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Javel ja. DNA (DeoxyrobiNucleicAcid) er 
ifølge Nudansk Ordbog ”materiale i den 
enkelte celles kromosomer, der bærer 
den genetiske kode til opbygning af 
levende organismer”. Og – tilføjer jeg for 
egen regning – en af de hyppigst brugte 
floskler, især i idrætsverdenen. Der er jo 
det belejlige ved et materiale, der bærer 
en genetisk kode, at det er medfødt. Det 
kan ikke laves om, det står ikke til dis-
kussion. Så når en person – eksempelvis 
en idrætsleder – knytter sin klubs værdier 
til ”en del af vores DNA”, slipper vedkom-
mende meget belejligt for at argumentere 
for disse værdier. Værdierne er simpelt hen 
en absolut størrelse, ridset med gudehånd i 
stentavler ved klubbens tilblivelse, en natur-
lov rullende i hvert eneste medlems blod. 

B.93 har også et DNA. Fodboldafdelingen 
har i hvert fald. Da jeg i sin tid blev meldt 
ind i klubben, havde den det ikke. Men 
det var jo også før Moselovens tid. I 1985.
 
Og fred nu være med dét. Hvad dette DNA 
består af, kan De se på side 5. Og selv om 
et kvikt hoved vel også kunne formulere 
nogle andre ”absolutte” størrelser, har jeg 
svært ved at have noget imod de pågæl-
dende værdier. 

B.93 har også et manifest, som kan læses 
på side 9. Heller ikke indholdet af denne 
trosbekendelse vil jeg benytte disse spal-
ter til at diskutere, selv om man jo sikkert 
også kunne tro på mange andre udmær-
kede ting end de i manifestet opstillede.
 
I stedet vil jeg henlede opmærksomheden 
på de to fødselarer, til hvem dette med-
lemsblad er tilegnet: Klubbens to store 
B´er, Bøje og Banks, med fornavnene 
Erling og Palle. For mig manifesterer disse 
to 75-årsfødselarer alt det gode ved vores 
klub. Deres betydning for klubben gennem 
årene kan dokumenteres med deres ger-
ninger gennem snart et par menneskealdre.  

Deres menneskelige kvaliteter gør egent-
lig al snak om værdier overflødig, fordi de 
ganske enkelt er det bedste selskab, man 
kan tænke sig.
 
Desværre er den virkelighed, vi lever I, nok 
så fragmenteret, at det ikke er nok blot 
at fremhæve disse to prægtige personlig-
heder overfor medlemmerne og sige: ”Gå 
ud og gør ligeså”. Om end flosklerne kan 
være svære at goutere, må jeg erkende, 
at det kan være nødvendigt at sætte ord 
på nogle værdier for at skabe det, klubben 
har brug for for at fungere sportsligt og 
økonomisk: Sammenhængskraft. Følelsen 
af at være en del af en klub, ikke blot 
et hold.
 
Den gode nyhed er, at det nu ikke blot bli-
ver ved skåltalerne i vor klub, som ellers 
i de senere år er notorisk berygtet for 
at være klubben med en tilsyneladende 
bundløs afgrund mellem ord og handling. 
Med ansættelsen af Finn Christensen som 
administrerende direktør i den professio-
nelle afdeling bag B.93 1. herresenior i fod-
bold er der nu sat gang i en proces, hvor der 
arbejdes på tværs i fodboldafdelingen for at 
binde klubben bedre sammen og levere et 
bedre produkt til det enkelte medlem. 

Under Finns ledelse blev der i september 
og oktober gennemført en tilfredsheds-
undersøgelse blandt klubbens medlem-
mer. Resultatet af undersøgelsen er ikke 
ligefrem opløftende læsning. Især util-
fredsheden blandt forældre til børn i 
fodboldafdelingen er markant og bekym-
rende. Og det på trods af, at gode kræfter 
i klubben har gjort en stor indsats for at 
fastholde netop de yngste medlemmer i 
vores klub. 

DEOXYROBINUCLEICACID
af Mads Mazanti Jensen

”Det er en del af vores DNA”.
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I den bedste af alle verdener kunne man 
jo opfordre medlemmer eller forældre, der 
er utilfredse med forholdene i en klub, der 
er drevet af frivillige, til selv at engagere 
sig som frivillig og således udbedre mang-
lerne. Dét ville i hvert fald være helt i de 
to fødselarers ånd. 

Men nu lever vi jo desværre ikke i den 
bedste af alle verdener. De barske realite-
ter er, at hvis vi som klub ikke leverer et 
godt nok produkt, finder medlemmerne en 
anden klub. Og på nogle punkter leverer 
vi altså ikke et godt nok produkt. 

Lykkeligvis består Finns arbejde ikke kun 
i at organisere tilfredshedsundersøgelsen, 
men også i at organisere arbejdet med at 
gøre noget ved problemerne. Og jeg tror 
faktisk på, at det ikke bliver ved skålta-

lerne denne gang, men at vi i hvert fald 
på nogle punkter får ændret klubben til 
det bedre, når den proces, Finn har sat i 
gang, bliver fuldbragt. 

For selv om klubben ikke kan vende til-
bage til de gode, gamle dage, hvor al snak 
om DNA og værdier var overflødig, tror 
jeg dog på, at vi kan skabe en bedre sam-
menhængende klub end den, vi har i dag. 
Fordi vi faktisk har mange gode kræfter i 
klubben – ikke kun de to fødselarer.   

BB9933  DDNNAA

BOLDBESIDDENDE                       
Spiller hurtigt kompinationsspil med 
få berøringer. Teknisk dygtige spillere 
med mod til at spille langs jorden igen-
nem midten af banen. Fundamentals 
nødvendigt med begge ben.

HØJT AGGRESSIVT PRES                              
Vi tager initiativet også uden bol-
den, og presser højt og aggressivt 
som ideal.

DYNAMISKE OMSTILLINGER                                        
Hurtigt aggressivt genpres ved bold-
tab, og direkte målsøgende spil ved 
bolderobring.

KOLLEKTIV AF 
INDIVIDUALISTER   Vi har 
driblestærke, kreative individua-
lister, som spiller hinanden gode 
med dybe løb, udfordringer og 
kombinationsspil omkring feltet.

FORSVARER FREMAD      
Vi forsvarer modigt og aggres-
sivt foran os, også i bagkæden.

Enkelthed - Udfordrende Indsats - Kærlighed
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I februar dukkede et nyt, gammelt ansigt 
op i klubben. En stilling som administre-
rende direktør for selskabet bag 1. herre-
senior blev oprettet, og Finn Christensen 
blev manden, der skulle sidde i direktør-
stolen. Et nyt ansigt for yngre 93´ere, men 
for ældre en gammel kending i klubben. 
Som ung var han både spiller og ungdoms-
træner i klubben. Desuden har han en lang 
karriere som leder, bl.a. i BRF, bag sig. Så 
det er på alle måder en kapacitet, B.93 har 
fået ind i folden igen. Og en mand, med-
lemsbladet meget gerne ville tale med. 

- Kan du fortælle om dine første oplevel-
ser med klubben?

- Jeg startede herovre som 2. årsyng-
ling. Jeg havde tidligere spillet lidt i 
ØB som drengespiller, lidt i HIK også, 
men ikke noget alvorligt. Og så startede 

jeg så herovre som 2. årsyngling. Der 
brækkede jeg så foden i vintersæsonen. 
Det blev faktisk ikke til ret meget fodbold 
på ynglingeniveau herovre. Så rykkede 
jeg op som senior, startede på 5./6. senior, 
og vi havde det rigtig sjovt faktisk. Jeg 
rykkede så op på 3./4. holdet. Der havde 
vi det endnu sjovere, fantastisk sammen-
hold. Fantastisk holdånd. Vi levede jo nær-
mest vores liv herovre. Jeg fik også nogle 
enkelte kampe på 2. holdet. Men på et 
tidspunkt søgte man nogle ungdomstræ-
nere, og det synes jeg lød spændende. Så 
jeg startede med 3. miniput. Jeg synes 
også, det var skideskægt. Jeg tog hele 
DBUs trænerkursus. Sluttede som det, der 
i gamle dage hed elitetræner. Men så fik 
jeg et job, da jeg var færdig med at læse. 
Så var der ikke så meget tid til at være 
herovre. Så efter de 11 år som træner var 
jeg tvunget til at sige: Det var dét. Og så 
fokuserede jeg på mit job. Jeg blev gift 
og fik børn. Langsomt fadede 93 ud. Og 
så har jeg faktisk været væk fra 93 i små 
tredive år. Så blev Flemming Lauenborg 
(bl.a. bestyrelsesmedlem i aps-bestyrelsen, 
red.) ved med at pushe mig, og sagde at 
klubben havde brug for flere hænder, brug 
for flere frivillige. Jeg ville gerne betale til-
bage for mange af de gode timer, jeg har 
haft her i klubben, men jeg kunne ikke 
overskue det. Men Flemming blev ved. Til 
sidst havde jeg så et møde med bestyrel-
sen i aps´et. Jeg bad dem prøve at finde 
ud af, hvad de kunne bruge mig til, og 
så komme med et forslag. Så vendte de 
tilbage, og meldte ud, at de godt kunne 
bruge mig som direktør for aps´et. Og jeg 
så så starten af det projekt, de havde sat i 
søen og ville godt være en del af det. Her 
er jeg så.

KLUBBEN SKAL HÆNGE SAMMEN IGEN
Finn Christensen er ny administrerende direktør i B.93 
Kontraktfodbold Aps

af Mads Mazanti Jensen
VÆRDIER

UDFORDENDE INDSATS

B.93 vil altid være en klub, der udfor-
drer. Vi hylder og støtter spillere, der 
udfordrer på banen, samtidig vil vi som 
klub udfordre ved at stå i opposition til 
en kynisk konkurrencementalitet. Vi vil 
udfordre på vores måde, hvor fællesskab 
og mennesket kommer i første række.

ENKELTHED

Vi vil altid stræbe på at gøre tingene 
enkle og ukomplicerede. Vi vil skabe 
klarhed om klubbens position og hold-
ninger, for at sætte en klar retning som 
alle forstår og kan stå sammen om. 

KÆRLIGHED
Vi tror på mennesker, og på at alle skal 
have en chance. Respekt og tillid er alt-
afgørende for vores klub og for hvordan 
vi gerne vil spille fodbold. Vi skal vise 
hinanden kærlighed, så vi står stærkere 
sammen.

Finn Christensen.
Foto: Privatfoto.
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- Når du ser på klubben nu i forhold til 
dengang, du var en del af den som ung, 
hvad springer så i øjnene?

- Dengang var der en sammenhængskraft 
i klubben, som var helt unik. Der var en 
holdånd, der var et kammeratskab, og 
det var sådan set ligegyldigt, om man 
spillede på 1. holdet eller 5. holdet, så 
var man venner. Men i det halve år, jeg 
har været i klubben, er det mit indtryk, at 
den sammenhængskraft ikke findes læn-
gere i dag. Og det hænger måske sam-
men med, at man dengang meget mere 
var en forening. Hvor du i dag både har 
et professionelt anpartsselskab, du har et 
kvinde-aps, du har et akademi, som også 
kører professionelt, og så bredden, både 
på ungdoms- og seniorniveau. Og det, der 
gør det svært, er at man skal kombinere 
det forretningsmæssige med forenings-
kulturen. Det gør det svært, men det gør 
det også spændende. 

- Og hvad kan man gøre for at få den sam-
menhængskraft tilbage?

- Det er jo noget af det, vi arbejder på i 
aps-bestyrelsen, hvor der jo heldigvis er 
repræsentanter fra både hovedbestyrel-
sen og fodboldbestyrelsen. Vi har fundet 
vores strategiplan frem – den er nu to år 
gammel. Og jeg kan se, at der er lavet 
et kæmpe stykke arbejde med at formu-
lere den strategi. Det, der har været pro-
blemet, og som også var et problem for 
tredive år siden, er, at man får en masse 
gode idéer herovre – det kniber med at 
føre dem ud i livet. Og det er det, jeg har 
påtaget mig, i det strategiarbejde, vi er 
i gang med nu. Det er at få gjort strate-
gien kort. Få gjort den tydelig. Få gjort 
den eksekvérbar. Og det arbejder vi altså 
meget på.

- Kan du beskrive dén strategi?

- Der er syv ben i den strategi. I al beske-
denhed har jeg sat mig i spidsen for det 
ben, der hedder kommunikationsstrategien. 
Som jo i virkeligheden er noget, der går på 
tværs. Og vi har haft vores opstartsmøde. 

Vi ser det som vores vigtigste opgave i 
kommunikationsafdelingen at understøtte 
de andre strategiområder med kommuni-
kation. Vores første step, når vi har lan-
det, er at få kommunikeret vores strategi 
til ansatte, til frivillige og til forældre. Det 
manifest, som var en del af strategien for 
nogle år siden; der er ikke ret mange, der 
ved, at det findes. Så hvordan skal man 
så efterleve det? Noget af det, vi gør, er 
at få manifestet sat op strategiske steder 
i klubben. På forældremøder vil vi kom-
munikere, at det er vores værdier, og det 
vil vi efterleve. Så har vi startet en under-
søgelse blandt medlemmer og måske 
især medlemmernes forældre, hvor man 
meget kort og enkelt kan gå ind at skrive, 
hvad man er glad for, og hvad man er 
mindre glad for (gennemført i september 
og oktober, red.). Og så er tanken jo, at 
vi forhåbentlig får tilstrækkelig mange 
besvarelser i denne her medlemsunder-
søgelse, så vi kan finde ud af, hvad vi gør 
godt, og hvad vi gør skidt. Og så må vi 
agere. Fordi det, der også er et af vores 
problemer, og som kommunikationsgrup-
pen i virkeligheden blev forledt til at tage 
sig af, det er vores medlemsflugt. Specielt 
blandt vores helt unge medlemmer, altså 
U12 og U13. Vi er bare ikke dygtige nok til 
at gribe dem. Vi er ikke dygtige nok til at 
lokke dem til. Og vi er ikke dygtige nok til 
at fastholde dem. De skal simpelt hen have 
noget mere værdi for deres kontingent, 
når de er herovre. I kommunikationsgrup-
pen vil vi prøve at lave nogle videoklip fra 
breddeholdene. Få dem kørt op på tv´et i 
klubhuset som en slags slynge. Og så er 
det mit håb, at man kan finde penge til 
at sætte nogle flere skærme op, så vores 
unge medlemmer kan se sig selv. De kan 
se sig selv i en kampsituation, de kan se 
sig selv i en træningssituation, de kan få 
lov at komme med en udtalelse, og på den 
måde tror jeg, det kan give dem noget 
værdi at være herovre. Og det betyder så 
også, at kendskabet til de enkelte medlem-
mer bliver bredt ud. På den håber vi, at vi 
kan få noget sammenhængskraft. 

 

VI TROR PÅ MENNESKER OVER TALENT.  

VI TROR PÅ HÅRDT ARBEJDE.

VI TROR PÅ HJERNEN OG PÅ FØDDERNE. 

VI TROR PÅ UDDANNELSE.

VI TROR PÅ DRIBLERE, DER DRIBLER FOR HOLDET.  

VI TROR PÅ FÆLLESSKAB.

VI TROR PÅ KVINDER OG MÆND, DRENGE OG PIGER.

VI TROR PÅ YDRE NØRREBRO OG KARTOFFELRÆKKERNE.  

VI TROR PÅ FORSKELLIGHED.

VI TROR PÅ ALLE SKAL HAVE EN CHANCE.  

VI TROR PÅ EGNE RÆKKER.

VI TROR PÅ SMIL OG GRIN.  

VI TROR PÅ HINANDEN.

VI TROR PÅ 93.
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- I forhold til den konstruktion, I har i 
aps´et med en sportschef, en kommer-
ciel chef, en bestyrelse med en formand, 
og så dig som administrerende direktør, 
hvilke beslutninger er du så med til at 
træffe? Er du f.eks. også involveret i køb 
og salg af spillere?

-Nej. Og de her to sign-ons, som vi har 
haft her i sensommeren (Oliver Carrara 
og Souheib Dhaflaoui, red.), har jeg heller 
ikke været inde over. Jeg spurgte faktisk 
lidt til processen, for jeg syntes, det kunne 
godt være meget sjovt at vide, men det er 
jo i trygge hænder. Jeg kunne ikke bidrage 
med noget. Det, som er mit handicap, er, 
at jeg skal bruge rigtig meget tid på at 
finde ud af de forskellige udvalg; hvem 
sidder der, hvor vil man gerne hen. Min 
force er så til gengæld, at jeg kommer 
med totalt friske øjne. Med mange års 
ledererfaring. Så jeg kan komme med en 
vurdering af hvilke områder, det halter på. 

- Med de friske øjne, du ser på B.93 som 
klub generelt, hvilke drømme synes du, 
man kan tillade sig at have, og hvad er 
urealistisk?

- Det ville jo være naivt at tro, at vi fik 
tingene til at se ud som for tredive år 
siden. Samfundet har ændret sig, de unge 
er blevet meget mere mig-mig-mig, og 
det er måske os forældre, der er skyld i 
dét. Men jeg tænker, at vi alle sammen er 
mennesker, vi er alle sammen sportsfolk, 
der interesser os for det samme. Og vi 
har alle sammen behov for sociale kon-
takter. Så jeg tænker, at det kan vi godt 
finde ud af. Og noget af det bliver helt 
enkelt at forklare, hvad vi gerne vil. Hvilke 
værdier tror vi på. Og sikre os, at vores 
ansatte, frivillige og trænere også efterle-
ver dem. Vi har en hel masse flotte tårne 
i vores klub, men forbindelserne mellem 
dem kunne blive bedre. Vi vil alle sam-
men gerne det samme. Og det er rigtig 
meget sjovere jo flere vi kender herovre, 
og vi alle ved, hvad vej, vi løber. Og det 
andet er så, mulighederne for klubben 
og vores aps´er. Og da vil jeg gerne slå 
fast, at vi er afhængige af hinanden.  

Ingen klub uden aps, intet aps uden klub. 
Ingen klub uden et stærkt førstehold. 
Ellers bliver det noget helt andet. Uden 
førsteholdet mister vi vores licenser og 
bliver reelt en fælledklub. Det er ikke det, 
der er min ambition i hvert fald. Men der 
er så mange gode folk lige i øjeblikket til 
at sørge for, at det projekt, vi har sat i 
søen, også kommer i havn. Økonomien 
har altid været et problem. Og den er 
ikke blevet bedre i moderklubben af, at 
vi mister medlemmer. Jeg kan ved gud i 
himlen ikke forstå det. Der er lige kom-
met en ny bydel, som skal indeholde 
40-50.000 mennesker. Jeg ved godt, at 
DBU siger, at det er generelt, at klubber 
mister ungdomsmedlemmer. Men der er 
jo ikke ret mange klubber, der får en nabo 
med 50.000 mennesker. Dem skal vi have 
fat i. Vi skal have fat i de studerende, som 
kommer fra resten af landet. I gamle dage 
væltede det ind med studerende, når vi 
startede 1. august. Både på breddeniveau 
og nogle af dem kom jo også op og spil-
lede på rigtig højt niveau. Nu spiller de 
ovre i Skjold. Dem skal vi have herover. 
Så vi kan få nogle medlemmer, der er med 
til at hjælpe moderklubbens økonomi. 
Og så er vi i aps´et i gang med nogle 
projekter, som nok skal give gevinst. 
Jeg håber selvfølgelig også, at vi slutter 
blandt de seks bedste 2. division. Det er 
vores overordnede strategi: Både vores 1. 
kvinde og 1. herre skal en række op. Nu 
har jeg været ude at se næsten alle kvin-
dekampene, og de gør det satanedeme 
godt. Og det gør vores herresenior også. 
Jeg er meget imponeret. Især i lyset af 
spillernes unge alder. Trænerne på begge 
hold skal have den ros, at vi har de mest 
løbestærke hold i begge rækker. Så jeg er 
meget optimistisk. Jeg har ingen grund til 
at være andet.  

- I forhold til din egen rolle som admi-
nistrerende direktør: Nu taler du meget 
om kommunikationsstrategien, men hvad 
er egentlig en administrerende direktørs 
arbejdsområde generelt?

- Det er jo i virkeligheden at få ekse-
kveret denne her strategi. Det bliver det 
første. Hvert projekt vil blive ledet af en 
fra bestyrelsen, som bliver projektejer. Så 
går man ud i de arbejdsgrupper og finder 
ud af, hvad man har lyst til og mulighed 
for at arbejde med i det her projekt, og 
så laver man en prioritetsrækkefølge, som 
man så forelægger bestyrelsen, der i vir-
keligheden er en form for styregruppe. Så 
siger de go, og så skal det i gang. Det, 
der er vigtigt nu, er, at vi signalerer, at 
der sker noget. At det ikke bliver ligesom 
sidst. Og det kan godt være, at vi tager 
nogle lavthængende frugter til at starte 
med, men så er vi i gang. Og det bliver 
jo så min opgave, sammen med proces-

konsulenten Ole Wegener-Frederiksen, at 
holde fast i ikke bare mit eget kommuni-
kationsprojekt, men også i de andre, så vi 
kan dokumentere, at der sker fremgang. 
Vi skal have sat nogle milestones, så vi 
kan sige, at 1. november 2020 skal vi i 
det her projekt være nået hertil. Og det 
bliver så min overordnede rolle i forhold 
til implementering af strategien. Men så 
er der jo et hav af opgaver. Der er ad 
hoc-opgaver non-stop. Corona-epidemien 
har ikke gjort det nemmere. Der er mange 
problemstillinger i forhold til, hvad vi ikke 
må. Vi havde håbet, at vi til Frem-kampen 
kunne få dispensation, så vi kunne få 
mere end 400 tilskuere på stadion. Vi 
har webinarer med DIF og DBU om, hvad 
man må og ikke må. Der kommer jo hele 
tiden nye retningslinjer. Det er lidt svært 
at følge med. Men sådan er dét. Og så 
er der også nogle rent praktiske opgaver 
derudover. 

Finn Christensen.
Foto: Claus Vandborg.



1312

Sidste efterår afviklede B.93 Tennis for 
første gang i klubbens historie en inter-
national turnering på eliteniveau på eget 
anlæg. Tennis Europe-turneringen er en 
turnering for U14-spillere. I Tennis Europe-
turneringssystemet, som er opdelt i tre 
kategorier, rangerer turneringen som en 
kategori 2-turnering. 

I år gentog Tennisafdelingen succesen 
ved på ny at afvikle Tennis Europe-
turneringen i B.93 Hallen. At afvikle en 
så stor, international turnering var en stor 
præstation af tennisafdelingen sidste år, 
og præstationen er endnu større i år i lyset 
af de coronarestriktioner, der vanskeliggør 
alle arrangementer – især internationale. 

Faktisk endte turneringen med lidt af et coro-
na-antiklimaks. Pigesingle- og pigedoub-
lefinalerne måtte aflyses, fordi finalernes 
britiske deltagere i al hast måtte rejse hjem 
på grund af coronarestriktioner i hjemlandet. 

Ærgerligt, men den slags er arrangørerne jo 
ikke herrer over. Og arrangørerne – anført 
af turneringsleder Bo Mortensen og referee 
Daniel Mølgaard Nielsen – skal roses for et 
imponerende arrangement afviklet under 
særdeles vanskelige omstændigheder. 

Desuden gav turneringen vigtig internati-
onal erfaring til vores helt unge pigetalen-
ter, Sofia Mortensen og Lucca Ingildsen. 
Dem kommer vi nok til at høre meget godt 
om i fremtiden. 

Herunder følger resultater fra turneringen 
fra kvartfinale til og med finale, hentet fra 
Tennis Europes hjemmeside, www.tenni-
seurope.org. For flere billeder og oplys-
ninger om turneringen, se Facebook-siden 
B.93 Tennis. 

Kvartfinaler:

Pigesingle: 
Hephzibah Oluwadare, Storbritannien (1) 
– Cecilie Agerbek Fridthjof, 
Danmark (8) 6-1, 6-1.
Nellie Taraba Wallberg, Sverige (6)
 – Laura Brunkel, Danmark 
(3) 6-1, 0-1 opgav.
Hannah Rylatt, Storbritannien (7) 
– Frederikke Alberte Pape,
Danmark (4) 6-4, 7-6 (7-2).
Mille Mørk, Danmark (2) 
– Flora Johnson, Storbritannien 6-2, 6-4.

Drengesingle:
Karl Nagel-Heyer, Tyskland (4)
 – Henry Jefferson, Storbritannien 
(7) 3-6, 6-1, 7-6 (7-4).
Mika Petkovic, Tyskland (5) 
– Oliver Bonding, Tyskland 
(2) 6-2, 6-7 (7-9), 6-4.
Oliver Steines, Danmark 
– Daniel Krstevski, Serbien 
(3) 6-4, 1-6, 6-4. 
William Rejchtman Vinciguerra, 
Sverige (1) 
– Albert Widell, Sverige 6-3, 6-4.

Pigedouble:
Hephzibah Oluwadare, Storbritannien/
Hannah Rylatt, Storbritannien (2) 
- Emma Louise la Cour Asboe, Danmark/
Caroline Porsager, Danmark 6-0, 6-0.
Carla Valentin Jensen, Danmark/
Augusta Lucia Grau Kristensen, Danmark 
- Lucca Ingildsen, B.93/
Nellie Taraba Wallberg, Sverige 
(3) 1-6, 6-4, 10-6 (match-tiebreak).
Emma Thulin Gregersen, Danmark/
Clara Nilsson, Sverige
 - Laura Brunkel, Danmark/ 
Frederikke Alberte Pape, Danmark (1) 
vundet uden kamp.
Cecilie Agerbek Fridthjof, Danmark/
Flora Johnson, Storbritannien 
– Ophelia Mille Ruus, Danmark/
Sarah Suljadzic 7-6 (7-4), 6-4.

Drengedouble:
Oliver Bonding, Storbritannien/ 
Henry Jefferson, Storbritannien (3) 
- Ludvig Hede, Sverige/
Liam Svensson, Sverige 
–6-7(6-8), 6-1, 10-4 (match-tiebreak).
Karl Nagel-Heyer, Tyskland/
Mika Petkovic, Tyskland 
- Ewan Cohen, Sverige/
Johan Lundahl, Sverige 
–6-1, 3-6, 10-5 (match-tiebreak).
Alexander Nordal Clausen, Danmark/
Oliver Steines, Danmark (4) 
– Henry Best, Storbritannien/
Balthazar Huss, Tyskland 6-0, 6-1.
Daniel Krstevski, Serbien/
William Rejchtman Vinciguerra, 
Sverige (1) 
– Tristan Thomas Engelschmidt,
Danmark/
Christopher Lund Kuhl, Danmark 
6-3, 5-7, 14-12 (match-tiebreak).

Semifinaler:

Pigesingle:
Hephzibah Oluwadare, Storbritannien (1) 
– Nellie Taraba Wallberg, Sverige 
(6) 6-0, 6-7 (3-7), 6-1.
Hannah Rylatt, Storbritannien (7)
 – Mille Mørk, Danmark (2) 6-2, 6-2. 

TENNIS EUROPE
International turnering i tennishallen

af Mads Mazanti Jensen

Guld- og sølvvinderne i drengedouble.
Foto: Facebook-siden B.93 Tennis.

Oliver Steines.
Foto: Facebook-siden B.93 Tennis.
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Drengesingle:
Karl Nagel-Heyer, Tyskland (4) 
– Albert Widell, Sverige 6-3, 6-3.
Oliver Steines, Danmark 
– Mika Petkovic, Tyskland (5) 4-6, 6-3, 
7-5.

Pigedouble:
Emma Thulin Gregersen, Danmark/
Clara Nilsson, Sverige 
– Carla Valentin Jensen, Danmark/
Augusta Lucia Grau Kristensen, Danmark 
2-2 opgav.
Hephzibah Oluwadare, Storbritannien/
Hannah Rylatt, Storbritannien (2) 
– Cecilie Agerbek Fridthjof, Danmark/
Flora Johnson, Storbritannien 6-3, 6-1.

Drengedouble:   
Karl Nagel-Heyer, Tyskland/
Mika Petkovic, Tyskland  
- Oliver Bonding, Storbritannien/
Henry Jefferson, Storbritannien (3) 6-7 
(3-7), 6-4, 13-11 (match-tiebreak).
Danijel Krstevski, Serbien/
William Rejchtman Vinciguerra, Sverige 
(1)  
– Alexander Nordal Clausen, Danmark/
Oliver Steines, Danmark 6-4, 6-3. 

Finaler:

Pigesingle og pigedouble aflyst, da de 
britiske deltagere måtte rejse hjem.    

Drengesingle:
Oliver Steines, Danmark 
– Karl Nagel-Heyer, Tyskland 6-4, 6-4.

Drengedouble:
Karl Nagel-Heyer, Tyskland/
Mika Petkovic, Tyskland 
– Danijel Krstevski, Serbien/
William Rejchtman Vinciguerra, Sverige 
(1) 6-2, 6-4. 
   

2 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

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

 
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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Da Erling Bøje kom til København i 1967 for 
at arbejde som revisor hos C. Jespersens 
Revisionsfirma, skulle den talentfulde midt-
banespiller fra Middelfart træffe beslutning 
om, hvor i byen han skulle snøre sine fod-
boldstøvler fremover. Valget stod imellem 
Vanløse og B.93, der begge var på vej 
frem i dansk fodbold på det tidspunkt.

Heldigvis for B.93 faldt valget på vores 
klub, og det er hidtil blevet et medlem-
skab og et engagement både på og uden-
for banen igennem rigtig mange år. 

Erling er født i Kustrup, en lille landsby lidt 
udenfor Middelfart. Her voksede han op 
med en bror og en søster. Familien ernæ-
rede sig ved et lille husmandssted, hvor 
der var plads til både køer, grise og heste. 

Erling begyndte sin skolegang i Vejlby 
Kommuneskole, som han senere skiftede 
ud med Brenderup Privatskole, hvorfra 

han i 1962 bestod præliminæreksamen. 
Han blev matematisk student fra Fredericia 
Gymnasium i 1965, og valgte efterføl-
gende at aftjene sin værnepligt ved Fynske 
Livregiment.

Da økonomien var lidt stram på hjemme-
fronten, valgte han at fortsætte i militæret, 
hvor han uddannede sig som befalings-
mand på sergentskolen i Kronborg. 

Men en større karriere i forsvaret blev valgt 
fra til fordel for arbejdet som revisor i 
København, og i revisionsfirmaet kom han 
til at arbejde sammen med Bjarne Kolding.  
Senere blev Erling ansat som program-
mør/projektleder i CSC (firmaet, som i en 
periode sponserede Bjarne Riis´ cykel-
hold). Her var han ansat i 46 år, hvor han 
var ansvarlig for udvikling af blandt andet 
moms og udbytte-systemer. 

I 1968 debuterede han så på B.93´s 
første hold i den sæson, der desværre 
endte med nedrykning til 3. division øst. 
Et ophold, der efter fire sæsoner med Erik 
Dennung som træner førte til oprykning til 
2. division i 1972 og senere til den bedste 
række i 1974. Utvivlsomt det bedste hold, 
som B.93 har fostret siden klubbens sid-
ste Danmarksmesterskab i 1946. 
 
Han opnåede i alt at spille 184 kampe for 
B.93, hvor han scorede 21 mål. Var klub-
bens anfører i fem sæsoner (1971/75). Det 
blev til en enkelt kamp på Stævnets hold, 
der i 1974 tabte med 0-1 til Manchester 
United. 

På opfordring fra den navnkundige leder i 
B.93, Børge Strøyer Christensen, tog Erling 
imod tilbuddet om at gennemføre den første 
Diplomtræneruddannelse i Danmark, hvor 
han blandt andre var i selskab med Richard 
Møller Nielsen, Niels Christian Holmstrøm, 
Torben Storm, Jens Tang Olesen fra Herning 
og Finn Hartmann fra Brønshøj. 

I 1979 var han assisterende træner for John 
Sinding i B.93, og da denne efter en elendig 
forårssæson blev fyret, overtog han ansva-
ret for førsteholdet, der akkurat klarede sig 
fri af nedrykning ved i næstsidste spiller-
unde at besejre Slagelse med 3-1. 

Erling har været divisionstræner i Greve 
og Roskilde, som han førte op i 2. divi-
sion i 1983. Her fortsatte han indtil 1985, 
hvor han skiftede til Glostrup IC (1986-
1988). I 1989 var han meget tæt på at 
føre Ølstykke op i 2. division. Det var dog 
B.93, der tog den direkte oprykningsplads, 
mens Ølstykke måtte ud i en play-off-kamp 
mod Greve, som de tabte til over to kampe, 
omkamp og straffespark. 

I 1990 var Ølstykke atter ude i en play-
off-kamp, denne gang mod HIK, som de 
efter to kampe tabte til. Men med Ølstykke 
var han også to gange i træk i pokalsemi-
finalen. Første gang i sæsonen 1989/90, 
hvor holdet undervejs havde besejret 
Stubbekøbing (1-0), Herfølge (1-0), Frem 

(2-1 efs.), KB (2-1), Silkeborg (2-1) for 
så over to kampe at tabe til AGF (0-1 og 
0-1). I sæsonen 1990/91 mødte Ølstykke 
først Sorø Freja (8-1), KB i næste runde 
(2-1). I 3. runde fik man så taget hævn 
over AGF, der blev besejret med 2-1, 
Hvidovre måtte lade livet i 4. runde (3-1). 
Ikast var modstanderen i kvartfinalen. 

Holdet blev sendt hjem til heden med et 
nederlag på 4-3 efter omkamp og straf-
fespark. I semifinalen var OB dog en tand 
for skrappe. Her røg Ølstykke ud (0-3 og 
0-2).  

I 1992 vendte Erling Bøje så tilbage til 
B.93 som træner for 1. holdet, som han 
førte ubesejret i gennem foråret. En syg-
dom tvang dog Erling til at stoppe, og 
Johnny Petersen gjorde arbejdet færdigt 
i efteråret. B.93 endte på 1. pladsen i 2. 
division øst, uden at det dog havde nogen 
betydning, da en ny struktur blev indført.
Erling var tilbage i 1993, da klubben fyldte 
100 år. Kun de 4 bedste hold i rækken 

EN HYLDEST TIL ERLING BØJE
En af B.93´s mest prominente profiler er blevet 75 år den 23. oktober

af Torben Klarskov

Erling Bøje.
Foto: B.93 Fotoarkiv.

Erling Bøje.
Foto: Claus Vandborg.
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kunne forblive i 1. Division. B.93 endte 
på femtepladsen og måtte atter ned i 2. 
division øst.

I sæsonen 1993/94 opnåede B.93 at være 
ubesejrede i 29 kampe med Erling som 
træner. Til stor undren for mange af klub-
bens medlemmer og til stor skuffelse for 
Erling blev han fyret. 

Efter et par sæsoner som træner for Herlev 
vendte han tilbage som cheftræner i B.93 
i efteråret 1998. Her fuldførte han Johnny 
Petersens gode forarbejde og førte B.93 
op i Superligaen. Det viste sig dog at være 
en alt for stor mundfuld, og Erling blev 
endnu engang fyret, selv om alle kunne 
se, at arbejdsbetingelserne var aldeles 
håbløse.

B.93 var herefter på alvorlig økonomisk 
slingrekurs, selv om det var tæt på for 
efterfølgeren Christian Andersen at få 
holdet tilbage i Superligaen. 

I 2005, da det så sortest ud for vores gamle 
klub, kom Erling tilbage til klubben, hvor 

han som sportschef var med til at redde 
stumperne og undgå en katastrofal nedryk-
ning til Danmarksserien. Siden har Erling 
sammen med talentchef Frank Nielsen 
udført et fornemt arbejde omkring divi-
sionsholdet.

Erling blev i 2009 optaget i klubbens ”Wall 
of fame”. Han har modtaget klubbens 
fortjenstnål i 2011, og i 2016 blev han 
udnævnt til æresmedlem af klubben som 
nr. 21 i rækken. 

Vi er mange i klubben, der skylder Erling 
en stor tak for det fantastiske arbejde, 
han har udført for klubben. 

I B.93 gælder opfordringen altid: 
Støt vore sponsorer. Dette gælder selv-
følgelig også Ludv. Bjørns Vinhandel, en 
traditionsrig forretning rig på årgangs-
vine, hvilket jo passer godt sammen 
med en traditionsrig årstalsklub. Michael 
Jensen fra Ludv. Bjørns Vinhandel for-
tæller hér om den fine forretning og 
dens forhold til B.93:

- Ludv. Bjørns Vinhandel, Danmarks 
ældste vinhandel, er stolt sponsor for 
B.93 Fodbold og tilbyder alle medlemmer 
i B.93 rabat på køb af vin og spiritus, 
enten direkte i butikken eller gennem en 
specialdesignet hjemmeside. Ved køb af 
vin gennem Ludv. Bjørns Vinhandel støt-
ter I samtidig klubben, idet der ved hvert 
køb afsættes et beløb, som udbetales 
direkte til klubben.

Ludv. Bjørns Vinhandel er etableret i 
Helsingør 1760. Ingen af de nuværende 
medarbejdere har været med hele vejen. 

Men ad omveje er forretningen nu endt på 

H.C. Andersens Boulevard lige ved Langebro. 
Kunderne tæller primært restauranter, 
hoteller, cateringfirmaer samt mange 
store offentlige og private institutioner. 
Herudover en masse private kunder, som 
finder vej til vores hyggelige butik eller via 
hjemmesiden.

Vi har vine til et hvert formål, og derfor 
er vi helt sikre på, at også du kan finde 
netop den vin, du har brug for. Så klik ind 
på hjemmesiden
https://www.lbv.dk/collections/b93
find din vin og støt klubben. Ludv. Bjørns 
Vinhandel har siden 2019 været Sølv 
Partner for B93 Fodbold, blandt andet fordi 
vi sætter nogle af de værdier, klubben ledes 
under, højt: Et af Danmarks bedste ung-
domsakademier med fokus på talent-
pleje og udvikling; en satsning ligeligt 
fordelt mellem kønnene og ikke mindst 
en offensiv og positiv tilgang til selve 
fodboldspillet.
 
Vi ser derfor frem til et fortsat godt sam-
arbejde, både ”på banen” og udenfor.

SPONSORPORTRÆT:  LUDV. BJØRNS VINHANDEL
Danmarks ældste vinhandel er sponsor i B.93

af Mads Mazanti Jensen

H.C Andersens Boulevard 
42 1553 København V

+45 33 15 16 13 www.lby.dk
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Udendørssæsonen i tennis blev – som 
så meget andet – afviklet i coronakri-
sens skygge. Men heldigvis var der 
meget lys og meget lidt skygge, når alt 
gøres op efter den forgangne sæson. 
Ungdomsmesterskaberne afviklet på 
B.93´s anlæg var selvfølgelig det helt 
store højdepunkt på eliteplan. Men der 
var også meget andet godt at berette om. 

Udendørsturneringen for hold blev gen-
nemført som planlagt. Vores 1. herrer fik 
godt nok hænderne fulde i 1. Division 
Øst og måtte en tur ned i 2. Division, men 
damerne gjorde det på ny glimrende i 1. 
Division Øst og endte som nummer to 
efter Virum-Sorgenfri, der rykker op i den 
bedste række. B.93 vandt seks ud af syv 
kampe. Kun mod topholdet fra Virum måtte 
damerne strække våben. Vel at mærke 
er nogle af damerne faktisk ikke damer, 
men piger. Eksempelvis fik talentet Lucca 
Ingildsen, der endnu er U14-spiller, seks 
kampe, og vandt faktisk fire af dem. 

De interne klubaktiviteter er også værd at 
hæfte sig ved. Vi har før nævnt de vel-
lykkede sommercamps her i bladet, men 
klubmesterskaberne skal også nævnes 
hér. Over fire weekender svingede med-
lemmerne ketsjerne på grusbanerne. Hele 
230 medlemmer deltog, et imponerende 
antal, og derfor endnu mere imponerende, 
at arrangørerne med Eliza i spidsen fik 
stablet et så fint arrangement på benene.

Også for de helt unge medlemmer blev 
der afholdt Klubmesterskaber. Junior 
Klubmesterskaber udendørs havde 47 del-
tagere. Jeg nævner nogle af finalisterne 
hér:

U10 Kønsneutral finale: 
Viola vandt over Isabella. 
U12 Kønsneutral finale: 
Nicolaj vandt over Emil S. 
U12 Kønsneutral bonusfinale: 
Hugo vandt over Albert. 
U14-U18 Kønsneutral finale:
Annett vandt over Naja. 
U14-U18 Kønsneutral bonusfinale: 
Emil S. vandt over Luna.

Klubmestrene fik hver tildelt et gavekort på 
300 kroner til White Sport. Men det vigtig-
ste var, at de deltagende drenge og piger 
forhåbentlig alle fik tildelt en god oplevelse.
 

INGEN GRUS I MASKINERIET
En velgennemført udendørssæson – corona eller ej
af Mads Mazanti Jensen

Den 19. oktober fejrede Palle ”Banks” 
Jørgensen sin 75 års fødselsdag. 

Udover at være kendt som vores klubsta-
tistikker par excellence har Palle spillet et 
utal (tallet har han sikkert selv styr på) 
af kampe mellem stængerne på diverse 
B.93-hold fra lilleput til grand old. Tallet 
var i 2008, da han udgav bogen ”B.93´s 
Fodboldhistorie”, 918 kampe, så vi må for 
længst have rundet de 1000 nu. 

Tilnavnet ”Banks” stammer – hvis nogen 
skulle være i tvivl – fra den legendariske 
engelske målmand Gordon Banks, og skulle 
efter sigende være blevet ham til del efter 
den sagnomspundne straffesparksredning 
mod Fremad Amager i 1972. 

Desuden har den pensionerede bankmand 
også haft en basketkarriere i Nørrebro-
klubben Stevnsgade, der gennem mange 
år var at finde i toppen af dansk basket-
ball. Banks´ baskettilnavn blev ”Palle 
5-fejl”, da han i en sæson satte fejlrekord 
i dansk basket ved at begå 72 ud af 80 
mulige fejl. 

For både B.93 og Stevnsgade har han udført 
så meget revisor- og statistikarbejde, at det 
forbliver lidt af en gåde, hvordan han har 
haft tid til at passe et ”rigtigt” arbejde.

Det Banksske forfatterskab er naturligvis præ-

get af hans bøger om B.93´s Fodboldhistorie, 
men også håndbold- og fodboldlandsholdet, 
samt Superligaen i fodbold har fået en tur 
gennem Palles talmølle. Det særlige ved 
Banks´ tilgang til sportens verden er en 
grundighed, der burde gøre enhver gra-
verjournalist misundelig, en sans for de 
skæve historier, der gemmer sig bag tal-
lene, og en interesse for menneskene bag 
tallene – spillerne – hvis karakteristika, 
Palle har en enestående evne til at udpege 
med få og finurlige ord. 

Det kan da godt være, at det ikke er den 
slags forfatterskaber, der gives Nobel-
priser for, men for os, der er vokset op i 
det kulturunivers, Palles pen encyklopæ-
disk beskriver, fremmaner Banks´ bøger 
langt mere sanseligt og lystfuldt den tabte 
tid end tusind sider drøvtygget Proust kan 
præstere.

Tillykke med de 75, Palle. Må vi få glæde 
af dig i mange år endnu!

BANKS 75
En klublegende fylder rundt

af Mads Mazanti Jensen

Vinderne af Junior Klubmesterskaber 
Udendørs.
Foto: Facebook-siden B.93 Tennis.

Palle Banks Jørgensen.
Foto: Torben Klarskov.

Palle Banks Jørgensen.
Foto: Claus Vandberg.

Palle Banks napper straffe mod 
Fremad Amager.
Foto: B.93 Fotoarkiv.

KM-sponsor: Coca-Cola- Lemon/
Lemongrass- Peach/Hibiscus.
Foto: Facebook-siden B.93 Tennis.
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I Medlemsbladet har vi løbende berettet 
om Kim Triers U14-drenges bedrifter. Nu 
er U14-drengene blevet U15-drenge og 
har fået en ny træner, Christian Piltoft. 
Men vi fortsætter gerne med at følge 
drengene i medlemsbladet, nu under nav-
net ”Piltofts pirater”. 

Piltoft har overtaget en trup, der er stort set 
intakt i forhold til dengang, de var ”Triers 
trolde”. Et par af drengene har fundet andre 
klubber, en ny spiller er kommet til fra FC 
Nordsjælland. Imponerende at klubben for-
mår at holde sammen på en trup med så 
høj kvalitet, når man tænker på, hvor ofte 
de store klubber er ude med fiskestangen. 

Optakten til efterårssæsonen, hvor pira-
terne spiller i U15 drenge liga 2 pulje 1, 
den næstbedste række for deres årgang, 
var – som så meget andet – præget af 
corona-restriktioner. De turneringer, dren-
gene skulle have deltaget i for at blive 
matchet på højt niveau, KB Cup og Crowne 
Plaza Elite Cup, kunne ikke gennemføres. 

I stedet tog drengene til Ikast for at spille 
kampe. Christian Piltoft fortæller:

- Vi tog af sted fredag sammen med U14, 
overnattede på et hyggeligt vandrehjem/
hotel, hvor de også havde overnattet sid-
ste år. En kromutter og nogle søde damer 
vartede os op med mad til alle. Så spillede 
vi imod Midtjylland. Vi spillede 1-1. Det var 
egentlig meget spændende, for de fleste 
hold havde jo ikke spillet kampe før på det 
tidspunkt. Vi havde godt nok spillet et par 
kampe, men det var på et lidt andet niveau.

- Og Midtjylland er et af de stærkeste hold 
i Danmark overhovedet…

- Ja, der mødte vi den bedste match-
ning, vi kan få herhjemme overhovedet. 
Nordsjælland og Brøndby er jo også gode, 
men dem har drengene mødt tit på U13- 
og U14-niveau, så det er spændende at 
møde Midtjylland, som vi ikke møder så 
tit. Det gav dem en anderledes oplevelse.

Som ny træner for dem vil jeg gerne på 
tur sammen med spillerne. Vi har ofte 
spillet turneringer, hvor vi ikke har været 
sammen på samme måde, som når man 
tager på tur sammen tre dage i streg. 
Det var vigtigt for dem og for mig, at vi 
havde tre dage sammen, hvor vi kunne 
lære hinanden at kende. Vi spillede lørdag 
mod Midtjylland, og så tog vi hjem via 
Silkeborg om søndagen. 

Vi havde en rigtig fin match mod Silkeborg, 
hvor vi vandt 2-1. Overordnet set fik vi 
præcis det ud af turen, vi ville opnå. Vi 
fik nogle kampe mod nogle gode mod-
standere, og jeg fik set drengene. Vi var 
alle sammen lidt spændte på, hvor vi var 
henne. Men jeg blev bekræftet i, at det 
stadig er en rigtig spændende årgang. 

Og så sluttede vi en hektisk optakt af med 
at spille mod Nordsjælland til Nordsjælland-
dagen. Vi spillede 2-2. Der var vi mærkede. 
Det var en hård kamp. Vores målmand 
stod en fremragende kamp. Og så var vi 
egentlig klar til turneringsstart. Det er en 
pulje, der er meget forskellige modstan-
dere i. Toppen af puljen består af gode 
modstandere, mens de dårligste hold 
ikke kan matche os. Vi kan også se det 
på vores kampe. For eksempel spillede vi 
2-2 mod HB Køge i en god kamp…

- Men så havde I også nogle kampe, hvor 
I vandt 8-1… 

- Det er typisk os: Når vi kommer tidligt 
foran i kampen, er det godt for os. Fordi 
de andre har stor respekt for vores spil-
lere. Så vi har haft nogle store sejre, der 
ikke har været det ideelle for os. Der er 
tophold i puljen, som det er fedt at spille 
imod for os. Der er tryk på, og det er gode 
modstandere. Og derefter går vi ind i en 
vinterperiode, hvor vi forsøger at finde 

nogle andre modstandere end dem, vi 
plejer at spille imod. Men det er lidt svært 
for os, fordi vi slutter sidst i oktober, og 
U15 Ligaen kører videre, så vi kan ikke 
møde modstandere fra den liga.

Men når vi kommer til november, vil vi 
gerne se, om vi kan komme til at møde 
nogle anderledes modstandere. Det 
kunne for eksempel være et U17-hold på 
et lavere niveau. Vi vil også rigtig gerne 
spille imod nogle svenske hold. 

Vi har før spillet mod Hyllie ved Malmø, et 
rigtigt godt hold. Det er sjovere at møde 
nogle nye hold, som gør tingene anderle-
des end de hold, vi møder i turneringen i 
foråret igen. Og så håber vi at gå videre 
i pokalturneringen. Vi er i ottendedels-
finalen. Vi skal møde Brønshøj ude på 
Tingbjerg Ground, så det skal nok blive 
sjovt. Og så håber jeg da, vi kommer i 
kvartfinalen. Der ligger også nogle fede 
kampe, hvis vi går langt i pokalturnerin-
gen og kan blive matchet godt. 

PILTOFTS PIRATER
Del 1: Nye jagtmarker

af Mads Mazanti Jensen og Christian Piltoft

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

Christian Piltoft. 
Foto: Claus Vandborg.
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Begyndelsen
Fodbold – dette herlige boldspil, der hen-
rykker alle de mange, der ved, at det ikke 
bare er 22 tosser, der spæner rundt efter 
en bold. Nej her sætter man pris på en 
god sparketeknik, en vellykket dribling 
– gerne en tunnel på modstanderen - en 
feberredning af målmanden. Et vellykket 
kontrastød. En brugbar taktik.

Men alt dette har krævet megen disciplin 
på træningsbanen, og fodboldspillet har 
udviklet sig meget siden de første eng-
lændere drog glædesstrålende rundt i 
gaderne i Chester og sparkede til de hove-
der af de danske vikinger, som de havde 
befriet danernes kroppe for. Det var i år 
1000, at man først opfandt hovedspillet.

At dyrke idræt var aristokratiets privile-
gium. Arbejderklassen knoklede jo dagen 
lang på de mange fabrikker, der var skudt 
op i industrisamfundet. Den fornemste 
idræt i England var cricket, og det var 
da også cricketspillet, der først kom til 
Danmark for at overklassen kunne finde 
noget at fordrive tiden med.

KB, der står for Kjøbenhavns Boldklub, ind-
førte langboldspillet i 1876. Først i foråret 
1879 fik klubben lyst til at tage fodbold 
på programmet. Klubben var den eneste 
klub, der viste levedygtighed, men der var 
jo selvsagt ingen modstandere, så spillet 
blev begrænset til øvelser på banen efter 
nogle skrevne regler, der mindede om en 

blanding af rugby og Association Football, 
forkortet Soccer, som var den første fra 
England indførte betegnelse. 

Den første fodboldkamp i Danmark fandt 
sted på Rosenborgs Eksercerplads mel-
lem Birkerød Kostskole og KB´s juniorer. 
Kostskoledrengene vandt med 4-0. 

Fra midten af firserne havde spillet for 
alvor vundet indpas i befolkningen, navn-
lig i København, hvor et stort antal klub-
ber blev stiftet:
• Fredericia Studenternes Boldklub 

i april 1884 (i 1889 Akademisk 
Boldklub)

• Melchorianer Boldklubben 10. marts 
1885 (i 1893 Boldklubben af 1893)

• Typografisk Sportsklub 13. marts 
1885

• Boldklubben Frem 17. juli 1886
• Skomagernes Sportsklub 1. april 

1887
• Boldklubben Olympia 1. april 1887
• Boldklubben KVIK 1. april 1887
• Boldklubben Håbet 2. maj 1887
• Boldklubben Hebe 6. maj 1887
• Boldklubben Hygeja 13. maj 1887
• De unges Boldklub 29. maj 1887
• Boldklubben Apollo 12. juni 1887
• Østerbros Boldklub 19. oktober 1887
• Christianhavns Boldklub 1. maj 1888
• Boldklubben Dana 5. juli 1888
• Boldklubben Go-on 30. september 

1888
• Boldklubben Rap 15. oktober 1888

Den 21. januar 1888 besluttede KB´s besty-
relse at søge at arrangere en række kampe 
mellem klubberne i lighed med de engelske 
klubmatcher. Medalje Fodbold Konkurrencen, 
som turneringens officielle navn var. Den før-
ste pokalturnering i Danmark. Sølvmedaljer 
til vinderen, bronze til nr. 2. KB bidrog med 
20 kr. til udgifterne, medens de øvrige klub-
ber betalte hver 3 kr. og 50 øre. 

Vinder af turneringen blev KB, der i finalen 
besejrede Håbet med 14-0. I semifinalen 
blev Melchorianer Boldklubben besejret af 
KB med 6-0.

I Melchorianer Boldklubben var Gotfred 
Klint en stabil back og myndig anfører. 
Johannes Nielsen, der senere skiftede til 
KB var en talentfuld halfback. Ove Knauer 
en fiks venstre wing, Gotfred Strømann og 
Harald Knauer et par stærke forwards og 
A. E.  Friis, der på det tidspunkt var brand-
chef i København, var en målmand, der 
som det forlyder gik igennem ild og vand. 
 

Udlandet kalder

I foråret 1897 fik DBU og DIF en indby-
delse fra Hamburg-Altonaer Fussball-Bund 
til en kamp, der skulle spilles den 18. april 
i Altona. DBU valgte at stille med et hold 
fra klubberne AB, Frem, KB og B.93. Fra 
B.93 deltog Johannes Gandil (højre wing) 
og Christian Knauer (forward), der der-
med blev de første B.93´ere, der snørede 
støvler på en fodboldbane i udlandet. 
Spillerne betalte selv halvdelen af rejse-
omkostningerne, og turen derned var 
temmelig streng på 3. klasse jernbane og 
dæksplads fra Korsør til Kiel i kulde, regn 
og blæst.

Johannes Gandil tegnede sig for et oplæg 
til holdets andet mål og scorede selv hol-
dets 3. mål i første halvleg. Kampen endte 
5-0 til det danske hold, der optrådte i en 
hvid rødkantet dragt med DBU´s skjold på 
brystet. 

Ved årets store idrætsbegivenhed – Den 
første internationale Gymnastik- og 
Idrætsfest i København fra den 30. maj – 2. 
juni 1898 fik Hamburg-Altona mulighed for 
at revanchere nederlaget på hjemmebane 
året før. Men det danske hold viste sig atter 
at være for stærke. Det blev til endnu en 
sejr på 5-0 i overværelse af 4-5.000 men-
nesker på den nybyggede husarkaserne ved 
Østerbrogade. Johannes Gandil og Christian 
Knauer var igen med på holdet.

Men den kamp, de fleste så frem til ved 
den lejlighed, var kampen mod de skotske 
fodboldspillere fra Queens Park i Glasgow. 
Mod en godtgørelse på 100£ sterling havde 
skotterne indvilget i at spille kampen.

B.93´S INTERNATIONALE KAMPE GENNEM TIDERNE
Nyt lys over gammel klubhistorie

af Torben Klarskov

Bykampen Berlin-KBU 
d. 24. maj 1906. 
Foto: B.93 Fotoarkiv.
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Folk strømmede til opgøret, der blev en 
nydelse at følge. Man fik det indtryk, at 
der var dobbelt så mange skotter som 
danskere på banen. Skotternes fortræffe-
lige positionsspil var naturligvis årsagen 
dertil. Skotterne sejrede med hele 7-0 
(4-0, 3-0), og dagen efter strømmede 
pressen over med ros til skotterne og 
gode råd til danskerne med henblik på 
den næste kamp. 

Alt long-passing spil burde straks afskaf-
fes til fordel for skotternes short-passing 
spil. Boldbehandlingen måtte forbedres 
og hurtigheden være langt større. Alt for 
højt spil burde bandlyses, og spillerne 
skulle skyde på mål. Bolden skulle suse 
mod mål som skudt ud af en kanon og 
helst placeres mod de øverste målhjørner. 
Spillerne skulle have bedre herredømme 
over deres bevægelser og kunne krops-
finte som skotterne. 

Sammenspillet mellem angrebsspillere og 
deres halfbacks – som den skotske trekant 
- kunne ligeledes anbefales. Det hjalp. Den 
næste kamp, der blev spillet dagen efter, 
tabtes kun med cifrene 0-3. Johannes 
Gandil og Christian Knauer repræsenterede 
fortsat det danske hold.
 
De populære skotter vendte tilbage i 1900 til 
en kamp mod KB, som skotterne vandt med 
5-1. Dagen efter mødte de et udvalgt hold 
med John Nielsen B.93 på mål, Christian 
Knauer B.93 som back, Johannes Gandil, 
Oscar Sørensen B.93 og Henry Rambusch 
B.93 i angrebet. Holdet måtte neje sig for 
en øretæve på 8-1.

Ved de Olympiske Lege i Athen i 1906 var 
fodbold for første gang på programmet, 
men DBU udviste ikke denne begivenhed 
særlig stor interesse, og de fleste køben-
havnske klubber var mere optagede af 
deres egne sommerkampe mod engelske 
klubber. Interessen blandt de store natio-
ner i udlandet var heller ikke særlig stor; 
således meldte både England, Tyskland, 
Østrig og Frankrig afbud. Fra B.93 takkede 
imidlertid Viggo Andersen, August Lindgren 
og Henry Rambusch tak for tilbuddet.

I første kamp mødte holdet Smyrna. Et 
hold, der bestod af 1 græker, 2 fransk-
mænd og 8 englændere. Første halvleg 
sluttede 1-1, mens danskerne havde hele 
overtaget i 2. halvleg, som de endte med 
at vinde med 4-0.

I ”Finalen” skulle det danske hold så op 
mod værtsnationen Grækenland. Danskerne 
scorede 9 mål i første halvleg, hvorefter 
grækerne bad om nåde og forlod kampen 
beskæmmede og sorgfulde. 

Danmark deltog igen ved OL i London i 
1908, hvor Harald Hansen, Johannes 
Gandil og August Lindgren fra B.93 var 
med på holdet, der i første kamp sejrede 
over Frankrigs B-hold med 9-0. Det gik 
ikke Frankrigs A-hold meget bedre. De 
fik en ordentlig øretæve af det danske 
hold, der vandt hele 17-1. En kamp, hvor 
Sophus Nielsen fra Frem tegnede sig for ti 
mål. August Lindgren scorede Danmarks 
fjerde mål. 

Finalen stod mellem England og Danmark, 
hvor England sejrede med 2-0. Harald 
Hansen og August Lindgren fra B.93 var 
med i opgøret, mens Johannes Gandil måtte 
sende afbud på grund af en knæskade. 

Første engelske professionelle 
hold besøger Danmark i 1903

B.93´s initiativrige bestyrelse vovede sig 
ud i et arrangement med at hente det 
professionelle hold fra Southampton til 2 
kampe i Danmark den 29. og 30. april for 
den nette sum af 100£ sterling. Der blev 
tegnet garantier blandt klubbens medlem-
mer, og den første kamp skulle spille på 
B.93´s nye anlæg, der var blevet indviet 
i 1901. Der var rejst ståtribuner på begge 
langsider, og banen var omkranset med 
danske og engelske flag. 

Natten til lørdag så alt lovende ud, men 
om onsdagen forinden brød en mægtig 
snestorm ind over byen, og da det blev 
lørdag, var banen overalt dækket med et 
10-20 cm tykt lag af sne. Heldigvis var det 

aprilsvejr, og da kampen endelig skulle 
afvikles om lørdagen, brød foråret igen-
nem. B.93 havde ære af kampen, som de 
kun tabte med 0-4. Næsten 3.000 men-
nesker overværede opgøret, blandt dem 
Prinsesse Alexandrine og Prins Valdemar. 
De økonomiske beregninger holdt stik. 

B.93 stillede med følgende mandskab: John 
Nielsen – Halfdan Rasmussen og Harald 
Hansen – Axel Jensen, Emil Jørgensen, 
O.S. Windinge – Johannes Gandil, Thorald 
Petersen, Axel Andersen, Fredericus 
Sørensen og H. Øemig. 

Dagen efter mødte 6.000 mennesker op 
på klubbens anlæg for at se Southampton 
møde et udvalgt dansk hold. Gæsterne 
vandt med 2-0, men holdet klarede at 
spille uafgjort i en halvleg med det pro-
fessionelle mandskab.

Fra B.93 deltog: John Nielsen (mål-
mand), Harald Hansen (venstre back), 
Emil Jørgensen (centerhalf), Johannes 
Gandil (højre wing) O.S. Windinge (højre 
innerwing). 

Det første internationale fodbold-
stævne 1904

B.93 havde den 10. maj inviteret 
Southampton på ny, mens KB var kommet i 
kontakt med Newcastle United, en af tidens 
allerbedste engelske klubber. B.93 og KB 
tog den fornuftige beslutning at slå sig sam-
men om engagementerne, og således kom 
det første Internationale Fodboldstævne 
til verden.  De to klubber engagerede de 
to engelske klubber til at spille 5 kampe i 
Danmark for en pris af 500£ sterling, hvilket 
dengang svarede til 9.000 kr. KBU spyttede 
i kassen med 500 kr. - en risiko, der dog 
ikke kom til at koste unionen noget. 

Den 29. april mødte B.93 Southampton på 
klubbens egen bane. Omkring 4.000 til-
skuere overværede kampen. Southampton 
sejrede med 7-2 (5-0 og 2-2). Det første 
danske mål scorede Thorald Petersen, mens 
Johannes Gandil tegnede sig for det andet.

B.93 stillede med følgende hold:
John Nielsen – Axel Jensen og Harald Hansen 
– Georg Christensen, Axel Andersen og 
Jacob Tannenberg – Johannes Gandil, O.S. 
Windinge, Thorald Petersen, H. Øemig og 
Henry Rambusch.

2 dage senere spillede et udvalgt dansk 
hold, hvor Harald Hansen, Axel Andersen, 
Johannes Gandil, Thorald Petersen og 
Henry Rambusch var med fra B.93. 
Southampton vandt 1-0. På et mål scoret 
i kampens allersidste minut.

Søndag den 8. maj mødte et udvalgt hold 
fra KB, B.93, AB og Frem så Newcastle 
United. B.93 havde 4 mand med i startop-
stillingen. Harald Hansen, Axel Andersen, 
Johannes Gandil og Henry Rambusch. 
Charles Buchwald fra AB scorede kampens 
første mål. Newcastle legede sig dog til en 
sejr på 6-2. Thorald Petersen scorede det 
andet danske mål. 

Det andet Internationale 
Fodboldstævne 1905

B.93 og KB havde nu fået blod på tan-
den. Klubberne kontaktede det engelske 
fodboldforbund (Football Association) 
og forespurgte, om unionen ikke kunne 
anbefale et godt amatørhold. Man fik 
anbefalet londonklubben FC Ilford, der 
netop det år havde vundet den engelske 
pokalturnering for amatører. 

Erindringsmedaljen 
1888. 
Foto: B.93 Fotoarkiv.
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Af et referat fra kampen fremgår det, ”at 
formen hos englænderne var herlig, men 
effekten stod ikke mål dermed. Det skor-
tede på styrke og fasthed og vel også på 
træning, da de ikke havde spillet kamp i 
tre uger”. 

Gæsterne vandt 1. halvleg med 1-0, men 
det kombinerede hold fra B.93 og KB spil-
lede Ilford ud af banen i 2. halvleg som 
de vandt med 8-0. Bemærkelsesværdigt 
var det, at de 7 af målene i anden halvleg 
blev scoret af 93ere. Axel Andersen Byrval 
scorede tre gange, Johannes Gandil to 
gange, mens Thorald Petersen og Henry 
Rambusch scorede de to sidste. August 
Lindgren, der tidligere havde spillet for 
B.93, men nu optrådte for Olympia, sco-
rede det sidste mål. Harald Hansen og O. 
S. Windinge var med, men uden at score 

– de spillede begge backpladserne. Den 
første danske fodboldsejr over et engelsk 
hold var dermed en realitet. 

Det tredje Internationale 
Fodboldstævne 1906

Den 10. maj var Southampton atter at finde 
på B.93´s anlæg. Denne kamp endte med 
en sejr til gæsterne på 2-1 (2-0, 0-1). Dagen 
efter mødte et udvalgt hold Southampton i 
en yderst spændende og velspillet kamp. 
Southampton scorede allerede i kampens 
første minut, men det danske hold kom 
stærkt tilbage og førte ved pausen med 3-1 
på mål af Thorald Petersen, Axel Andersen 
Byrval og August Lindgren. 

Southampton fik vendt opgøret og førte 
med 4-3 indtil 10 minutter før tid, da 

August Lindgren til stor jubel for de mange 
tilskuere udlignede til slutresultatet 4-4.

Chelsea var også på besøg på samme tid. 
De udklassede et udvalgt dansk hold med 
6-2 (3-0, 3-2) Vor stærke back Harald 
Hansen scorede et af det danske holds mål 
direkte på frispark. 

Et KBU-hold var på besøg i Berlin, hvor 
holdet skulle møde den tyske hoved-
stads udvalgte. Kampen sluttede 3-3. På 
holdet deltog fra B.93 Harald Hansen, 
Jacob Tannenberg, Emil Jørgensen, Svend 
Hansen, Johannes Gandil, Thorald Petersen 
og Axel Andersen Byrval. 

Den 5. maj 1907 spilledes den anden 
bykamp mod Berlin på B.93´s anlæg. KBU 
sejrede med 5-2. Harald Hansen og August 
Lindgren var med på holdet, men det mest 
betydningsfulde var dog, at opgøret kom ud 
med et overskud på 1.350 kr., så flere opgør 
mod udenlandske hold kunne forventes.

Det fjerde Internationale fod-
boldstævne 1907

B.93 og KB havde denne gang inviteret de 
skotske mestre fra Celtic, der havde vun-
det titlen i Skotland de sidste tre sæsoner. 
Skotterne sejrede i overlegen stil med 6-2 
(6-1 og 0-1). Johannes Gandil scorede 
det ene af de danske mål, mens Charles 

Buchwald fra AB tegnede sig for det andet. 
Grundlovsdag blev den anden kamp mod 
Celtic så spillet – ligeledes på B.93´s 
bane. Det blev en mindeværdig kamp, som 
danskerne vandt med 2-1 (1-1, 1-0). For 
første gang havde et dansk hold besejret 
et professionelt hold fra UK. Lindgren og 
Buchwald scorede de danske mål. Det dan-
ske hold måtte gentagne gang ud på alta-
nen for at modtage folkets hyldest. 

Et par dage efter fik skotterne revanche. 
7.000 tilskuere var mødt frem til kampen, 
som skotterne vandt med 4-2 (3-0, 1-2). 
Danskerne kom på 3-2 og var tæt på at 
udligne. I slutningen af kampen blev den 
danske målmand Ludvig Drescher blæn-
det af solen, så han ikke fik øje på, at 
bolden gik i nettet. 

Den 3. maj 1908 havde KBU atter sendt et 
hold til bykamp mod Berlin. KBU stillede 
med følgende hold:

Ludvig Drescher, KB – Knud Hansen, 
Olympia, Harald Hansen, B.93 – Nils 
Middelboe, KB, Kristian Middelboe, KB, 
Einar Middelboe, KB – Oskar Nørland, KB, 
Ove Petersen, B.93, August Lindgren, B.93, 
Anton Olsen, B.93 og Bjørn Rasmussen, KB.

København vandt med 3-1 (2-0, 1-1) 
Lindgren scorede i første halvleg de to 
mål, mens Bjørn Rasmussen scorede 
efter pausen. 

Melchiorianer Boldklubbens Hold 1888. 
Foto: B.93 Fotoarkiv.

Newcastle United - Udvalgt hold d. 8 maj 
1904. 
Foto: B.93 Fotoarkiv.
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For en professionel topklub er en udeba-
netur med overnatning ren rutine. Ja, for 
store klubber er da endda rutine, at spil-
lerne overnatter på hotel selv natten før 
en hjemmekamp. Så ved man jo ligesom, 
hvor man har dem. 

For en klub som B.93 er det imidlertid ikke 
hverdagskost. Faktisk har B.93´s spillere 
så vidt jeg ved aldrig overnattet sammen 
dagen før en kamp mod et dansk hold. 
Men dette efterår skulle det være ander-
ledes. Kampen i Thisted skulle spilles søn-
dag d. 20. september kl. 13. Hvis 93erne 
valgte at tage til Thy samme dag, ville det 
betyde, at de skulle afsted fra København 
ved 6-tiden om morgenen. Ikke de bedste 
betingelser for at møde op klare i hoved 
og ben til en af sæsonens formodet van-
skeligste udekampe. 

Men det var der råd for. For da det viste 
sig, at der var en billig overnatningsmulig-
hed i en del af Thy-hallen, som er indrettet 
med værelser, besluttede den sportslige 
ledelse at åbne for pengekassen og gøre 
brug af denne mulighed. 

Altså tog spillertruppen med trænere 
og ledere samt Deres udsendte afsted 
med bus fra Svanemølleanlægget lørdag 
middag d. 19. Efter omkring fem en halv 
times kørsel, som jo i disse tider – teknisk 
set – skal foregå iført mundbind, nåede vi 
frem til Thy-hallen, beliggende et stenkast 
fra det frygtede Lerpytter Stadion i udkan-
ten af Thisted. 

Indkvarteringsforholdene var mere i stil 
med lejrskole end hotel, men mere var 
der heller ikke brug for. Buschaufføren og 
undertegnede var der dog ikke plads til, så 
vi tog en taxa til et vandrerhjem tre kilo-
meter derfra. Heller ikke dét fejlede spor.

Dagen efter vågnede spillerne veludhvi-
lede og klar til kampen. Formiddagen 
blev brugt på et solidt morgenmåltid i 
Thy-hallens kantine og den rituelle kon-
kurrence i møntkast, hvor det gælder om 
at kaste en tyver så tæt på et aftalt punkt 
som muligt. En slags mønt-petanque. 

Derpå spadserede vi alle over til rejsens 
egentlige mål, Sparekassen Thy Arena, 
bedre kendt under sit gamle navn: Lerpytter 
Stadion. Trods et navn, der mere end lugter 
af mudderbane, var banen faktisk alde-
les udmærket, ligesom også faciliteterne 
omkring banen er bedre end på mange 
andre andendivisionsstadions. 

Og kampen: Jo, det unge 93-hold kom ud 
i lidt af et stormvejr i perioder af første 
halvleg, hvor de fysisk stærke thyboer 
pressede spillet ind i 93-feltet, og vi 
måtte love for fornemt målmandsspil af 
Aris Vaporakis, der imponerede det lokale 
publikum med tre superparader af nærgå-
ende Thisted-forsøg. 

93erne var dog på ingen måde udspil-
lede og fyrede også et par gode forsøg 
af mod Thisted-målet. Tættest på kom 
Jeppe Erenbjerg med et dykkende langs-
kud, der dumpede ned på overliggeren. 
At ingen af holdene kom på tavlen i de 
første 45 minutter, var der ikke mange 
af de knap 400 tilskuere på stadion, der 
kunne se logikken i. 

I pausen foretog træner Thomas Nørgaard 
to udskiftninger, og 93erne kom ud som 
lyn og torden. I de første tyve minutter 
af anden halvleg løb de unge 93ere sim-
pelt hen thyboerne over ende. Tilskuerne 
kunne måbende se bolden hoppe og danse 
i deres yndlinges målfelt, og det var helt 
efter fortjeneste, at gæsterne blev beløn-
net for deres anstrengelser efter knap et 
kvarters spil. 0-1 ved Oliver Carrara. 

I den sidste del af halvlegen kom Thisted 
bedre med i kampen, men de ekstremt 
løbevillige 93ere holdt stort set hjemme-
holdet fra chancer. Og når det alligevel 
brændte på et par gange, var Vaporakis 
klar med strålende parader. 

0-1 stod sig kampen ud, og det var nogle 
meget glade spillere, der satte sig ind i 
bussen hjem til København. Investeringen 
havde betalt sig; det nye initiativ med over-
natning natten før kampen gav bonus på 
stedet. 

Ved 22.30-tiden samme aften var vi tilbage 
på Svanemølleanlægget. Og opdagede til 
vores ærgrelse, at et par af spillerne plus 
undertegnede havde fået stjålet deres cyk-
ler, mens de weekendovernattede foran 

Slottet. En cykeltyv havde åbenbart fortol-
ket 93-værdien ”udfordrende indsats” som 
”dristigt brugstyveri”. 

I vores forsøg på at finde vores cykler ban-
kede vi på ruden til en sort varevogn, der 
holdt parkeret foran Slottet med ruderne 
tilklistrede af overdækningstape. I vare-
vognen lå to afklædte kvinder, der ikke 
talte dansk og var meget forskrækkede. 
Jo, det ellers så pæne Østerbro gemmer på 
mange skyggesider, når mørket falder på. 

Sådan kom vi tilbage fra Thisted tre points 
rigere og tre cykler fattigere. Glade over 
den gode tur, triste over en hjemkomst, 
hvor området foran vores kære klubhus 
viste sig fra sin mindre charmerende side. 

THISTED TUR-RETUR
På langfart med 1. herresenior

af Mads Mazanti Jensen

Lerpytter Stadion. 
Foto: Mads Mazanti Jensen.
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Det er ikke hver dag, man interviewer en 
sportschef, der sætter snørebånd i sine nye 
fodboldstøvler. Men det er tilfældet med 
Lauritz Smed. For Smed er ikke kun sports-
chef i B.93 Q, selskabet bag klubbens 1. 
kvindesenior. Han er også assistenttræner 
for 1. kvindesenior, og da cheftræneren 
for U18-pigerne, den tidligere topspiller 
Lennart Olsen, trak sig, måtte Smed også 
træde til på dén post, da det er et krav 
til hold i U18 Ligaen, at de trænes af en 
træner med A-licens. Og det har Smed. 

I foråret blev han hentet til B.93 fra FC 
Nordsjælland af Ole Ringheim, bestyrelses-
medlem i Aps´et, det professionelle sel-
skab bag 1. herresenior, som B.93 Q er et 
datterselskab af. Sidste år indledte B.93 
et samarbejde med FC Nordsjælland 
om talentudvikling på herresiden. 
Samarbejdet indbefattede dengang ikke 
Kvindeafdelingen. Men nu er båndene 
mellem de to klubber også på kvinde-
siden blevet tættere.  

Nogen nem begyndelse på sit arbejde i 
klubben har Lauritz Smed ikke fået. Udover 
at måtte springe til som U18-cheftræner, 
måtte der også nyt blod til på 1. kvinde-
senior, da sportschef Lars Møller og chef-
træner Anders Vang forlod klubben og tog 
flere spillere med sig. Over sommeren er 
Rasmus Good blevet udpeget som cheftræ-
ner for 1. kvindesenior. Desuden er flere 
ledere og spillere blevet hentet ind fra FC 
Nordsjælland. 

Den store udskiftning og de mange unge 
spillere på 1. kvindesenior har dog ikke 
ført til en kvalitetsforringelse, tværtimod. 
Kvinderne gik i efteråret ubesejrede gen-
nem deres pulje i den næstbedste række. 
Og det på trods af særdeles vanskelige 
arbejdsvilkår: Truppen består i skrivende 
stund kun af 16 spillere. For det er ikke 
nemt for kvindespillere på førstedivisions-
niveau at få hverdagen til at hænge sam-

men. De træner fire gange om ugen ligesom 
herrerne. Men deres løn er 0 kroner, og det 
ville nogen herrespiller næppe gå med til nu 
om dage. De dyre ord om ligestilling er jo 
nogle gange lidt svære at omsætte til prak-
tisk handling. Så meget mere imponerende 
er den positive sportslige udvikling, de unge 
kvinder befinder sig i. 

Om sin begyndelse i klubben fortæller 
Lauritz Smed:

- Det var et kæmpe skift. Det var noget 
helt andet end jeg var vant til. Har vi 
materialer nok, har vi banetid? Den slags 
spørgsmål skulle jeg ikke stille før. 

Men et andet skift var, at vi skulle lade det 
stå, der allerede var. Vi skulle lade Anders 
og Lars gøre det færdigt, de var i gang med. 
De skulle spille i Kvalligaen. Og det ville vi 
ikke blande os i. Men der var meget at se 
til. Der var et U18-hold, som havde tabt alle 
kampe og lå sidst. Et U16-hold og et U14-
hold, der var pænt talentfulde. Der var lidt, 
der skulle gøres, for at hele strengen kunne 
hænge sammen. Vores tanke er at skabe et 
akademi. 1. holdet skal være klubbens 1. 
hold, U18 2. holdet og U16 3. holdet. Ingen 
kan gøre, hvad de selv vil, uden at det hæn-
ger sammen med helheden. Der skal være 
en stringens. Så arbejder vi bedst muligt. 
Jeg kontaktede derfor nogle af de trænere, 
jeg kendte i mit netværk. Talte om, hvilken 
spillestil vi kunne tænke os. Det gjaldt om 
at få hele konstruktionen til at bære. Få de 
rigtige personer på de rigtige pladser. Jeg 
var egentlig ikke overrasket over, at spil-
lerne var på det niveau, de var. Men jeg 
vidste, hvor vi skulle hen. 

- Der skete en del ændringer i truppen 
over sommeren. Hvordan ser du selv på 
truppen, som den ser ud nu?

- Den er meget ung. De arbejder sten-
hårdt. De lægger på hele tiden. Så det er 
jeg meget rolig ved. Men det er jo svært 
at sige, at nu skal vi til at spille ligabold, 
når vi har en gennemsnitsalder på 20-21 
år. De er meget talentfulde, og hvis vi kan 
krydre det med lidt erfaring og god træ-
ning, kan vi godt komme langt. Jeg kan 
se på de fysiske data, vi har på spillerne, 
hvor mange meter de løber, og der har de 
løftet sig betragteligt, siden vi startede. 
De er meget hurtigere. Mellem 8 og 15 
procent hurtigere. Og de kan også løbe 
flere meter højintenst. 

ALTMULIGMANDEN
Medlemsbladet møder sportschef med meget mere Lauritz Smed

af Mads Mazanti Jensen

Sportschef Lauritz Smed (t.v.) og 
cheftræner Rasmus Good.
Foto: Claus Vandborg.
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- De har vundet deres række ret klart, men 
har samtidig har tabt 1-10 til Brøndby i en 
pokalkamp. Hvordan ser du selv mulighe-
derne for truppen på længere sigt? Det er 
som om, de er for gode til den række, de 
spiller i, men er de gode nok til Ligaen?

- Nu skal det siges, at Brøndby har mak-
simumpoints i Ligaen. Det skal også 
siges, at Brøndby tabte kæmpestort til 
Rosengård fra Malmø her i vinter. Det 
gjorde Fortuna Hjørring også, og det gjorde 
FC Nordsjælland også. Dansk fodbold er 
bagud. Så vores målsætning er faktisk ikke 
at spille på niveau med Brøndby. Vores 
målsætning er at spille med på en endnu 
større skala. Nederlaget til Brøndby er bare 
en læring. Det viser os, hvor vi står henne. 
På de fleste parametre, vi kigger på, på de 
fysiske parametre i forhold til at løbe og 
være med på farten, kunne vi godt være 
med. Vi kunne ikke være med på fart med 
bold. Vi var reagerende, de var hele tiden 
agerende, vi var hele tiden på bagkant. Og 
det er noget, vi gerne må erfare og lære af. 
Det bliver et langt, sejt træk. 

- Hvordan oplever du i det hele taget B.93 
som klub? 

- Jeg opfatter B.93 som et sted, hvor folk 
har hjertet på det rigtige sted. 

Der er mange, der vil det her. Der er 
mange, der også arbejder rigtig hårdt for 
det. Jeg synes, det er meget mere pro-
fessionelt på drengesiden end jeg havde 
regnet med. Det er et klart bedre set-up, 
og det er også nogle kompetente folk, der 
er der. Det står i stor kontrast til det, jeg 
oplevede, da jeg så kvindesiden. Der var 
de ikke med. Men nu håber jeg, at vi kom-
mer på højde med drengene. Det skulle vi 
gerne være. På alle planer. 
 

- Et sidste spørgsmål, som du måske ikke 
kan svare på, men som jeg ved, flere 
medlemmer har undret sig over: Hvorfor 
spiller vores 1. kvindesenior nogle gange i 
helt hvide spilledragter?

- Det er noget, vi har arvet fra dem, der 
var her før. Jeg ved ikke, hvorfor det er 
sådan, det er. Jeg synes, vi selvfølgelig 
skal spille i klubbens spilledragt. Men hvis 
det inden sæsonen er meldt ind til DBU, 
at man spiller i hvidt, skal man så vidt, 
jeg ved, holde sig til det. Så det er derfor.

- Men i fremtiden har I planer om at spille 
i 93-dragten?

- Det er det, der er planen, ja.
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Her får I 13 spørgsmål med 3 svarmulig-
heder. Svarene finder I på side 46.
God fornøjelse.

Spørgsmål 1. 
Hvor mange A-landsholdsspillere har 
B.93 haft til dato?
1. 51
2. 46
3. 42

Spørgsmål 2.
Ole Petersen er indehaver af klubrekor-
den med flest kampe på 1. holdet, men 
hvem er nummer 2 på listen?
1. Jens Kolding
2. Jørgen Jacobsen
3. Bernhard Deneke

Spørgsmål 3. 
Leif Poulsen var en lynende farlig angriber,  
der i 1960 blev professionel i Schweiz. 
Hvad var hans øgenavn?
1. Slipset
2. Sløjfe
3. Butterflyen

Spørgsmål 4. 
Hvilken udenlandsk klub har Tom 
Søndergaard ikke spillet for?
1. Metz
2. Roda
3. Ajax

Spørgsmål 5. 
Hvem scorede sejrsmålet i omkampen i 
pokalfinalen 1982 mod B 1903?
1. Lars Francker
2. Jens Nørager
3. Bjarne Petterson

Spørgsmål 6. 
B.93 modtog i 1987 klubbens første trans-
ferindtægt for salget af en spiller til udlan-
det. Hvad hed han? 
1. Henrik Nielsen
2. Jan Høiland
3. Jens Kolding

Spørgsmål 7. 
Hvor mange æresmedlemmer har klubben 
til dato?
1. 22
2. 23
3. 24

Spørgsmål 8. 
Hvilken af de tre nævnte spillere har ikke 
spillet i B.93?
1. Per Krøldrup
2. Ole Madsen
3. Mathias Zanka Jørgensen

Spørgsmål 9. 
Hvor mange år spillede Michael Rohde på 
klubbens førstehold?
1. 20
2. 18
3. 22

Spørgsmål 10. 
I hvilken sæson vandt B.93 sit sidste dan-
ske mesterskab i fodbold til dato?
1. 1935/36
2. 1945/46
3. 1949/50

Spørgsmål 11. 
Hvem var målscorer, da B.93 i 2016 besej-
rede superligaholdet Esbjerg i pokalturne-
ringen?
1. Sebastian Czajkowski
2. Emmanuel Ogude
3. Nicolai Olsen

Spørgsmål 12. 
Hvor mange point opnåede B.93 i 
Superligaen 1998/99?

1. 14
2. 11
3. 12

QUIZ TIME
af Torben Klarskov

Leif Poulsen.
Foto: B.93 Fotoarkiv. Michael Rohde.

Foto: B.93 Fotoarkiv.
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Spørgsmål 13. 
På B.93´s anlæg bag Idrætsparken opførte klubben sit først klubhus. Hvornår var det?
1. 1899
2. 1901
3. 1903

Rigtigt svar giver 1 point.

Hvis du opnåede 13 point, kan du få tilbudt en gratis plads i med-
lemsbladets redaktion.

Hvis du opnåede 10 point, har du fulgt godt med i klubbens historie.

Hvis du opnåede under 10 point, er det på tide, at du får købt B.93´s 
jubilæumsbøger. 

Et medlemskab af fanklubben koster kun 93 kroner. 
Betal 93 kroner til kontonummer 5339

Registreringsnummer 0000345560
eller Mobilepay 80064

Tom Søndergaard.
Foto: B.93 Fotoarkiv.

Ole Petersen.
Foto: B.93 Fotoarkiv.
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Engang imellem tillader medlemsbladet sig 
en ordentlig afstikker fra klubbens hverdag 
ud i den store verden. Det kan vel være 
meget godt med lidt perspektiv på vores 
eget mikrokosmos. 

Filippinerne, det store sydøstasiatiske ørige, 
er ikke just kendt for sine sportsudøvere. 
Den eneste filippinske sportsudøver, der for 
alvor har slået sit navn fast i den interna-
tionale sportsverden i de seneste år, er den 
flerfoldige verdensmester, bokseren Manny 
Pacquiao. I sit hjemland har Pacquiao status 
af nationalhelt, og da han nu også er gået 
ind i politik, synes det ikke umuligt, at han 
engang i fremtiden kunne blive et bud på en 
filippinsk præsident.

Men i øjeblikket hedder Filippinernes præ-
sident Rodrigo Duterte, berømt og berygtet 
for sit særdeles kontante sprogbrug og for 
sin såkaldte ”krig mod narko”, hvor dele af 
landets politi på præsidentens ordre er ble-
vet omdannet til dødspatruljer. 

Dødspatruljernes ofre er – selvfølgelig – ikke 
narkobagmænd, men fattigfolk, som ved 
lynaktioner ryddes af vejen, så præsidenten 
kan demonstrere handlekraft og skræmme 
livet af sine modstandere. Således kan 
Duterte levere et helt nyt bud på begrebet 
fattigdomsbekæmpelse: Slå de fattige ihjel.  

Da Filippinerne foruden stor social elen-
dighed har en borgerkrigslignende tilstand 
i den sydlige del af øriget, hvor en militant 
del af det muslimske mindretal kæmper 
for uafhængighed, forstår man vel nok, at 
sport er en luksus, de færreste filippinere 
har mulighed for at dyrke på et professi-
onelt plan.

Ikke desto mindre har Filippinerne faktisk 
andre dygtige sportsudøvere end bokse-
helten Pacquiao. De fleste af dem er basket-
ballspillere, for basketball er den største 
sportsgren på Filippinerne. Men også base-
ball og billard er populære sportsgrene i 
øriget. Og ikke mindst hanekamp. 

To haner iført barberbladsskarpe knive ved 
fødderne opgejles til at kæmpe for livet 
omkranset af en skare af spillefugle, som 
satser betydelige beløb på at gætte vinde-
ren. En mildest talt brutal sport, hvorom det 
eneste positive at sige er, at matchfixing 
blandt udøverne er en umulighed. 

Vor egen klubs sportsgrene, fodbold og 
tennis, har aldrig for alvor opnået den store 
popularitet på Filippinerne. Efter den span-
ske kolonisering blev Filippinerne i 1898 og 
frem til anden verdenskrig besat af USA, og 
påvirkningen fra Guds eget land har med-
ført svære kår for traditionelt store euro-
pæiske sportsgrene som fodbold og tennis. 

I 2016 blev der dog gjort et forsøg på at 
indføre en professionel filippinsk fodbold-
liga. Senest har den allestedsnærvær-
ende oliestat Qatar i skikkelse af Qatar 
Airways postet penge i ligaen. Desuden 
har det filippinske fodboldforbund forsøgt 
at bringe det filippinske landshold op på 
et højere niveau, hvilket blandt andet 
gav sig udslag i en kortvarig ansættelse 
af den svenske trænerlegende Sven-
Göran Eriksson. Det filippinske landshold 
har i øvrigt også et vist dansk præg i form 
af den tidligere superligamålmand Michael 
Falkesgaard, som er fast nummer et mellem 
stængerne på ørigets landshold. To andre 
tidligere superligaspiller, Jerry Lucena fra 
Esbjerg og Lyngbys Dennis Cagara, har 
også repræsenteret Filippinerne. 

Men selv om fodbolden endnu er på et 
ret lavt niveau i Filippinerne, var det ikke 
desto mindre netop dér, jeg så det smuk-
keste eksempel på stadionarkitektur med 
forbindelse til befolkningens kulturelle 
rødder. I byen Baguio, højt oppe i bjer-
gene på hovedøen Luzon, ligger Melvin 
Jones Football Field. Tribunen på det lille 
stadion med den afsvedne grønsvær og 
de frønnede målnet er en hyldest til et 
lokalt naturfolk, Igorot-stammen, bygget 
i samme stil som igorotternes træhytter 
på pæle. Hvilket forfriskende alternativ til 
den karakterløse, strømlinede stadionar-
kitektur, der præger nutidens tribunebyg-
geri i Europa. 

Det forunderligste syn, der møder mig 
under mit ophold på Luzon, er dog ikke 
en tribune, men en vase. I byen Bontoc 
findes et museum, der hylder den lokale 
Kalinga-stamme, engang berømt og beryg-
tet som hovedjægere. Museets største 
skat er Gud hjælpe mig en overdådigt 
smuk, meterhøj Ming-vase, der gennem 
generation på generation stod midt inde i 
en Kalinga-hytte. Og nej, kalingaerne har 
ikke været på en lille shoppingtur til Hong 
Kong. Det er den ægte vare, som blev 
bragt til kalingaerne af kineserne selv for 
mange hundrede år siden, før den første 
europæer overhovedet havde sat sin fod 
på øriget.

Kalinga-stammen holder til langt inde i 
landet i det bjergrige Luzon. Man skal altså 
forestille sig, at kinesiske handelsmænd 
ikke blot tog den lange, farefulde færd over 
det sydkinesiske hav, men også i ugevis 
kæmpede sig vej tværs over øen ad uvej-
somme bjergpas i tropisk hede omsvær-
met af malariamyg med en kæmpemæssig 
porcelænsvase på slæb for at kunne handle 
med en frygtet hovedjægerstamme. 

Det er vel også en slags sportspræstation. 
Eller et udslag af skingrende vanvid. Men 
vi, der får lov at se pragtvasen i montren 
i Bontoc og – ikke mindst – høre historien 
om den, kunne ikke forestille os en smuk-
kere gestus.

KALINGA-MING
Filippinske forunderligheder

af Mads Mazanti Jensen

Baguio - byen i skyen.
Foto: Mads Mazanti Jensen.

Melvin Jones Football Stadium.
Foto: Mads Mazanti Jensen.
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Odenseansk fodbold og B.93 har altid været 
to størrelser, der passer godt sammen. 
OB er jo vores venskabsklub. Og der er 
gennem tiderne blevet udkæmpet mange 
festlige kampe mellem B.93 og de mange 
odensehold, der har gjort sig gældende i 
toppen af dansk fodbold. 

I perioder har Odense slet og ret været 
Danmarks fodboldby nummer 1. I 50erne 
og 60erne var det især B1909 og B1913, 
der satte deres præg på den bedste danske 
række. I 70erne og 80erne tippede magt-
balancen til fordel for ”De Stribede” fra OB, 
og nu er klubben fra Ådalen så enerådende, 
at den kalder sig ”Øens Hold”, sikkert til stor 
fortrydelse for de øvrige fynske hold.

Vores venskabsklub nyder uden tvivl sin 
status af enehersker på Fyn, men for 
odenseansk og dansk fodbolds skyld er 
det en tragedie, at de gamle storklubber 
B1909 og B1913 nu er at finde helt nede 
i henholdsvis Albaniserien (Fynsserien) og 

Danmarksserien. Især opgørene mellem 
arbejderklubben B1909 og borgerskabets 
klub OB var omgivet af en helt særlig 
atmosfære. De opreklamerede rivalopgør 
mellem FC København og Brøndby er en 
forholdsvis flad omgang sammenlignet med 
den elektriske atmosfære, der herskede på 
et totalt proppet Odense Stadion, når op 
mod 30.000 tilskuere stod pakket sammen 
for at overvære ”klassekampen”, man for 
enhver pris ikke måtte tabe. Nå ja – med 
årene blev ”klassekamp” en udvandet flos-
kel, efterhånden som velfærdssamfundet 
gjorde klasseskellene mindre. Men rivalite-
ten bestod. Og den er savnet i dag. 

Nu har selv mindre odenseklubber som 
Dalum og Næsby overhalet de gamle års-
talsklubber. Fusionen FC Fyn skulle have 
bragt 09erne og 13 tilbage til gammel stor-
hed, men dét eksperiment gik ned med et 
brag, og ny storhed synes langt borte for de 
odenseanske traditionsklubber. 

OKS er en anden odenseklub, der i kraft af 
sin placering i Danmarksserien også er kom-
met på højde med sine gamle storebrødre. 
Men Odense Kammeraternes Sportsklub 
bankede faktisk på døren til det fine selskab 
i dansk fodbold allerede i 80erne, da den 
lille, hyggelige klub fra Østerbæksvej havde 
fået samlet et slagkraftigt hold af egne 
talenter og rutinerede kræfter fra andre 
Odense-klubber. Holdet fra OKSon Park 
etablerede sig mod slutningen af firserne 
blandt de bedste hold i 2. division (den-
gang rent faktisk den næstbedste række). 
 

Da OKS gæstede Østerbro Stadion en 
augustlørdag i 1988, var odenseanerne 
en seriøs oprykningskandidat, mens B.93 
havde en svær sæson og lå i bunden af 
rækken. Ikke desto mindre blev det højst 
overraskende 93erne, der løb af med sejren.

20. august 1988
B.93-OKS 4-3
Målscorere: Jens Kolding (2),
Kenneth Beck (2).   
Østerbro Stadion.
444 tilskuere.

Det forbløffende ved denne kamp var ikke 
kun resultatet, men måden resultatet kom i 
stand på. Efter et kvarters spil var et totalt 
udspillet 93-hold bagud med 0-3. Et B.93-
hold, der havde tabt de seneste tre kampe, 
blandt andet var det blevet til et nederlag på 
hele 3-6 til topholdet B1913 i overværelse 
af over 2.000 tilskuere på Odense Stadion. 

Nede 0-3 gik snakken på stadion ikke på, 
om 93 kunne komme tilbage i kampen, men 
om vi ville blive vidne til en gentagelse af 
2-8-katastrofen mod B1913, der dengang 
kun lå to år tilbage, og derfor var i pinagtigt 
frisk erindring for alle 93ere.

Men så tog pokker ved 93erne. Anført 
af teknikeren Kenneth Beck og den gen-
opstandne driblenestor Jens Kolding fik 
B.93 i et sandt angrebsraseri på forun-
derlig vis udlignet oksernes føring alle-
rede inden pausen.

Og minsandten om ikke også Jens Kolding 
satte trumf på i anden halvleg ved at score 
sejrsmålet til 4-3. Dermed kom en sensa-
tionel sejr i hus. 

Kampen blev vist i uddrag i et sportsprogram 
på den hedengangne Kanal 2, dengang det 
eneste danske alternativ til Danmarks Radio 
og derfor set af mange københavnere. 
Som dreng på Christianshavn var jeg vel 
den eneste 93er og måtte derfor fejre eller 
begræde mine heltes præstationer i ensom-
hed. Men da jeg mødte i skole mandagen 
efter sensationen, blev jeg pludselig mødt 
af anerkendende blikke fra mine kamme-
rater, der forbløffede havde siddet foran 
skærmen og set 93ernes usandsynlige 
genopstandelse.

Glæden varede dog kort. Triumfen var 
en enlig svale, og B.93 rykkede med stor 
margen ned i 3. division øst. OKS falmede 
lidt mod slutningen af sæsonen, men endte 
dog på en flot fjerdeplads. 

Og mindet om kammeraternes uforbeholdne 
begejstring for den klub, jeg ellers kun 
dyrkede stolt misantropisk, er ikke falmet.  

FRA BANKS´ BIBLIOTEK
Miraklet mod okserne

af Mads Mazanti Jensen

Fra B.93-OKS, dog ikke fra kampen i 
1988, men fra 1990. OKS-målmand 
Peter Rask griber bolden foran Claus 
Mortensen og Leif Funcke Nielsen.
Foto: B.93 Fotoarkiv.

1990-kampen endte 1-0 til B.93. 
Hér jubles der efter Frank Husums 
sejrsmål.
Foto: B.93 Fotoarkiv.

Ekstra Bladet d. 22. august 1988.
Foto: B.93 Fotoarkiv.
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2. marts
1. september

28. juni
1. september
28. november

1. februar
23. maj
16. juni
13. august
13. august
21. august
22. november

21. januar
9. marts
11. maj
3. oktober
15. december
21. december

30. januar
26. august
3. september

23. januar
1. februar
22. februar
1. maj
13. maj
23. juli

RUNDE FØDSELSDAGE I 2021 
Af Palle ’Banks’ Jørgensen

85 år  
Ole Flemming Hansen 
Børge Rasmussen 

80 år 
Flemming Mathiesen 
Eugen Uglebjerg Pedersen 
Bent Jørgensen 

75 år  
Tom Andersen 
Jørgen Ritnagel 
Finn ’Ludo’ Jensen 
Jens Ove Jørgensen 
Ralf Bo Petersen 
Henning Tøth 
Henrik Baasch 

70 år  
Stig Hansen 
Bent Plambeck 
Jørgen Monberg ’Ost’ Jensen 
Tommy ’Kuglepen’ Poulsen 
Jes Wilhelmsen 
Kurt Birger Mortensen 

60 år 
Henrik Dissing 
Henrik Galster 
Sven Bjerre 

50 år  
Kim Milwertz 
Nicolas Manley Nielsen 
Marco Kieffer 
Tommy Mortensen 
Inder Sapru 
Thomas William Rasmussen 
Tommy Lind 5. august

40 år  
Maria Kramer 16. januar
Gurpaul Singh Rehal 22. januar
Patrick Mtiliga 28. januar
Ercan Gürcan 5. marts
Bettina Falk Hansen 31. marts
Yunus Cetiner 16. juli

30 år  
Victor Kjær Johannessen 13. januar
Magnus Gorridsen Fischer 23. februar
Søren Fabricius 13. marts
Mohamed Amine Zidane 9. april
Bjørn Zabell 1. maj
Jacob Jølver 2. maj
Laurits Munk Højberg 7. maj
Mads Heidelbach Hansen 9. maj
Andreas Bisgaard Mortensen 30. juni
Anders Hakala 5. juli
Jonas Hee Ustvedt 31. august
Jens Baun Nielsen 23. oktober
Sebastian Surel 30. oktober
Alec Gillies 16. november
Hossain Haidari 31. december
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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)

Familien Nehm er en af klubbens mest trofaste støtter. Til hver af 1. herreseniors 
hjemme kampe på Østerbro Stadion yder de uundværligt frivilligt arbejde. Dertil skal 
lægges Brian Nehms store arbejde som formand for fanklubben. Derfor var det en 
glædelig begivenhed, ikke kun for familien Nehm, men for hele klubben, da Brian og 
Josefine blev gift d. 12. september. Tillykke herfra til familien Nehm. 

Quizsvar:

1.  2) 46.    
2.  1) Jens Kolding.    
3.  2) Sløjfe.    
4.  2) Roda.    
5.  2) Jens Nørager.
6.  1) Henrik Nielsen.    
7.  3) 24.    
8.  2) Ole Madsen.    
9.  3) 22.    
10.  2) 1945/46.
11.  2) Emmanuel Ogude.    
12.  3) 12.    
13.  2) 1901.          
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• Har støttet ungdomsfodbolden i B.93 med ca. 20.000 kr. årligt 
• At 37 ægte 93’ere 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


