius Alexander Shalmi, 
HIK (3) 6-4, 6-4.

U16 pigesingle:
Johanne Christine Svendsen,
Hørsholm-Rungsted (1) 
- Rebecca Munk Mortensen, 
KB (2) 6-2, 6-3.

U18 drengesingle:
Felipe Stevn Mikkelsen, KB (2)
- Caspar Jalili Mikkelsen, 
Hørsholm-Rungsted (7) 5-7, 6-2, 6-0.

U18 pigesingle:
Charlotte Ellegaard, Lyngby (7) 
- Olivia Thiemke, KB (6) 6-0, 6-3. 

Det smukt renoverede anlæg
Foto: Facebook-siden B.93 Tennis
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2 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

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

U12 drengedouble:
Mads Bruhn Aaby/Marcus Sehested, Holte 
- Asger Thorn Sørensen/Christoffer Topp-
Parving, Gentofte (2) 6-0, 6-2.

U12 pigedouble:
Carolina Sofia Kostecki-Andersen
 Roskilde/Sofia Mortensen Poulsen, 
B.93 (1) - Sophie Tølbøl Bergqvist, KB
/Clara Møller Wilstrup, Gentofte 
(3) 6-7(4-7), 6-1, 10-6.

U14 drengedouble:
Lucas Christmas-Møller,
KB/August Brostrøm Poulsen,
 Gentofte (2) 
- Alexander Nerdal Clausen
/Oliver Steines, KB (1) 6-2, 3-6, 11-9.

U14 pigedouble:
Laura Baagøe Brunkel, Holte
/Frederikke Alberte Pape, HIK (1) 
- Mille Johanna Mørk, Hørsholm-Rungsted
/Felicia Damm Nielsen, Kolding (2) 
6-2, 6-4.

U16 drengedouble:
Kristoffer Pødenphant, KB
/Adam Saxenfelt Tvede, Hillerød 
- Alexander Borup
/Konstantin Gade Krüger, KB (3) 6-3, 6-3.

U16 pigedouble:
Natacha Schou, Lyngby/Johanne Christine 
Svendsen, Hørsholm-Rungsted (1) 
- Vilma Krebs Hyllested
/Rebecca Munk Mortensen, KB (2)
 4-6, 6-1, 10-7. 

U18 drengedouble:
Felipe Stevn Mikkelsen/Lukas 
Goldstein Wendelboe, KB (2) 
– Mikkel Ballisager, Aarhus 1900/Rasmus 
Egehus, Hørsholm-Rungsted 6-4, 6-4.

U18 pigedouble:
Victoria Ilena Andersen, Virum/Charlotte 
Ellegaard, Lyngby - Nikoline Gullacksen, 
KB/Cirkeline Lynge Lundberg, 
HIK 6-3, 0-6, 10-5.
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En ny sponsor er altid hjertelig velkom-
men – særligt i disse corona-krisetider. 
Sparekassen Sjælland-Fyn har en lokal filial 
på Dag Hammarskjölds Allé. Kom forbi, hvis 
De ikke allerede har været der. Souschef 
Pernille Turka Dencker fra Sparekassen 
Sjælland-Fyn byder klubbens medlemmer 
velkommen således:

– I Sparekassen Sjælland-Fyn får du en 
lokal filial, og en fast personlig rådgiver, 
som kender dig og din økonomi. Hos os 
kommer du ikke til at føle dig som et num-
mer i rækken. I Sparekassen Sjælland-Fyn 
lægger vi særlig vægt på at bidrage til at 
gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at 
leve, arbejde og drive virksomhed – med 
særlig vægt på uddannelse og talentpleje. 

Netop dette synes vi i afdelingen på Østerbro 
er en god pendant til B.93 og de værdier, 
klubben har. Vi har et særligt fokus på at 
sikre børn og unge en god uddannelse og 
udvikle de talenter, der er i vores mar-
kedsområde. Derfor har vi i Sparekassen 

Sjælland-Fyn også dedikeret en betydelig 
del af vores sponsorkroner til talentpleje 
og -udvikling samt uddannelse via part-
nerskaber med foreninger, talentmiljøer 
og uddannelsesinstitutioner i vores mar-
kedsområde.

Afdelingen på Østerbro står klar til at 
give alle B93-medlemmer og deres fami-
lier en økonomisk gennemgang samt et 
uforpligtende møde i vores afdeling på 
Dag Hammarskjölds Allé. 

Ligeledes ønsker vi at kunne komme ud 
til medlemmerne i klubben og fortælle om 
økonomi, og hvad man som ung skal være 
særligt opmærksom på.

Vi sætter en ære i at være lokal engage-
rede og kunne være med til at støtte op 
om foreningslivet i B.93.

Og vi i B.93 sætter en ære i at støtte 
vores sponsorer. Så støt Sparekassen 
Sjælland-Fyn.

VELKOMMEN TIL SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN
Ny sponsor for B.93
af Mads Mazanti Jensen

Filialdirektør Morten Dueholm Rosengaard
souschef Pernille Turka Dencker &
Steen Granager-Simonsen
Foto: Claus Vandborg
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„85 procent af klubbens medlemmer ved 
ikke, at B.93 har et 2. divisionshold, der 
spiller på Østerbro Stadion‟ . Dette fak-
tum blev bragt på banen af kommunika-
tionschef Claus Vandborg til fanklubbens 
generalforsamling for efterhånden halvan-
det år siden. For nogle af os har det run-
get i baghovedet lige siden. 

Ikke at det egentlig var overraskende. Når 
vores divisionshold for herrer kun trækker 
omkring 200 tilskuere til en hjemmekamp 
og tilmed repræsenterer en klub midt i 
København med omkring 3000 medlem-
mer, er det jo tydeligt for enhver, at noget 
er rivende galt. 

Den gode nyhed er, at der i hvert fald bli-
ver forsøgt at gøre noget ved det. I sidste 
medlemsblad fortalte vi om ungdoms-
træner Emil la Cour og sportschef Patrick 
Mtiliga, der i fællesskab har påbegyndt 
en juletradition med indendørsfodbold 
mellem U12-drengene og 1. herresenior, 
for således at introducere drengene for 
spillerne på fodboldafdelingens flagskib. 

Og nu skruer B.93 Fanklub også op for 
charmen overfor de unge medlemmer ved 
at oprette en underafdeling af fanklubben 
for klubbens ungdomsmedlemmer.
 

DE UNGE ENGLE
Nyt initiativ fra B.93 Fanklub
Af Mads Mazanti Jensen & Brian Nehm

Brian Nehm
Foto: B.93 Arktivfoto
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Fanklubformand Brian Nehm skriver:
 
B.93 Fanklub udvider nu med en ung-
domsfanklub for moderklubbens medlem-
mer mellem 5-15 år.
Det er ganske GRATIS at være medlem. 

Hvad får man så? 
Som ungdomsmedlem kommer du i forve-
jen gratis ind til alle 1. seniors hjemme-
kampe på Østerbro Stadion, men med dit 
helt unikke medlemskort kan du tage en 
ven/forælder med ind gratis.

Derudover giver B.93 Fanklub popcorn og 
en sodavand til alle hjemmekampe, og 
mulighed for at deltage i en sparkekon-
kurrence i pausen, hvor du kan vinde en 
fed præmie.
 
På Tribunen laves der et afsnit for De 
Unge Engle, hvor vi sørger for flag og 
andre festligheder.

Derudover vil der til nogle kampe være 
special events, som kunne være FIFA 20 
konkurrence på PlayStation.

 

Indmeldelse i De Unge Engle 
skal ske på mail:
Nehm88@yahoo.dk  
Emnefelt: DUE 

Skriv navn og telefonnr. samt hvilken 
årgang og hold, du spiller på. 
Medlemskortet hentes i Fanboden på 
Østerbro Stadion. 

Vi håber at se en masse af klubbens unge 
medlemmer på stadion.

Initiativet blev lanceret i februar. Og i 
marts blev Danmark som bekendt luk-
ket ned, så det siger sig selv, at De Unge 
Engle ikke blev flyvefærdige lige med det 
første. Det gav jo selvsagt ingen mening 
at få de unge og deres forældre over på 
stadion, når stadion i lighed med andre 
kommunale anlæg var lukket ned. 

Men nu er verden og Østerbro Stadion 
åbnet igen, så der er al mulig grund til 
at bakke op omkring dette fremragende 
initiativ. Vi skal have flere tilskuere på 
Østerbro Stadion. Og meget gerne flere 
unge tilskuere.
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Et medlemskab af fanklubben koster kun 93 Kroner.

Betal 93 Kroner til
Kontonummer 5339

Registreringsnummer 0000345560
eller Mobilepay 80064
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B.93 Tennis havde inden indendørssæso-
nen et hold i 1. Division (landets næstbed-
ste række) på både herre- og damesiden, 
og det var målet, at de også gerne skulle 
være der, når sæsonen var slut. Den mis-
sion lykkedes – om end sæsonen fik en 
besynderlig og ærgerlig afslutning.

Damerne havde en glimrende sæson i 1. 
Division, og lå inden sidste kamp mod 
Greve kun et point efter Lyngby på før-
stepladsen. Hvorvidt damerne kunne 
have overhalet Lyngby på sidste spille-
dag og dermed sikret sig tilbagevenden 
til Elitedivisionen, finder vi imidlertid 
aldrig ud af. For som følge af 
den almindelige nedlukning i 
forbindelse med virusudbrud-
det blev kampene på sidste 
spilledag d. 14. marts udskudt 
på ubestemt tid. Og midt i april 
vurderede Dansk Tennis Forbund 
så, at det ikke ville blive muligt 

at afvikle kampene indenfor en oversku-
elig fremtid, hvorfor hele holdturneringen 
blev suspenderet, og at stillingen inden 
sidste spillerunde blev ophøjet til turne-
ringens slutstilling.

Med denne skrivebordsafgørelse blev Lyngby 
altså kåret til oprykker til Elitedivisionen. 
Ærgerligt, men når det så er sagt: Et 
meget velspillende Lyngby-hold havde 
sandsynligvis klaret skærene selv ved 
at vinde deres sidste kamp mod midter-
holdet Vedbæk overbevisende. Og vi må 
også erkende, at den indbyrdes kamp 
mellem Lyngby og B.93 blev vundet af 

INDENDØRS SUCCES
En god indendørssæson fik en abrupt afslutning
af Mads Mazanti Jensen

Træning på vores smukke anlæg.
Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis.
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Lyngby med 4-2. Så på den baggrund 
er oprykningen i orden, når det nu ikke 
kunne afgøres på andre måder. Og dame-
sidens meget talentfulde ungdomsafdeling 
skal nok formå at etablere seniorholdet i 
Elitedivisionen – på længere sigt.
 
Herrerne fik ligesom damerne suspende-
ret holdturneringen og ophøjet stillingen 
før sidste spillerunde til slutstilling. Som 
nævnt i medlemsbladets martsnummer lå 
herrerne ved redaktionens slutning (d. 20. 
februar) placeret midt i 1. Division. Men i 
en række med tre nedrykkere ud af otte 
hold og stor jævnbyrdig blandt holdene i 
rækkens nederste halvdel, kunne herrerne 
ikke føle sig sikre på en forbliven i ræk-
ken trods midterplaceringen – heller ikke 
selv om turneringens næstsidste kamp 

blev vundet med 4-2 over Øresund. Det 
hele stod og faldt med den sidste kamp 
mod Rødovre, der før sidste spillerunde 
lå placeret under nedrykningsstregen blot 
et enkelt point bag B.93. Og det gjorde 
det så alligevel ikke, for af samme grund 
som hos damerne blev kampen aldrig spil-
let. B.93 forblev altså i 1. Division, hvilket 
selvfølgelig er meget glædeligt. Men mon 
ikke de er en smule bitre i Rødovre? Det 
er i så fald fuldt forståeligt.
 
Trods den underlige afslutning på sæso-
nen kunne B.93 ikke kun glæde sig over 
de to førsteholds forbliven i 1. Division, 
men også over andetholdenes oprykning 
til Liga 1 (den højeste række for reserve-
hold) for både dame- og herrehold. 

Det vidner om imponerende 
arbejde i tennisafdelingen. 
Også på niveauet umiddel-
bart under de højst range-
rede spillere. 
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Referat af Generalforsamling i 
B.93 30. juni 2020
Der var mødt 20 mennesker op til gene-
ralforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og  

stemmetællere
2. Uddeling af årsnåle
3. Jubilæumsprisen
4. Beretning
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent for  

passive medlemmer
7. Forslag
8. Valg 
9. Valg af revisor
10. Evt.

1.  Valg af dirigent, referent og  
 stemmetællere.
Hovedbestyrelsen foreslår:
Dirigent: Torben Henriksen
Referent: Torben Klarskov Andersen
Stemmetællere: Palle Banks 

Alle de ovennævnte blev valgt. På grund 
af det ringe fremmøde, mente man at én 
stemmetæller ville være tilstrækkeligt. 

Inden den ordinære generalforsamling gik 
i gang, mindedes man de tre medlemmer i 
perioden, der var afgået ved døde. 

Tommy Andersen, Torben Ågerup og 
Paul Rømert Rasmussen. 

2. Uddeling af årsnåle
25 års medlemsskab:
Ebbe Lund Nielsen

40 års medlemsskab:
Hans Christian Hesselberg

50 års medlemsskab:
Peter Schnohr, tennis, 
Michael W. Christensen

60 års medlemsskab
Brian Carlsen, 60 år

GENERALFORSAMLING I B.93
Medlemsbladet bringer hér referat fra  
Generalforsamlingen d. 30. juni:
af Torben Klarskov
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3.  Jubilæumsprisen 
 Årets jubilæumspriser 2020
Ligesom mange andre har været nødsa-
get til det, så har også jubilæumsudvalget 
været i den situation, at vi har konfereret 
sammen via de digitale medier.

Vi var forberedt på en generalforsamling 
i april måned, og havde i god tid advise-
ret, at medlemmer af B.93 kunne indstille 
medlemmer af B.93 til årets jubilæums-
pris/priser.

Vi fik en del flere indstillinger end det før-
ste år, men måtte desværre konstatere, at 
ikke-medlemmer af B.93 havde indstillet 
ikke-medlemmer af B.93 til prisen. Hvilket 
medførte en del polemik.

Det er imidlertid helt klart Trebanden 
Lones, Erlings og min opfattelse, at det 

bør være sådan. Hvis dette ikke er tilfæl-
det, må spørgsmålet herom behandles på 
klubbens generalforsamling.

Udvalget har i år valgt at indstille to 
personer. En fra tennisafdelingen og en 
fra fodboldafdelingen, og vores valg er 
begrundet i en langvarig frivillig indsats 
for klubben fra de 2 herrer. I ligeberet-
tigelsens hellige navn skal vi nok sørge 
for at finde egnede kvindelige kandidater, 
såfremt bestyrelsen beder os fortsætte i 
udvalget. Vi er som bekendt kun valgt for 
en to-årig periode.

Første prismodtager kommer fra 
Tennisafdelingen. Han har ydet en åre-
lang indsat i hovedbestyrelsen, været 
formand for tennisbestyrelsen, og via sin 
plads i klubbens økonomiudvalg og som 
klubbens ulønnede direktør i halselskabet 

GENERALFORSAMLING I B.93 - fortsætter

Prisvinder Klaas Muizelaar
Foto: Claus Vandborg
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Østerbro Idrætspark har han fået styr på 
tennisafdelingens økonomi. Tidligere var 
han en vigtig nøgleperson i de forhand-
linger, der førte til salget af den gamle 
tennishal og opførelsen af den nye hal på 
Svanemølleanlægget; beslutninger, der 
har skabt grundlaget for en meget posi-
tiv udvikling i tennisafdelingen, og som 

tillige har ført til bedre forhold mellem 
tennis og fodbold. Han blev i 2018 æres-
medlem nr. 22 i klubben. Navnet er, hvis 
I ikke allerede har gættet det – Klaas 
Muizelaar, og det er bestemt ingen hin-
dring at være født hollænder, men der 
følger ikke tulipaner med udmærkelsen.
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Prismodtager Kaj Bak Christiansen 
& prisuddeler Torben Klarskov

Foto: Claus Vandborg

Anden prismodtager kommer fra fodbol-
dens verden.

En stabil holdleder i klubben gennem 
mere end 45 år. I 2011 blev han hædret 
med Vinterturneringens lederpris. Han er 
medlem af klubbens Kulturudvalg. I 2011 
lagde han fodboldstøvlerne på hylden, 

men genoptog karrieren igen i 2012, da 
DBU København indførte en 70+ turne-
ring. Netop fyldt 80 scorede han 4 mål 
i en kamp mod Rødovre. Hvorfor Palle 
døbte ham Score Kaj. Mange kender 
ham under hans øgenavn Kaj Boll, som 
han vist nok fik, fordi sekretæren ikke 
kunne læse hans håndskrift. Selv om Kaj 
er nordjyde, så er han er meget flink og 
rolig personlighed, der har den egenskab, 
at lytte alvorligt til andre og kun sige 
noget, når det giver mening. Kaj modtog 
i 2012 klubbens guldnål, og i dag skal vi 
hylde ham som den 3. modtager af klub-
bens jubilæumspris. Tillykke til Kaj Bak 
Christensen, som jo er hans rigtige navn. 

Da Klaas Muizelaar ikke kunne være til 
stede, havde han fremsendt følgende udta-
lelse, som han ønskede ville blive taget 
med i referatet.

„Tusind tak for jubilæumsprisen, jeg 
betragter det som en ære at være udvalgt 
til denne. Jeg ser prisen som en erken-
delse af ikke alene min frivillige indsats 
for klubben, men også alle de andre fri-
villige, som bruger en god del af deres 
tid på at bringe klubben videre. Lad os 
alle sammen arbejde på at gøre klubben 
endnu mere attraktiv ved at udnytte de 
muligheder, der er, i kraft af fantastis ke 
anlæg, mange medlemmer og aktive 
medvirkende. Og ikke mindst lad os lytte 
til medlemmernes ønsker. Tak til jubilæ-
umsudvalget, og jeg vil bruge ferien til at 
spekulere på, om pengene kan anvendes 
til nogle gode formål.‟
 
Hilsen, Klaas

4. Beretning
Lad os starte med at holde mandtal: 
Vi er 3.207 medlemmer, så vidt jeg har 
kunnet tælle mig frem til. Det er stort set 
det samme som for et år siden, men det 
dækker over, at der har været en tilbage-
gang i fodboldafdelingen - delvis på grund 
af coronakrisen - mens tennisafdelingen 
har en meget positiv udvikling og er nu 
den største afdeling.
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De helt aktuelle tal er:

Fodbold: 1.425 aktive
Tennis: 1.684 aktive
Passive: 98 passive

Fodboldafdelingen har en målsætning om 
at nå 1.750 medlemmer, så der mangler 
325, som gerne skulle inviteres indenfor i 
den kommende tid. 

Vi har jo en god, sund klub, som det må 
være attraktivt at være medlem af.

Økonomi
Økonomien vil kassereren gennemgå 
senere, men kort fortalt blev 2019 et år, 
hvor der var godt styr på økonomien i alle 
moderklubbens afdelinger.

Samlet set et overskud på en million. 
Størst i tennisafdelingen, men fodbold-
afdelingen fik afviklet to tredjedele af 
den gæld, som blev opbygget i 2018. Så 
afviklingen af gæld går planmæssigt.

Halselskabet - Østerbros Idrætspark A/S 
- som driver hallen, har en bundsolid øko-
nomi, hvor der hvert år afdrages 200.000 
kr. på realkreditlånet.
B.93 Kontraktfodbold Aps, der driver divi-
sionsholdet i herrefodbold, har som andre 
ambitiøse klubber en vanskelig opgave 
med at skabe balance i økonomien. 

Det skete heller ikke i 2019, men der 
arbejdes over en bred front på at skabe 
forbedringer og ikke mindst på at styrke 
organisationen og få flere gode kræfter 
med i arbejdet.

GENERALFORSAMLING I B.93 - fortsætter
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Sportsligt
På det sportslige område går det godt i 
begge afdelinger.

Der er en stor bredde i begge afdelinger, 
der arbejdes godt med den talentfulde 
ungdom, og der er grund til optimisme for 
de bedste hold i både tennis og fodbold. 

De to store planer
Hovedbestyrelsen har i det seneste år 
arbejdet videre med de to store planer, 
som vi vedtog for et par år siden og som 
skal lægge fundamentet for en stærkere 
klub.

Den ene er den, vi kalder helhedsløs-
ningen. Med den har vi lavet en samlet 
beskrivelse af den bemanding, vi ønsker i 
klubben, med sportsligt ansatte, en kom-
merciel afdeling og til at lede det hele en 
klubchef. 

Klubformand Hans Drachmann 
& fodboldformand Morten Hemmingsen
Foto: Claus Vandborg

GENERALFORSAMLING I B.93 - fortsætter
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I marts sidste år fik vi ansat Pernille 
Marcussen som klubchef, og hun har i høj 
grad bidraget til, at der nu er styr på pen-
gene, og at vi dermed har fået et godt 
økonomisk resultat.

Den anden plan er vores masterplan for 
udvikling af klubhus og anlæg, som de 
forenede bestyrelser vedtog i juni 2018. 

Første etape var at forbedre forholdene 
i klubhuset med lokaler, der samlede en 
stor del af personalet i forbedrede loka-
ler i stueetagen og som samtidig gjorde 
klubhuset til et mere åbent og imødekom-
mende sted for medlemmer og gæster. 
Den del er gennemført.

Den anden del handler om forbedring af 
idrætsfaciliteterne. Det er store planer, vi 
arbejder med her, og det er planer, som 
involverer Københavns Kommune, og 
det går dermed ikke helt så hurtigt, som 
vi kunne ønske, men der sker alligevel 
noget. Man skal bare være tålmodig.

Som bekendt arbejder vi på at opføre en 
ekstra tennishal, som også skal forsynes 
med en forlængelse af den nuværende 
midterste bygning med omklædningsfaci-
liteter til fodboldafdelingen i stuen og faci-
liteter til tennisafdelingen på 1. sal.
Vi har udarbejdet tegninger og foreløbige 
budgetter, men vi har haft meget svært 
ved at komme i dialog med kommunen, 
hvor den ene afdeling kræver en tilladelse 
fra en anden afdeling for at gå i dialog 
med os.

Men vi håber, at vi måske kan få lidt frem-
drift i projektet nu.
I hvert fald fik vi sidst i 2019 et tilsagn 
om udviklingsstøtte på 200.000 kr. fra 
klubhuspuljen, som ligger under Kultur- 
og Fritidsforvaltningen. Vi havde søgt om 
et tilskud på 2,8 millioner kr., og i det lys 

kan 200.000 kr. jo godt lyde som et lidt 
beskedent beløb. 

Men det dækker over, at kommunen har 
indført en ny praksis, hvor man i første 
omgang ønsker at støtte store projekter 
med et beløb til udvikling og forberedelse 
af projekterne, i håb om, at de så forløber 
efter planen og uden store ekstraregninger. 
Vi har altså nu fået en foreløbig kommunal 
blåstempling af projektet. Og det seneste 
nye er, at bevillingen, som var sendt lidt 
ud i fremtiden på grund af det tidligere 
anlægsstop, nu er rykket frem på grund af 
coronakrisen, så vi kan bruge de 200.000 
til at kvalificere projektet allerede i dette 
efterår.
Derefter går arbejdet så i gang med at 
fundraise og skaffe flere penge. 
Men vi har via den opsparing, som er fore-
taget i tennisafdelingen, et udgangspunkt, 
der ikke er så ringe endda. 
Ophævelsen af anlægsloftet har også 
givet håb om, at vi nu snart kan få afslut-
tet den omlægning og forbedring af fod-
boldbanerne, som der har været arbejdet 
med, siden arbejdet med lokalplanen for 
Østre Gasværkkvarteret blev indledt for 
5-6 år siden.

For nylig holdt vi møde med kommunens 
folk, og det, vi nu arbejder med, er:
• etablering af nyt græs på gammel 
 kunst
• omlægning af den kommende bane 3  
 til kunstgræs

og hvis vi er heldige, får vi det anlagt, så 
det hele er færdigt, når vi i foråret/som-
meren næste år også skal have den femte 
bane, som vi har udlånt til skøjtehalsbyg-
geriet, tilbage.

Der er ingen tvivl om, at det er to højt 
prioriterede opgaver for hovedbestyrelsen 
i det kommende år.

GENERALFORSAMLING I B.93 - fortsætter
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Det er i den forbindelse en dejlig kends-
gerning, at vi har et virkelig godt samar-
bejde i hovedbestyrelsen, hvor vi altid når 
frem til at træffe beslutningerne i enighed. 
Det er med til at gøre klubben stærk, og 
det er til fordel for begge afdelinger.
Til sidst tak til de mange frivillige og 
ansatte, som hver dag gør en stor indsats 
for den gamle klub. 

Tak for ordet. 

Ingen havde spørgsmål til beretningen, 
der derfor blev vedtaget.

5. Regnskab
Regnskabet ligger på kontoret til gennem-
syn. Kasserer Peter Lysdahl omdelte det 
af Time Vision godkendte regnskab til de 
fremmødte. 

Det fine regnskab blev gennemgået 
af kasserer Peter Lysdahl med diverse 
bemærkninger. 

GENERALFORSAMLING I B.93 - fortsætter

Kasserer Peter Lysdahl
Foto: Claus Vandborg
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6.  Fastsættelse af  
 kontingent for  
 passive medlemmer.

Hovedbestyrelsen foreslår uændret 
passivt kontingent, 550 kr./år. 
– Vedtaget.

7. Forslag

Ingen indkommet.

8. Valg
På valg er:

Kasserer: 
Peter Lysdahl villig til genvalg. 
– Genvalgt.

Fodboldafdelingens repræsentant: 
Jørgen Ritnagel villig til genvalg. 
– Genvalgt.

Suppleant tennis: 
Tennisformanden Christian Lunøe foreslår 
Christian Tiedemann. Formanden oplæs te 
en anbefaling fra Christian Lunøe. Da 
Christian Tiedemann selv var til stede, 
kunne han supplere med at fortælle om 
sine forventninger til det kommende 
arbejde. 

Suppleant fodbold.
David Kendal er villig til genvalg. 
– Genvalgt.

GENERALFORSAMLING I B.93 - fortsætter
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9. Valg af revisor
Hovedbestyrelsen indstiller genvalg af 
Time Vision. 
– Genvalgt.

10. Evt.
Flemming Lauenborg gjorde sig til tals-
mand for, at de unge medlemmer af vores 
klub kunne blive repræsenteret af deres 
forældre ved klubbens generalforsamling, 
og at disse ville få stemmeret.

Det medførte en længere debat i salen 
for og imod. Hovedbestyrelsen vil se nær-
mere på forslaget. Formanden takkede 
dirigenten for god ledelse af generalfor-
samlingen. Forsamlingen udbragte det 
traditionelle leve for klubben.
Mødet sluttede kl. 20.25.

Referent Torben Klarskov
Dirigent Torben Henriksen

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

GENERALFORSAMLING I B.93 - fortsætter
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I 2019 lancerede DBU et nyt licens system, 
„Licens 2.0‟. Klubberne skulle nu tildeles 
stjerner i stedet for et bogstav. 

Ifølge dbu.dk er hensigten med det nye 
system at skabe større gennemsigtig-
hed hvad angår vurderingen af klubber-
nes talentudvikling. Stjernerne uddeles 
af DBUs Talentudvalg på baggrund af en 
indstilling fra DBUs korps af auditører. 
Kriterierne er blandt andet produktivitet, 
holdudvikling, faciliteter, strategi og orga-
nisation. Der uddeles fra 1 til 5 stjerner, 
hvor 5 er det højest mulige.

Sidste år fik B.93 2 stjerner. Et glim-
rende resultat ud fra de økonomiske for-
udsætninger, B.93 har. I maj i år blev det 
endnu bedre: 2½. Stjernetildelingen blev 
anledning til en samtale med talentchef 
Martin Jensen. For hvad betyder stjernerne 
egentlig for B.93? Desuden var det også 
spænd ende at høre om den generelle 
udvikling i herreafdelingens ungdomsaf-
deling, hvor der i sommeren blev skiftet 
ud på træner posterne: Den succesrige 
U17-træner Lasse Frølund er blevet for-
fremmet til U19-træner. På posten som 
U17-træner indtræder i stedet det blot 
23-årige træner talent Oskar Moore.

- I har fået tildelt 2½ stjerne af DBU. 
Hvordan er du tilfreds med tildelingen  
af stjerner? Burde det være mere eller 
mindre? 
 
- Overordnet er jeg super stolt. Vi er gået 
frem på stort set alle parametre. Det 
enes te område, hvor vi er gået en lille 
smule tilbage, er i forhold til den lang-
sigtede strategi. Men på alle andre para-
metre er vi gået frem. Vi er gået frem på 
trods af en virkelighed, hvor vi har færre 
penge end vores konkurrenter. Og vi løber 
så hurtigt, vi overhovedet kan. Så det er 
kæmpestort, at DBU anerkender, hvor 
godt et arbejde, vi udfører, med de mid-
ler, vi har. 

Men jeg tror, vi nærmer os loftet for, hvor 
mange stjerner vi kan få, indenfor den 
virke lighed og ramme, der er.

- Gør det nogen konkret forskel i forhold 
til jeres arbejde, om vi får en halv stjerne 
mere eller mindre?

- Det er et målesystem, hvor man får nogle 
auditørers vurdering af vores arbejde. Det 
er vurderet på en masse parametre, og vi 
får tildelt forskellig score for disse para-
metre. Vi får både en vurdering af vores 
faciliteter, og vi får også en vurdering af 
vores bestyrelseskonstruktion. Vi får en 
vurdering af vores trænerorganisation. Vi 
får en vurdering af vores spillestil. Vi får 
en vurdering af alt det, vi gør, og det giver 
en samlet score. Det gør egentlig ikke en 
forskel i dagligdagen. Det er en ret stor 
blok, der er Divisionen, og en ret stor 
blok, der er Ligaen. Det, der ville rykke, 
er, hvis man kommer op blandt de 14 bed-
ste klubber. Det vil koste omkring halvan-
den til to millioner for at komme op i top 
14. Hvis vi skulle have en tredje stjerne, 
ville det koste en million mere. Det er et 
stort spring. For vores spillere gør de 2½ 
stjerne ikke den store forskel i deres dag-
ligdag, andet end at de er et pejlemærke 
for, hvor vi er. Rent lavpraktisk er der en 
øget økonomi i det. Vi får 40.000 ekstra 
fra DBU for den halve stjerne. Og det er 
helt sikkert også værd at tage med i den 
virkelighed, vi lever i.

2½ STJERNE
DBU påskønner herrefodboldafdelingens talentarbejde
af Mads Mazanti Jensen

Lasse Frølund - Ny U19-træner
Foto: Claus Vandborg
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- I forhold til den sæson, vi træder ind 
i, hvilket tanker gør du dig så? Der sker 
nogle ændringer på trænerfronten...

-I forhold til vores stab bliver det sinds-
sygt spændende. Vi har forfremmet 
Frølund til U19-træner, det forventer vi 
os meget af. Ham og Mathias Thomsen i 
team sammen igen. De kender drengene 
og klubben. De har allerede på kort tid 
dannet stærke relationer til vores første-
holdstræner. Jeg tror, Lasse og Mathias vil 
være i stand til at flytte vores U19-gruppe 
det sidste skridt, vi har manglet. Vi har jo 
fået rigtig mange spillere igennem til før-
steholdet. Men vi har også manglet, at de 
som gruppe lykkes. Det skridt håber jeg, 
vi kan tage efter sommerferien. Jeg må 
sige, at det er en rigtig stærk U19-gruppe 
igen i år. Den er lidt yngre end for et år 
siden. Sidste år sagde jeg, at jeg tror, det 
var en af de bedste U19-trupper, vi har 
haft. Det kan vi også se med de spillere, 
der er kommet gennem systemet. Nu er 
det også en rigtig potent gruppe, men den 
er lidt yngre. Så det er ikke sikkert, det 
bimler og bamler i august, men det gør 
det forhåbentlig næste forår.

- Mange U19-spillere bliver seniorer og 
samtidig bliver en del U17-spillere U19-
spillere. Det tager vel tid at vænne sig til 
det nye niveau, man kommer på...

- Der er rigtig mange transitioner. Det dyr-
ker vi også rigtig meget. Der er mange 
individuelle samtaler, mange individuelle 

vurderinger af den enkelte spiller. Hvad er 
godt nu? Skal man løftes op på det ene 
eller det andet hold? Skal man træne lidt 
med på det andet hold eller løftes op per-
manent? Der er mange overvejelser i dét. 
Men den anden del af historien er også, at 
når vi har haft stor succes, får det nogle 
konsekvenser. Når vi får mange spillere 
gennem systemet, og vi efterhånden har 
et rigtig ungt førsteseniorhold, så har det 
også nogle konsekvenser. Og det er, at 
det ikke bliver nemmere at komme op, 
når der først er nogle, der er kommet op. 

Vi vil gerne løfte niveauet hele tiden. Så 
dét, at vi har gjort det rigtig godt, bliver 
så et fundament for, at vi skal gøre det 
endnu bedre. Og der er nogle ting, vi ikke 
kan gøre noget ved i forhold til antal stjer-
ner. Vi har ikke lige en million ekstra, vi 
kan bruge. Men vi kan godt gøre det bedre 
i dagligdagen. Vores træning kan blive 
bedre, vores selektering kan blive skar-
pere, vores måde at håndtere spillerne på 
kan blive skarpere. Og på den måde kan 
vi sørge for, at dem, vi leverer op, bliver 
endnu bedre. Og det bliver nok også nød-
vendigt. For man kan godt regne ud, at 
hvis vi sender 4-5 stykker op hvert år, så 
går der ikke særligt mange år, før det også 
bliver en udfordring for dem, der er der i 
forvejen. På den måde bliver truppen på 
førsteholdet forhåbentlig også bedre.

- Det er fantastisk, at vores ungdomsafde-
ling har 2½ stjerne isoleret set, men der er 
klubber, der har nul stjerner og stadig har 
et bedre førsteherreseniorhold. I mange år 
har vores problem været, at selv om vi 

Martin Jensen
Foto: Claus Vandborg

Oskar Moore - Ny U17-træner
Foto: Privat
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har en ungdomsafdeling, der er bedre end 
vi egentlig har ressourcer til, har vi ikke 
forløst det på seniorniveau. Vi er inde i en 
god udvikling nu, men kan du se, at det 
også vil smitte af på seniorafdelingen på 
længere sigt?

- Først og fremmest vil jeg sige, at der er 
mange måder, man kan drive en fodbold-
klub på. Der er mange måder, man kan 
prioritere på. I B.93 vil vi det hele. Det 
er bare en præmis. Man går ind i dét og 
vælger sin vej. Og så vil vi jo også talent-
udvikling. Det har historisk været vores 
identitet. Og så er jeg helt enig i, at vi 
har haft svært ved som klub at forløse 
det. Der synes jeg, vi har flyttet os med 
kæmpe skridt de sidste to år. Man får ikke 
resultatet af talentudvikling samme dag, 
som man investerer. Der går jo to-tre- 
fire-fem år, før man begynder at kunne se 
det arbejde, man har lavet. Og jeg kan se 
helt tydeligt nu, både i min samtaler med 
spillere og også i den energi, jeg mærker 
fra dem nu, at der er ved at ske nogle 
ting. Vi kan se de små første spæde tegn 
på, at det arbejde, vi har lavet med de 
unge mennesker, begynder at smitte af på 
førsteholdet. Det er helt sikkert også en 
kæmpe opgave for førsteholdstræneren at 
lykkes med at favne den præmis. Det tror 
jeg også, vi kommer til at se mere af, hvis 
man tør være tro mod strategien. Det er 
det, der er helt afgørende, hvis man tør gå 
den vej. Det eneste punkt, vi er gået til-
bage på i DBUs anseelse, er spørgsmålet, 
om vi virkelig er villige til at gå den vej, 
vi siger, vi vil gå. Og det er det, vi skal 
bevise, hvis vi vil tage det næste skridt. 
Og så synes jeg da, at salget af Robin 
(Østrøm, red.) for rigtige penge direkte 
fra vores akademi til en superligaklub, er 
et tegn på, at de er ved at lykkes. 

- Og han har fået debut for OB.

- Og han har fået debut for OB uden at 
have fået divisionsdebut for os (Østrøm 
debuterede for B.93 i pokalkampen mod 

Union i 2019, red.). Det er klart, hvad der 
kommer til at ske, når vores spillere plud-
selig begynder at få debut. Så kommer 
der nogle spillere i spil, som så også skal 
ind at præstere på 2. divisionsholdet. 

I forlængelse af det, vil jeg sige: En for-
udsætning for, at det hele giver mening 
er, at vi lykkes med vores førstehold. Det 
er en forudsætning, at det niveau flytter 
sig opad, det er en forudsætning, at vi får 
dem til at lykkes i en spillestil, der ligner, 
og at førsteholdet vinder nogle fodbold-
kampe. Men der er vi kommet rigtig langt. 
Også i det, at vi tør satse på dem. At vi 
tør holde fast. At vi tør tro på det, vi ser. 
Så når jeg ser nogle spillere sammen med 
mine akademitrænere, som vi mener har 
et vist potentiale, så ser førsteholdsstaben 
det samme, og tør satse på det. Det er jo 
enormt vigtigt. Jeg tror, vi går et rigtigt 
spændende år i møde på alle parametre. 
Både for akademiet og især for første-
holdet, og dermed også akademiet. Jeg 
tror, vi går et år i møde, hvor vi for alvor 
begynder at se den investering, vi lægger 
hver eneste dag ude på banen, betaler sig 
tilbage på Østerbro Stadion.  

Robin Østrøm - Debut for OB
Foto: B.93 Fotoarkiv
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DRØMMEN OM DEN ANDEN STJERNE
B.93 forsøgte at få sit tiende mesterskab
af Mads Mazanti Jensen

Mens et vist virus havde lukket midlertidigt 
ned for kampen om medaljer og oprykning, 
tog B.93 hul på en anden kamp. B.93 ville 
vinde sin tiende DM-titel og dermed opnå 
retten til at bære to stjerner – en stjerne 
pr. fem mesterskaber - over klublogoet på 
spilletrøjen.

Det drejede sig dog ikke om den nuvæ-
r ende DM-turnering. Heller ikke den om 
fem år eller ti år. Det drejede sig om 
turneringen for 92 år siden – som B.93  
faktisk vandt.

I sæsonen 1927-28 sluttede B.93 på en 
delt førsteplads i 1. division, á point med 
B1903 og Frem. Efter nutidens regler ville 
B.93 uden videre have været kåret som 
mester, da vi havde den klart beds te mål-
forskel. Men regler om målforskel eller 
målkoefficient var endnu ikke indført. 
Altså endte sæsonen med dødt løb mel-
lem de tre københavnerklubber.

Et omspil eller en tildeling af guldmedal-
jer til alle tre hold havde vel været den 
rimeligste løsning på situationen, men 
nej – DBU valgte slet ikke at kåre en 
mester i dén sæson. Således står B.93 i 
DBUs officielle statistik kun noteret for ni  
danmarksmesterskaber, selv om det vel 
rettelig burde være ti.

Denne historiske uretfærdighed forsøgte 
B.93 nu at råde bod på. På initiativ fra 
Christian Winther, stadionspeaker på 
Østerbro Stadion og dette blads billed-
redaktør, rettede B.93 en officiel henven-
d else til DBU i håb om, at boldspilunionen 
vil ændre sin 92 år gamle beslutning. 
B.93 mente, at det ville være rimeligt, at 
mesterskabet deles mellem B.93, B1903 
og Frem, da disse tre klubber efter de 
daværende turneringsregler alle endte på 
1. divisions førsteplads.

Den hidtil eneste plausible forklaring, der 
er blevet givet på den mærkværdige afgø-
relse i 1928, er, at DBU planlagde et omspil 
om mesterskabet, men at B.93 nægtede at 
deltage, hvorfor unionen endte med helt at 
afblæse mesterskabet. Ifølge den historie 
var B.93 altså selv skyld i miseren.

Men Christian Winther kunne ved hjælp 
af et gammelt avisklip tilbagevise denne 
historie. B.93 nægtede ikke at deltage i 
et omspil om mesterskabet, men havde 
ganske enkelt ikke mulighed for det, da 
holdet efter damarksturneringens afslut-
ning deltog i en turnering i Norge. En tur-
nering, som B.93 vel at mærke ikke deltog 
i på eget initiativ, men var blevet udpe-
get til at deltage i af Københavns Boldspil 
Union. B.93 havde således ikke mulighed 
for at deltage i et eventuelt omspil, og på 
den baggrund kunne der ikke være nogen 
rimelig grund til at annullere mesterska-
bet i 1928.

Christian Winther
Foto: B.93 Fotoarkiv
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Ekstra Bladet berettede om turneringen i Norge d. 12. juni 1928
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DBUs udvalg for hædersbevisninger var 
imidlertid immune overfor Winthers bevis-
materiale. I deres afvisning af B.93´s 
henvendelse fremdrog unionen paragraf 
30 i de daværende propositioner. Denne 
vi-alene-vide-paragraf lyder som følger:

„Alle Spørgsmaal Turneringen vedrørende 
afgøres definitivt af D.B.U., som forbehol-
der sig Ret til Ændringer i og Tilføjelser til 
disse Regler samt til i særlige Tilfælde at 
dispensere fra disse.‟

Med andre ord herskede DBU i 1928 efter 
devisen: „DBU bestemmer enevældigt, 
hvordan reglerne skal tolkes, og hvis vi 
finder det nødvendigt at ændre reglerne 
eller helt se bort fra dem, gør vi det efter 
forgodtbefindende.‟

DBUs begrundelse for afvisningen 
anno 2020 lød som følger:

„På baggrund af indstillingen fra Hæders-
bevisningsudvalget finder bestyrelsen 
det afgørende, at DBU dengang forud 
for omkampene havde bestemt, at hvis 
to af de tre klubber ikke ville deltage i 
omkamp ene, så ville mesterskabet ikke 
blive uddelt. Som bekendt var det netop 
det, der skete.

Bestyrelsen lægger desuden vægt på, at 
DBU, jf. daværende propositioners §30, 
afgjorde alle spørgsmål vedrørende turne-
ringen definitivt, hvorfor DBU i dag hver-
ken kan eller bør ændre på afgørelsen 
om, at Danmarksmesterskabsturneringen 
1927/28 sluttede uafgjort. Beslutningen 
kan ikke ankes.‟

Christian Winther har selv følgende 
kommentar til afgørelsen: 

- Vi må tage DBUs afgørelse til efterret-
ning, men det ærgrer mig, at de lader de 
manglende omkampe være den egentlige 
begrundelse for deres afgørelse. I forhold 
til B.93 siger det sig selv, at når DBU 
dengang lægger omkampene med start 
27. juni 1928, og B.93 på det tidspunkt 
turnerer i Norge og Sverige - som repræ-

sentant for dansk fodbold efter opfor-
dring fra KBU - så har man fysisk ikke 
mulighed for at være til stede (Vi spillede 
den sidste kamp på turnéen den 1. juli 
1928). Jeg undrer mig over, at DBU ikke 
kan se det faktum.

Derudover undrer det mig, at DBU ikke 
lader målkoefficienten spille en større 
rolle ved slutstillingen efter slutspillet. Få 
uger forinden - nemlig i kvalifikationsspil-
let til slutspillet - var B1903 og B1901 
endt med samme point og havde spil-
let uafgjort i den indbyrdes kamp. Her 
lod man målkoefficienten være udslags-
givende. Hvorfor gjorde man ikke det 
samme få uger senere, nu hvor omkam-
pene ikke kunne gennemføres?

Endelig synes jeg at det er meget opsigts-
vækkende, at DBU rent faktisk skriver i 
sin afgørelse, at det IKKE kan dokumente-
res, at sæsonen dengang blev annulleret, 
hvilket derfor kan tolkes derhen, at den 
endte uafgjort mellem de tre 1'ere.

Jeg synes det er ærgerligt, at DBU ikke 
brugte denne mulighed til at omgøre en 
af de mest ejendommelige og mystiske 
beslutninger nogensinde set i dansk fod-
bold.

Ikke desto mindre skal der herfra lyde en 
tak til Christian Winther for at have kastet 
lys over et særpræget kapitel i dansk fod-
bolds historie. 

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

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

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

Kokkens Gourmet tilbyder kvalitetsmad fra de  
største køkkener i verden med vores eget personlige 
præg og kreativitet. På slottet arrangerer vi alle slags 
arrangementer hvert år, det kan være bryllupper,  
konfimationer, runde fødselsdage eller firmafesten.

Vi går meget gerne i dialog for at skræddersy lige 
præcis jeres arrangement, såvel stort som småt, og  
assisterer også gerne i deres private hjem, sel-
skabslokale eller hvor min eller en af mine dygtige  
kollegaers hjælp er ønsket.

I dag er vores firma delt op i 3 grene, en catering-del 
ud af huset, hvor vi har alle slags servicering af  
catering, forplejning og konferencer. 

Til privaten har vi alle slags catering ud 
 af huset med personale og uden. Vi hjælper med 
at stable et arrangment op fra bunden med vej-
ledning fra A til Z.

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

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

Sidste del af vores firma er selskabsforret-
ningen Kokkens Gourmet, hvor vi tilbyder at 
afholde jeres fest som et totalarrangement, 
hvor vi varetager alle opgaver fra start til 
slut. Vi har en selskabspakke der består af  
selskabsopdækning, rød løber, velkomstdrink 
m.m, valgfri menu, vin menu, kaffe og avecs, 
fri bar og cocktails, musik og dans, natmad og 
bevilling til kl. 04.00.

www.kokkensgourmet.dk kok@kokkensgourmet.dk@Kokkensgourmet
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Medlemsbladet har i de seneste to numre 
bragt Torben Klarskovs krønike om B.93´s 
kampe pokalturneringen. Hér følger det 
sidste kapitel, der dækker perioden fra 
2001 til 2019.

2001/02: 
B.93 vandt endnu en straffesparkskonkur-
rence, da holdet i 1. runde slog superli-
gaholdet Herfølge med 5-4. Kun Morten 
Karlsen missede sit spark. Men glæden 
varede kort. Exit i 2. runde mod Randers 
Freja. I turneringen kunne B.93 og 
Brønshøj begge redde livet, hvis de spil-
lede uafgjort i sidste spillerunde, og det 
gjorde de så. Pokalvinder 2002: OB´s 
fjerde triumf efter sejr over FCK på 2-1. 

2002/03: 
Skuffende nederlag til Næsby i 2002/2003 
sæsonen på 1-2. Et resultat, der sikkert 
kun kunne glæde Næsbys formand Poul 
Jørgensen - tidligere B.93. En sejr over 
topholdet Herfølge i næstsidste spille-
runde gjorde, at B.93 overlevede som 
1. divisionshold. Pokalvinder i 2003: 
Brøndby for 4. gang efter en sikker 3-0 
sejr over FC Midtjylland. 

2003/04: 
For tredje år i træk reddede B.93 livet i 
1. division i næstsidste spillerunde. Denne 
gang ved at besejre Vejle med 1-0 på mål 
af Nicolas Drost. 1-0 over FC Bornholm i 
1. spillerunde af pokalen, 4-1 over HIK 
i næste omgang og 1-0 over B 1913 i 
3. runde banede vej for et opgør med 
„den gule fare‟ fra Horsens. Faren viste 
sig at være korrekt. B.93 tabte med 1-3. 
Pokalvinder 2004: FC København for 4. 
gang. 1-0 over AaB. 

2004/05: 
Fra 2005-2007 kunne DBU ikke finde en 
egnet sponsor til deres pokalturnering. 
Så vi var tilbage til DBU Pokalen, da B.93 
trådte ind i turneringen ved på Skovvang 
Stadion i Allerød at besejre det lokale 
hold med 2-1 med hiv og sving. Avarta 
fik hævn for semifinalenederlaget i 1982, 
da de sendte os hjem fra Espelunden med 
endnu en kikset straffe sparkskonkurrence 
(4-5). B.93 røg ned i 2. division øst 
samme år og har været der siden bort-
set fra en enkelt sæson i Danmarksserien 
(2012/2013). 

Pokalvinder 2005: Brøndby efter for-
læng et spilletid 3-2 over FC Midtjylland. 

2005/06: 

I sæsonen 2005/06 så det meget mørkt 
ud i efteråret, hvor klubben kun var i 
stand til at vinde to kampe. Ole Mørk blev 

B.93 I DBUS LANDSPOKALTURNERING
Sidste kapitel i krøniken om B.93´s pokalbedrifter
af Torben Klarskov
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erstattet som træner af Michael Schäfer, 
der fik stabiliseret holdet, som endte på 
en acceptabel 8. plads. I pokalen vandt 
B.93 først over Landbohøjskolens fod-
boldhold (VLI) med 2-0. I anden runde 
gik turen atter til Allerød, hvor de lokale 
helte blev besejret noget mere overbevi-
sende med 4-1. I 3. runde røg holdet ud 
til Kolding med 1-3. Kampen blev over-
været af 77 tilskuere. Pokalvinder i 2006: 
Randers FC, der vandt pokalen for første 
gang. Det gik ud over Esbjerg, der lagde 
ryg til et nederlag på 1-0.

2006/07: 
Vordingborg var første modstander i sæso-
nen 2006/07. Nede sydpå vandt B.93 
med 2-0. I næste runde hed modstan-
deren Helsingør IF, og atter slap vi skidt 
fra en kamp efter straffespark. Hele 17 
straffespark skulle der til før vi kunne 
rejse hjem med et nederlag på 10-11. 
Pokalvinder i 2007: OB for 5. gang. Sejr 
over FCK 2-1.

2007/08: 
Træner Erling Bøje har ikke gode min-
der fra B.93´s møde med Herlev i før-
ste runde af pokalturneringen 2007/08. 
På modstanderholdet var sønnen Casper, 
og han kunne smile ud til farmand, efter 
at have været med til at sende B.93 ud af 
pokalen med en sejr på 1-0. Pokalvinder 
2008: Brøndby for 6. gang efter sejr på 
3-2 over Esbjerg. 

2008/09:
Træner Benny Gall i sin første hele sæson. 
B.93 var „hjemløse‟, idet Østerbro Stadion 
skulle renoveres. Så kampene blev i stedet 
afviklet i Valby Idrætspark. Det gik over 
al forventning, og holdet kvalificerede sig 
til at spille om ekstraordinær oprykning 
med Brabrand fra Vestkredsen. Kampen 
blev fastsat til at blive spillet på Østerbro 
Stadion. Her endte opgøret uafgjort 0-0. 
B.93 førte i Brabrand med 2-0 ved pau-
sen, men på forunderlig vis kom Brabrand 
tilbage i opgøret og vandt 3-2. 1. runde 
i pokalen Østerbro – B.93 0-3. 2. runde 
B.93 – Lyngby 1-4. Pokalvinder 2009: FC 
København for 4. gang - 1-0 over AaB.

2009/10: 
Efter skuffelsen sæsonen forinden blev Gall 
erstattet af Jeppe Tengbjerg. B.93 nåede 
igen frem til kvalifikationsspil. Denne gang 
var modstanderen Hobro, der her begyndte 

Casper Bøje
Foto: B.93 Fotoarkiv

Jeppe Tengbjerg
Foto: B.93 Fotoarkiv
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deres opstigning mod Superligaen med at 
vinde samlet med 5-1. I pokalen tabte 
B.93 allerede i 1. runde til Greve med 1-2. 
Pokalvinder 2010: FC Nordsjælland efter 
forlænget spilletid 2-0 over FC Midtjylland. 

2010/11:
En godkendt sæson med 30 kampe og 45 
point. Pokalkampe: 1. runde BGA – B.93 
0-2. 2. runde Tuse Næs – B.93 0-2. 3. 
runde: B.93 – Silkeborg 0-5. Pokalvinder 
2011: FC Nordsjælland for anden gang 
over FC Midtjylland 3-2.

2011/12: 

Jeppe Tengbjerg skiftede til LFA i Nykøbing, 
og klubbens U19-træner Thomas Petersen 
blev forfremmet til cheftræner. Man sat-
sede på egne talenter. Han blev afsat efter 
et nederlag til Vanløse (0-1), og i hans 
sted blev Kim Splidsboel hentet ind, da 
han havde erfaring med at redde klub-
ber fra nedrykning. Det lykkedes des-
værre ikke denne gang, og klubben måtte 
for første gang gå den tunge vej ned i 
Danmarksserien. Holdet tabte allerede i 

1. runde af pokalen til BK Frem med 1-3. 
Pokalvinder 2012: FC København for 5. 
gang - 1-0 over Horsens.

2012/13: 
Mange spillere havde forladt klubben, 
da der ikke måtte skrives kontrak-
ter i Danmarksserien. Stamspillerne 
Martin Heisterberg, Emil Dyre, Thomas 
Høegh, Danny Mirabel og målmanden 
Jacob Thomsen indvilgede i at være 
med til at føre klubben tilbage til divi-
sionsbold. Det lykkedes i første forsøg. I 
pokalturneringen vandt holdet først over 
Avarta 4-0. Vallensbæk – B.93 6-7 efter 
straffe spark i anden runde. I 3. runde 
trak B.93 Brøndby, og tjente en pæn sjat 
på at flytte kampen til Brøndby Stadion 
og TV-transmission. Nederlag på 0-3. 
Pokalvinder 2013: Esbjerg fB for 3. gang. 
1-0 over Randers FC.

2013/14:
B.93 trådte som Danmarksseriehold alle-
rede ind i pokalturneringen i juni måned 
i KBU-regi. Sydhavnen var første offer 
(7-0), og da Rødovre blev besejret med 
3-0, var holdet klar til at indtræde i den 
landsdækkende pokalturnering 1. runde: 
B.93 – Herlev 2-1. 2. runde: Avedøre – 
B.93 0-1. 3. runde: B.93-Svebølle 2-1. 
Ottendedelsfinalerne: B.93 – AGF 0-2. 
Med sejren over Svebølle blev B.93 bedst 
placerede seriehold, hvorfor man indkas-
serede præmien på 100.000 rare dan-
ske kroner. Pokalvinder 2014: AaB for 3. 
gang – 4-2 over FCK.

2014/15: 
Ny træner var Giuseppe Favasuli, der 
tidligere havde arbejdet sammen med 
klubejer Michele Guarini. B.93 sluttede 
som nr. 7 i rækken. I pokalen blev det 
i første omgang til en sejr på 3-0 over 
Jægersborg. Herlev blev overvundet i 
anden spillerunde med 2-0. Greve sendte 
os ud af pokalturneringen i 3. runde med 
en sejr på 1-0. Pokalvinder 2015: FC 
København for 6. gang med en sejr over 
FC Vestsjælland på 3-2.

Kim Spildshuel
Foto: B.93 Fotoarkiv
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2015/16: 
Frank Nielsen og Erling Bøje var tilbage 
i den sportslige ledelse. Morten Rutkjær 
blev hentet ind som træner, og en ny inve-
storkreds bestående af Lars Lüthjohan, 
William Kvist, Jeppe Hedaa og B.93´eren 
Ole Ringheim trådte til. B.93 vandt ned-
rykningspuljen efter sejr over Odder i den 
sidste kamp. I pokalturneringen mødte 
vi i 1. runde Sundby, der blev besejret 
med 4-1, mens Holbæk blev endestatio-
nen efter et nederlag på 2-4. Pokalvinder 
2016: FCK for 7. gang. 2-1 over AGF.

2016/17: 
B.93 var tilbage i pulje 1 med gamle 
kendinge fra omegnen som modstan-
d ere. B.93 blev klar til oprykningsspil-

let ved i den sidste dyngvåde kamp på 
Fredensborg Stadion at vinde 1-0 over 
hjemmeholdet på et straffesparksmål 
af Emmanuel Ogude. Første pokalrunde 
bød på en sejr på 3-1 over AB Tårnby. 2. 
runde kom vi let henover ved at besejre 
Roskilde KFUM med 4-1. Vi trak super-
ligaholdet Esbjerg, som vi skulle møde på 
hjemmebanen Østerbro Stadion. 

Det blev til en sensationel sejr på 1-0 
på et mål scoret af Emmanuel Ogude. I 
ottendedelsfinalen skulle vi på Parkens 
bane møde FCK. Det blev en festlig, 
TV-transmitteret forestilling, som vi slap 
hæderligt fra med et nederlag på 0-3. FC 
København blev senere pokalvinder for 8. 
gang. 3-2 over Brøndby.

DBU-formand Jesper Møller overrækker 
Thomas Høegh & Hans Drachmann 100.000 kr., 
da B.93 blev pokalturneringens bedste seriehold
Foto: B.93 Fotoarkiv
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2017/18: 
B.93 missede lige akkurat opryknings-
spillet med en placering på den sure 5. 
plads. I pokalturneringen vandt vi i første 
omgang over Virum-Sorgenfri med 6-3. 
I 2. runde havde vi overset, at Ledøje-
Smørum havde en lynhurtig bornholmer, 
Benjamin Madsen, der scorede hjemme-
holdets sejrsmål til 1-0. Pokalvinder 2018: 
Brøndby for 7. gang. 3-1 over Silkeborg. 

2018/19: 
B.93 slap med ind i oprykningsspillet 
med sejr i sidste kamp. Klubben lå ved 
starten af oprykningsspillet 15 point 
efter Skive på førstepladsen, hvilket jo 
klart udstillede det faktum, at de dårlig-
ste hold i Vestkredsen er langt dårligere 
end i Østkredsen. Forårssæsonen 2019 
kunne derfor kun bruges til at spille nye 
folk ind på holdet i en række ligegyl-
dige kampe. Pokalturneringen: 1. runde 
Skjold Birkerød – B.93 2-3. 2. runde 
B.93 – HB Køge 1-3. Pokalvinder 2019: 
FC Midtjylland for første gang - 4-3 over 
Brøndby efter straffespark. 

2019/20: 
I turneringen kom vi skidt fra start. Endnu 
værre gik det i pokalturneringen, hvor et af 
bundholdene fra Danmarksserien, Union, 
sendte os ud af Genforeningspladsen med 
en 1-0 sejr på straffespark.

Charmen ved pokalfodbold er naturligvis, 
at et hold fra de lavere rækker vinder over 
de højere rangerende hold. Efter at have 
overværet Ølstykkes exit i en pokalkamp 
til et seriehold fik jeg dette svar fra den 
daværende træner John Andersen. – „Nå, 
vi havde jo nok ikke vundet pokalturnerin-
gen alligevel‟. 

Kilde: Palle „Banks‟ Jørgensen: B.93´s 
fodboldhistorie 1893-2008. Klarskov og 
„Banks‟: Boldklubben af 1893 gennem 
125 år. 
 

Emmanuel Ogude
Foto: B.93 Fotoarkiv



41

B.93´s mand i DBU,
Jørgen Ritnagel, fejer sit 

10 års-jubilæum i år. 
Tillykke, Ritter!

Foto:B.93 fotoarkiv
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I medlemsbladet følger vi løbende fodboldaf-
delingens årgang 06-drenge. I marts kunne 
vi berette om en særdeles vellykket optakt 
til forårssæsonen, blandt andet indbefat-
tende en givtig træningstur til Tyrkiet. Til 
forårssæsonen var U14-drengene tilbage 
i det bedste selskab, U14 Liga Øst, med 
blandt andre Brøndby og FC København. 
Scenen var sat til en meget interessant 
forårssæson; kulminationen på de tre år, 
Kim Trier har arbejdet med drengene.  
Triers egen vurdering var, at drengene var 
gode til en placering i top 3 i det skrappe 
selskab. Og så satte et vist virus en stop-
per for det hele. Kim Trier:

-Til at begynde vidste vi som alle andre 
ikke, hvor længe det ville vare, og hvad 
der skulle ske. Da der var gået en måneds 
tid, og alt bare stod stille, kunne jeg godt 
regne ud, at det kunne blive svært. Men 
efter et par måneder begyndte det at 
åbne; både SBU og DBU holdt igen med 
at aflyse turneringen, så der var et håb. 
Som ugerne gik, og man ikke måtte være 
mere end 9-10 mennesker på en kvart bane, 
kunne vi dog godt se, at så var der ingen 
mulighed for, at turneringen ville komme i 
gang. Og så gik der heller ikke så længe, 
før den blev aflyst. Det er jo den mest 
tragikomiske måde at afslutte tre år med 
06-årgangen for mit vedkommende. Det 
er pisseærgerligt. Og jeg synes, det er 
så synd for drengene. Uden at forklejne 
nogen i denne klub, så er det bare det 
eneste superligahold. Vi er i top 5 i denne 

årgang i hele Danmark. Og så får de ikke 
lov til nogen sinde mere på grund af licens-
systemet at spille i den bedste række. Det 
er fandeme synd. Men de er en utrolig 
gruppe, så de fortsætter jo bare.

- Det har vel også været ekstra svært rent 
socialt at skulle undvære sammenholdet?

- Det tror jeg også. Vi har chattet lidt. De 
fik nogle træningsprogrammer, de fulgte. 
Men man har jo ikke måttet gøre noget 
som helst i Danmark. Alle har været politi-
mænd. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget 
de har kommunikeret internt. Jeg tænker, 
det har været rimeligt meget via sociale 
medier. Men det har været håbløst. Det 
har været synd for dem.

Til den nu påbegyndte efterårssæson bliver 
U14-drengene U15. Kim Trier bliver som 
U14-træner, nu for 07-årgangen. Ny træ-
ner for drengene bliver Christian Piltoft. 

Kim Trier:
- Nu har jeg haft de 06ere i tre år, og så 
skal jeg ikke have dem mere. Det er godt 
for os alle sammen, at der kommer nyt 
ind. Nu er de rykket i den næstbedste 
række. De er klare favoritter til at vinde 
den række. 

I U15 drengeliga 2 spiller B.93 i efter-
året sammen med Roskilde, HB Køge, FC 
Helsingør, HIK, GVI, Slagelse, AB, Hvidovre 
og Næstved. Kim Triers vurdering af B.93s 
favoritrolle i rækken blev bekræftet med 
brask og bram allerede i sæsonens første 
kamp, hvor B.93 smadrede Næstved med 
hele 7-0.

Medlemsbladet håber at fortsætte dæk-
ningen af 06-årgangens bedrifter i de 
kommende blade. For godt nok blev afslut-
ningen på epoken med Kim Trier som træner 
for drengene meget bitter. Men begyndel-
sen for den nye epoke med Christian 
Piltoft ved roret tegner særdeles lovende.

TRIERS TROLDE
Del 6: En flad afslutning og en ny begyndelse
af Mads Mazanti Jensen og Kim Trier Emanuelsen

Christian Piltoft
Foto: Claus Vandborg

Kim Trier - Foto: Kim Trier
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For både vore bedste herrer og damer 
blev den forgangne sæson af gode grunde 
ikke som ventet. Mens 1. herresenior som 
nævnt andetsteds i dette blad blev spist 
af med et nedrykningsspil kogt ned til 
seks spillerunder, måtte vort kvindehold 
nøjes med en Kvalifikationsliga med kun 
fem kampe til at finde de to oprykkere til 
Kvindeligaen. 

Damerne først: Den korte sæson blev 
indledt med to ærgerlige nederlag, der 
gjorde oprykningsambitionerne vanske-
lige at realisere. Sæsonpremieren bød 
på et bittert 1-2-nederlag til Odense Q 
på et selvmål i overtiden, derpå blev det 
0-3 ude mod AaB i en kamp, der først 
blev lukket på to AaB-mål i de sidste ti 
minutter, og hvor B.93 ifølge referatet 
på b93prof.dk havde fortjent en bedre 
skæbne. 

Kort efter nederlaget til AaB stod kvin-
derne pludselig uden både sportschef 
og cheftræner, da Lars Møller og Anders 
Vang med ét var fortid i klubben. Ny 
cheftræner blev Rasmus Good, hentet til 
B.93 fra KB af den nye direktør for B.93 
Q Aps, Lauritz Smed. 

Good fik en god premiere i form af 
en fornem 2-1-sejr på udebane over 
Ballerup-Skovlunde. De spinkle opryk-
ningsdrømme blev dog knust i den 
følgende runde, da HB Køge tog fra 
Svanemølleanlægget med en 2-0-sejr i 
bagagen. Kvinderne afsluttede dog sæ -
sonen på imponerende vis med en 5-2-
sejr over Vildbjerg. 

Derpå fulgte en sommerpause, hvor der 
var godt gang i svingdøren i 93-truppen. 
Hele ti spillere forlod truppen af forskel-
lige årsager. 

Anna Tørslev (college-fodbold i USA), 
Rosa Horskjær (HB Køge), Silke Bonnén 
(Brøndby), Josephine Madsen (HB Køge), 
samt Anna Mogensen, Nana Boysen, 
Agnes Høybye, Julia Welin, Rebecca 
Ravn-Haren og U19-landsholdsspilleren 
Selma Svendsen takkede alle af. 

Til gengæld kom der også kvalificeret til-
gang fra direktør Smeds tidligere klub, FC 
Nordsjælland. Således tørner de tidligere 
FCN´ere Emilie Schrøder (målvogter), 
Linnéa Borbye (angriber), Karoline Wietz 
(midtbane) og Julie Paludan Madsen (for-
svarsspiller) nu ud for B.93. Desuden er 
talenterne Frederikke Troldborg, Viktoria 
Einsbor og Ida Tommerup rykket op fra 
U18-holdet. Samme U18-hold har i øvrigt 
fået en trænerkapacitet i form af den tid-
ligere landsholdsspiller Henriette Salling 
Dahl til at styre tropperne.

FØRSTEHOLD MED PIL OPAD
Et kig tilbage på den gamle sæson og frem mod den nye
af Mads Mazanti Jensen

Rasmus Good
Foto: Andreas Levisen 
Arildsen
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Alt i alt ser fremtiden spændende ud 
for vore bedste damer. En gentagelse af 
den formidable efterårssæson, som de 
leverede sidste år, er måske for meget 
at forlange, når man tager de mange 
udskiftninger i betragtning. Men man har 
da lov at håbe. 

Og så et par ord om herrernes korte 
sæson: B.93 skød sig øjeblikkeligt på 
betryggende afstand af nedryknings-
stregen med en flot – men lidt for stor 
set ud fra spil og chancer - 4-0-sejr over 
Næsby. Den rent teoretiske risiko for ned-
rykning blev endegyldigt blæst bort på 
Vestkysten med en ny storsejr, 5-1 over 
Ringkøbing. Derpå fortsatte sejrsrækken 
med en 2-0-sejr i Dalum på to mål af 
Søren „Sø‟ Nørgaard, der var vendt til-
bage efter et længere skadesforløb. 3-1 
over FC Sydvest fra Tønder betød fire 
sejre på stribe. Sejrsrækken blev dog 
brudt af et 1-3-nederlag mod Vejgaard, 
der kæmpede en desperat kamp for at 
undgå nedrykning. Trods nederlaget var 
førstepladsen i rækken stadig indenfor 
rækkevidde, og den blev sikret i sidste 

spillerunde med en 3-0-sejr over VSK 
(sammenlægning af Vejlby-Risskov og 
Skovbakken) i det nordlige Aarhus. 

I sommerpausen måtte B.93 desværre 
tage afsked med en række gode spillere. 
Først og fremmest er tabet af den bund-
solide og rutinerede anfører Christian 
Stokholm stort. Men også tabet af 
angrebsprofilen gennem flere sæsoner, 
Nicolai Olsen, er betydeligt. Desuden er 
dygtige spillere som Matthias Andersen, 
Godwin McKay, Haitam Hajjami, samt de 
helt unge Kelvin Padi og Mehdi Djemai 
heller ikke en del af truppen længere. 

Men på den anden side viste den korte 
forårssæson også, at B.93 har sær-
deles kompetente folk i egne rækker. 
Angrebstalentet Mican Atici og den 
stærke og teknisk dygtige midtbanespil-
ler Hamid El-Idrissi fik et decideret gen-
nembrud på seniorniveau, ligesom også 
U17-bomberen Milan Rasmussen viste sig 
mere end moden til seniorfodbold med et 
pragtfuldt solomål i sin debutkamp mod 
FC Sydvest. 

Talenterne står med andre ord i kø for 
at levere varen på vort bedste herre-
hold. Men har holdet evnerne til at klare 
sig over en hel sæson i en hård række, 
hvor der bliver kæmpet for livet for at  
positionere sig bedst muligt i den nye tur-
neringsstruktur? Det er det store spørgs-
mål, vi skal have svar på i den netop 
påbegyndte sæson. 

Thomas Nørgaard
Foto: Claus Vandborg
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B.93 har gennem årene været kendt som 
en klub med en forunderlig evne til at sætte 
sikre føringer over styr. Den famøse ned-
smeltning i Brabrand nævner vi ikke her, 
men andre nedsmeltninger spøger des-
værre også i erindringen. Hvad f.eks. med 
et 4-5-nederlag i Ølstykke i 2003 på trods 
af en 4-2-føring i anden halvleg? Eller 4-4 
mod 1. divisions bundhold B1909 efter 
Jens Kolding-show og en 4-1-føring på 
Odense Stadion i 1982? Og hvem husker 
ikke med lige dele rædsel og forundring 
3-4-hjemmenederlaget til Vejle i 2004, på 
trods af en 93-føring på 3-1 to minutter 
før ordinær spilletids ophør?

Listen kunne være meget længere, men 
nu skal dette jo ikke være en ren græm-
melseskavalkade. Faktisk har B.93 også 
formået at vinde kampe på trods af, at 
store føringer blev sat over styr. I en anden 
kamp mod Vejle, i Nørreskoven i efteråret 
2003, hvor B.93 ikke havde vundet siden 
1914, førte Den Hvide Dame med 3-0. 
Men da Vejle kom på 3-3, så det ud til, at 
der nok ville gå yderligere 89 år, før B.93 
kunne bryde Nørreskovens forbandelse. 
Og så skete det alligevel – på to mål midt 
i anden halvleg fik B.93 hevet en historisk 
5-3-sejr i land.

En anden spektakulær sejr fandt sted i 
Slagelse i april 2006.

Slagelse-B.93 4-5

Målscorere: Troels Jensen, Ronny B. 
Petersen, Peter Fensholm, Ibrahim 
El-Khatib, Bjarke Vind.

246 tilskuere.

Efter en gruopvækkende efterårssæson lå 
B.93 på en klar sidsteplads i 2. division øst. 
Såret efter investorerne Preben Elkjær og 
Thomas Olsens afsked med klubben i som-
meren 2004 var ikke helet endnu. 

I vinteren 2006 skulle skuden for enhver 
pris vendes. Erling Bøje var vendt til-
bage i en rolle sportschef og skiftede det 
meste af truppen ud med rutinerede divi-
sionskræfter. 

I forårssæsonens indledning var der klar 
forbedring at spore. Men efterslæbet fra 
den magre efterårssæson hvilede som et 
tungt åg over holdet. Der var ikke råd til 
den mindste slinger i valsen, hvis B.93 
skulle kæmpe sig væk fra nedryknings-
pladserne. 

Slagelse havde dengang endnu ikke fået 
adgang til onkel Kurts pengetank og for-
vandlet sig til FC Vestsjælland. De lå og 
rodede i den tunge ende af divisionen. 
Med andre ord – kampen mod vestsjæl-
lænderne med den tidligere 93-angriber 
og senere 93-træner Jeppe Tengbjerg ved 
roret skulle bare vindes.

FRA BANKS´ BIBLIOTEK
Nøgen glæde i Slagelse
af Mads Mazanti Jensen

Peter Fensholm - påklædt
Foto: Torben Klarskov
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I kampens første 70 minutter syntes B.93 
dog på ingen måde at være tynget af pres-
set. Med hurtigt og fantasifuldt angrebs-
spil anført af en overdådig Peter Fensholm 
flåede Den Hvide Dame fuldkommen 
hjemmeholdet fra hinanden og førte 4-2 
efter en smuk opvisning i angrebsfodbold.

Men så skete det. Spillerne fik endnu et 
af sine berømte anfald af gummiben, og 
i slutfasen fik Slagelse på forunderlig vis 
scoret to gange ud af det blå. Stik mod spil 
og chancer stod det Gud hjælpe mig 4-4.

Peter Fensholm blev udskiftet, men var så 
rasende og fortvivlet over at se sit mester-
værk smuldre, at han ikke tog plads på 
bænken, men gik direkte i bad i katakom-
berne under den gamle hovedtribune. 

Endnu var kampen ikke forbi. B.93 angreb 
febrilsk for at råde bod på fadæsen og 
alligevel få de tre fortjente points i hus. 
I overtiden slap Ibrahim El-Khatib fri på 
kanten af feltet og fyrede af mod det 
lange hjørne. På mirakuløs vis fik Slagelse-
målmanden med de yderste af neglene 
dirigeret bolden få millimeter udenom den 
fjerneste stolpe. Hele 93-staben kastede 
sig fortvivlet i græsset foran udskiftnings-
bænken. Nu var alt håb ude.

Men dommeren havde endnu ikke i sinde 
at fløjte af. B.93 fik lov at udføre hjør-
nesparket. Efter en hovedstødsduel dum-
pede bolden ned for fødderne af den fikse 
fløj Bjarke Vind, der fra kanten af feltet 
minsandten slaskede nedfaldsfrugten i 
nettet mellem venner og fjender. 

Midt i de vilde jubelscener kunne man 
nede fra katakomberne under tribunerne 
høre et rungende, ekstatisk og vantro: 
„Hvad sker der hvad sker der hvad sker 
der??‟. Det var Peter Fensholm, der 
netop var trådt ud af badet og nu i en 
jubelrus spurtede rundt under tribunen 
kun iført et håndklæde, der nødtørftigt 
dækkede hans ædlere dele.

Efter denne sejr så B.93 sig ikke tilbage 
i resten af sæsonen. Med lynets hast 
bevægede Michael Schäfers tropper sig 
væk fra bundregionen og endte sæsonen 
på en midterplads i tryg afstand fra ned-
rykningspladserne.
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HOVEDBESTYRELSEN
Hans Drachmann (formand)
dra@b93.dk

Peter Lysdahl (kasserer)
Lysdahl63@gmail.com

Morten Hemmingen (fodboldformand)
mhe@b93.dk

Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk

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

Ivo Skolmen 
(Tennisafdelingens repræsentant)
ivo@b93.dk 

Christian Tiedemann(suppleant fra 
Tennisafdelingen)
ct@tiedem.dk

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

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

Ole Ringheim
ole@b93.dk

Jeppe Hedaa (bestyrelsesmedlem)
Flemming Lauenborg (bestyrelsesmedlem)
flbfrontline@hotmail.com

Frederik B. Hasling
fbh@b93.dk

Hans Drachmann
dra@b93.dk

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

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

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

Rogier Folkers (bestyrelsesmedlem)

rogierfolkers@hotmail.com

FODBOLDBESTYRELSEN
Morten Hemmingsen (formand)
mhe@b93.dk

Flemming Lauenborg (næstformand)
flbfrontline@hotmail.com

Benny Gerneke
benny.gerneke@yahoo.dk

Emil Bille
superduoerchamp@gmail.com 

Gurpaul Singh Rehal
gsr@b93.dk

Tommy Møller (seniorafdelingen)
tommy@b93.dk

Matias Holland
matias@hollandchristensen.dk

Jens Kolding (suppleant)
kolding@godmail.dk

TENNISBESTYRELSEN
Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk

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

Adam Hvid (medlem af økonomi 
udvalget)

Torben Ernst
willy@willyernst.dk

Cathrine Ørbeck-Riis
cathrine.riis@hotmail.com

Nils-Henrik Jørgensen
nihej@stagehoej.dk

Anne Glitre (suppleant)

Charlotte Kjæmperud (suppleant)
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• Har støttet ungdomsfodbolden i B.93 Med ca. 20.000 kr. årligt
• At 37 ægte 93ére hvert år indbetaler 1.000 kr. til formålet 
Måske var det også noget for dig eller dit firma.
Hvis du vil vide mere om foreningen,
kan du kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

VIDSTE DU,  AT BACK-OP 
FORENINGEN HVERT ÅR SIDEN 
FORENINGEN BLEV STIFTET 

Torben Klarskov (Formand)
Tlf. 23 37 94 93

Peter "OB" Jensen
Tlf. 49 19 02 55

Palle "Banks" Jørgensen
Tlf. 44 65 28 85

Finn "Ludo" Jensen
Tlf. 29 90 75 17

BACK-OP FORENINGEN
v/Formand:
Torben Klarskov Andersen
• Høveltsvangsvej 62
• 3450 Allerød
• Tlf.+45 48 14 49 93
• Mobil +45 23 37 94 93
• e-mail:klarskov@b93.dk


