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EN NY BEGYNDELSE?
af Mads Mazanti Jensen

Årets første udgave af medlemsbladet
plejer overvejende at indeholde tilbageblik
på den forgangne sæson og kig frem mod
den kommende. Sådan var det i hvert
fald sidste år. Og det viste sig at være en
rigtig dårlig idé. I hvert fald hvad det
sidstnævnte angik. For den sæson, jeg så
frem imod, viste sig at blive mere eller
mindre forkrøblet af en uvelkommen gæst
ved navn hr. Corona.
Belært af bitter erfaring byder dette blad
på megen omtale af det, der var, og ingen omtale af det, der skal komme. For
i skrivende stund ved jeg ærligt talt ikke,
hvad der skal komme. Hvor meget af forårssæsonen bliver det overhovedet muligt
at gennemføre? Hvordan kommer vores
klub igennem denne krise? Jeg tør ikke
skrive noget om det. For jeg har simpelt
hen ingen anelse.
Vores kronisk bekymrede statsmor udtalte i begyndelsen af pandemien, at intet ville blive som før. Det lød da egentlig
meget lovende. Men selv om denne krise
uden tvivl vil ændre enkelte områder af
samfundet, holder Den Kære Leders spådom i det store hele ikke stik. Desværre.
Mens jeg skriver dette, har verdens rigeste lande grådigt hamstret al tilgængelig
vaccine. De fattigste, dem, der i forvejen
havde lidt, og nu har intet, må pænt vente
bagest i køen, mens de desperat forsøger
at holde sult og sygdom stangen. Alt ved
det gamle.
Men hvad med vores eget mikrokosmos?
Vil vores klub også blive ved det gamle?

I modsætning til mine ønsker for verden
som sådan, håber jeg, at vores klub i
store træk bliver ved det gamle. For jeg
håber ikke, at den modvind, krisen har
bragt os alle i, blæser klubbens gode udvikling af sporet. På det sportslige plan:
Det fremragende ungdomsarbejde, som
klubben såvel i tennis- som i fodboldafdelingen leverer, og som vi i den seneste tid
faktisk har kunnet se et stort perspektiv i
på seniorplan. På det menneskelige plan:
Kammeratskabet, legen, glæden.
Det må for alt i verden ikke gå tabt.
Når det så er sagt, er der dog også ting,
jeg kunne ønske mig anderledes. Og det
har sådan set ikke noget med krisen at
gøre. Men skal man absolut finde noget
positivt i det økonomiske uvejr, som krisen uvægerligt sender os ud i, kunne man
håbe på, at den gør nødvendigheden af
at forbedre klubbens mindre gode sider
endnu mere påtrængende.
Hér tænker jeg konkret på den tilfredshedsundersøgelse, der i efteråret blev
gennemført blandt medlemmer og forældre i fodboldafdelingen, og hvis resultat
ærligt talt er en skændsel. 39,6% af de
adspurgte var utilfredse med klubben.
39,6%!
Selv om man muligvis kan afvise en
del af utilfredsheden som utaknemmeligt brokkeri og „de kan da bare engagere sig i klubben og ændre det, de er
utilfredse med”, ændrer det bare ikke
på den helt grundlæggende præmis:
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Ingen klub uden betalende medlemmer.
Hvis medlemmerne ikke finder den vare,
klubben leverer, god nok, hænger klubben
ikke sammen. Hverken økonomisk eller
socialt. Så 39,6% utilfredse medlemmer
er ikke blot et beklageligt resultat. Det er
en katastrofe. Og det skal vi bare gøre
bedre.
I oktober fik fodboldafdelingen en ny
bestyrelse. Og en ny begyndelse? Vi må
se. Jeg tvivler ikke på de gode viljer i den
nye bestyrelse – ligesom jeg ikke tvivler
på de gode viljer, der var i den gamle. Og
de afgåede bestyrelsesmedlemmer skylder vi naturligvis stor tak for at have påtaget sig en ofte vanskelig og utaknemmelig
opgave.
Men man må nok sige, at det er noget
af en ilddåb, den nye bestyrelse får. Med
både en corona- og tilfredshedskrise at
slås med. Hvor vanskeligt det kan være at
forbedre selv ret banale småting – corona
eller ej – har jeg selv erfaret på nærmeste
hold som frivillig i klubbens kommunikationsgruppe. Selv små og lavpraktiske tiltag til forbedring af serviceniveauet for
klubbens medlemmer og gæster kan på
mystisk vis forvandle sig til mammutprojekter, der i sværhedsgrad næppe overgås
af bemandede landinger på Mars.
Det er med andre ord ikke så lidt af en opgave, den nye fodboldbestyrelse får stillet
i udsigt. Så meget større tak skal de have
for at påtage sig den. Så meget større opbakning fortjener de at få.
Ikke fordi vi har brug for en helt ny begyndelse. Det er jo kun planeten som sådan, der har brug for den, ikke vores klub.
Men fordi vi må stille os selv det samme
spørgsmål som en anden socialdemokratisk statsminister engang stillede: Kan vi
ikke gøre det lidt bedre?
Jo. Det skal vi.
Når vinter og virus slipper sit klamme
greb om os. Og vi kan ånde frit igen.
4

MIRAKLET I FARUM

Sensationel sejr over AaB
af Mads Mazanti Jensen

8. december. Mørkt og klamt. En ny nedlukning stod for døren. Og B.93 skulle
spille pokalkamp mod superligaholdet AaB
på kunstgræsset i Farum, hvortil kampen
var blevet forlagt.
Umiddelbart talte ikke meget for, at vort
bedste herreseniorhold kunne volde AaBs
fuldtidsprofessionelle spillere problemer.
Ja, B.93 havde gjort det godt i efterårssæsonen i 2. division vest, mens AaB var
inde i en dårlig periode i Superligaen. Men
alligevel.

Normalt bør niveauforskellen mellem et
andendivisionshold og et superligahold
være for stor til, at holdenes form i den
regulære turnering er af nogen betydning.
Desuden havde AaB en klar overvægt af
rutine mod et 93-hold med en gennemsnitsalder på blot omkring 21 år. Og aalborgenserne havde en anden fordel: De
var stadig i gang med turneringen og derved i fuld kamptræning, mens B.93 ikke
havde spillet en betydende kamp i tre
uger.

Miraklet i Farum
Foto: Gastón Szerman/Gonzales Photo
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93-træner Thomas Nørgaard havde til stor
glæde for alle i klubben forlænget sin kontrakt med klubben tidligere på dagen. Han
valgte en lidt overraskende startopstilling
med elegantieren Souheib Dhaflaoui som
„falsk nier” i stedet for en egentlig midterangriber i form af den farlige Oliver
Carrara. Og det blot 17-årige stjerneskud
Tammer Bany på venstre fløj.
I første halvleg var det imidlertid svært
at se den store forskel på fuldtidsprofessionelle superligaspillere og hvalpede
fyraftensproffer fra 2. division vest. Et
ekstremt opsat og løbevilligt 93-hold gav
simpelt hen ikke AaBerne ro til at rulle
angreb ned mod den store Simon Rossil
i 93-målet. Vist havde nordjyderne et par
gode muligheder, som godt kunne have
endt med scoring, men faktisk var det
ikke helt ufortjent, da Tammer Bany pludselig slap igennem i dybden og med en
koldblodighed, der virkede naturstridig
hans unge alder taget i betragtning, udplacerede AaBs målmand. Hovedparten af
de 400 tilskuere, der allernådigst havde
fået lov til at overvære kampen, jublede,
så man skulle tro, der var 4000 til stede
på stadion i Farum.

Miraklet i Farum
Foto: Gastón Szerman/Gonzales Photo

1-0 ved pausen skal nok have fået fodboldinteresserede hjemme i stuerne til at
løfte øjenbrynene, mens der blev gjort
klar til aftensmaden. Men endnu var der
langt igen. At et 93-hold, der i hele første
halvleg havde løbet solen sort i et uvant
højt tempo, ville kunne stå distancen i
endnu en halvleg, var ikke helt nemt at
tro på.
93erne kom da også under et helt andet
pres efter pausen. Efter at have holdt AaB
fra chancer i det første kvarter kunne et
stadig mere udfordret 93-hold ikke længere holde aalborgenserne fra chancer.
Men hver gang nordjyderne skulle afslutte
de mange lovende angreb, fik en 93er
heroisk lagt sig imellem. Eller også nægtede stolperne AaB belønning for anstrengelserne.

Miraklet i Farum
Foto: Gastón Szerman/Gonzales Photo
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Med knap et kvarter tid igen stødte målmand Rossil hændeligt sammen med eks93eren Jores Okore. Selv om Rossil er en
stor dreng, er den bomstærke Okore en
herre, man slår sig på. Rossil måtte erstattes af Aris Vaporakis, der blev kastet

ind i en slutfase, hvor han kom under permanent beskydning, mens flere af hans
holdkammerater dårligt kunne stå på benene af træthed.
Trods en tilsyneladende endeløs, syv
minutter lang overtid overlevede 93-forsvaret med en utrolig fighterindsats
og lidt hjælp fra aluminiumstængerne
den aalborgensiske storoffensiv. Da det
forløsende sidste fløjt lød, jublede de unge
93ere, som havde de vundet et mesterskab. Men der var også al mulig grund til
at fejre. For dette var ikke „kun” en sejr
mod alle odds i en pokalottendedelsfinale.
Det var også et gennembrud på nationalt
plan for det imponerende ungdomsarbejde, der udføres i B.93. Denne mørke
og klamme decemberdag var dagen, hvor
hele fodbolddanmark fik øjnene op for en
klub, der bobler af ungdommelig energi,
talent og gåpåmod.

Miraklet i Farum
Foto: Gastón Szerman/Gonzales Photo

Miraklet i Farum
Foto: Gastón Szerman/Gonzales Photo
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SEJRE TRODS RESTRIKTIONER

Succes for både damer og herrer i tennis
af Mads Mazanti Jensen

Som så meget andet i forgangne efterår
og vinter var det ikke en let opgave at
gennemføre tennisturneringer. I det seneste medlemsblad kunne vi berette om
Tennis Europe-turneringen, som B.93 arrangerede. Trods en flot arrangeret turnering endte den på en lidt ærgerlig måde,
da de britiske finalister i pigesingle måtte
trække sig på grund af coronarestriktioner
i hjemlandet, så finalen slet ikke kunne
afvikles. Men at turneringen overhovedet
kunne afvikles var en præstation i sig selv,
finale eller ej.
Den slags vanskeligheder var blot en del af
mange i tennisdanmark i denne trættende
periode, som vi - forhåbentlig - snart er
ved at være igennem. Eksempelvis kunne
tennisavisen.dk berette om et sjællandsmesterskab, hvor man helt måtte
opgive at afvikle doublerækkerne og således kun kåre singlemestre.
Kernespørgsmålet i afviklingen af turneringerne har været spørgsmålet om definitionen af „professionel idræt” eller
„professionel spiller”, eftersom „professionel” var kriteriet for at blive undtaget for
de generelle coronarestriktioner. Ak ja, i
amatørismens tidsalder engang i tidernes
morgen kunne det være katastrofalt for
en idrætsudøver at blive erklæret „professionel”. I den fagre, nye coronaverden
kunne det at blive erklæret „professionel”
være billetten til overhovedet at få lov til
at spille kampe.

B.93 på en andenplads i rækken efter tre
sejre og et nederlag. Den bedste kampstatistik præsterede Sofie V. Bjerringgaard
(7-1) og Caroline Piculell (6-2).
I sæsonen 19/20 fastholdt B.93s herrer
kun med nød og næppe sin førstedivisionsstatus. Men i efteråret 20 forvandlede
herrerne sig på imponerende vis fra bundtil tophold. Med fire sejre ud af fire mulige
lå B.93 faktisk nummer et i 1. Division.
4-2 over Virum-Sorgenfri, 6-0 over ATK,
4-3 over både Hillerød og Rødovre lød
sejrsrækken på. På B.93-holdet var det
især Romeo Midtgaard Jivraj og Nikolaj
Katic, der løftede niveauet med kampstatistikker på 7-1. De navne skal vi skrive
os bag øret.
Hvad sæsonen ender med, vides dog
i skrivende stund (20. februar) ikke.
Vinternedlukningen udskød alle holdturneringskampe under elitedivisionsniveau.

Under disse omstændigheder var det ved
Gud ingen let sag at være tennisspiller.
Så meget mere imponerende var det, at
B.93s bedste damer og herrer faktisk leverede en fremragende indsats i indendørssæsonen.
Foto: Fra Facebook-siden

I de senere år har damerne været stabilt
placeret i toppen af 1. Division (den næstbedste række). Efter fire efterårskampe lå
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B.93 Tennis

ÅRSMØDE I FODBOLDAFDELINGEN
En ny bestyrelse blev valgt
af Mads Mazanti Jensen

Den 10. november blev der afholdt årsmøde i fodboldafdelingen. Det blev et af
de mere særprægede årsmøder i fodboldafdelingens historie.
Der var kun to punkter på dagsordenen:
Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter samt udsættelse af ordinært
årsmøde til 1. halvår 2021.
Kun en halv snes medlemmer var vidne
til seancen i Slottets restaurant. Normalt
er det værd at begræde det lave deltagertal til årsmøderne i fodboldafdelingen.
Det skal jeg spare Dem for hér. I lyset af
coronasituationen var et lavt deltagertal
naturligvis forventeligt og forståeligt.
Tennisafdelingen besluttede at udskyde
deres årsmøde i november begrundet
med for stort demokratisk underskud, når
en del medlemmer grundet coronasituationen ville føle sig tvunget til ikke at møde
op. Man kan måske undre sig over, at fod-

boldafdelingen ikke valgte at gøre det
samme.
Men dette årsmøde var ikke et ordinært
årsmøde. At det overhovedet blev afholdt
skyldtes behovet for at få indvalgt en arbejdende bestyrelse.
Formand Morten Hemmingsen og bestyrelsesmedlemmet Tommy Møller valgte ikke
at genopstille, bestyrelsesmedlemmerne
Emil Bille og Gurpaul Singh udtrådte af
bestyrelsen, suppleanterne Jens Kolding
og Matias Holland genopstillede ikke. Var
der ikke blevet indvalgt nye medlemmer
til bestyrelsen, kunne vi se frem til i hvert
fald et halvt års tid uden en fungerende
bestyrelse. Så selv om man ud fra et rent
demokratisk synspunkt kan finde det kritisabelt, at nye bestyrelsesmedlemmer blev
valgt ved et årsmøde med så få deltagere,
kan man bestemt ikke bebrejde bestyrelsen, at de valgte at afholde et årsmøde
med denne dagsorden.

Torben Henriksen
ADVOKAT
Møderet for højesteret

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

39 29 65 66
ØSTERBROGADE 103, 2100 KØBENHAVN

EMAIL: ADV@T–HENRIKSEN.DK
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Andet var simpelt hen ikke praktisk muligt, hvis fodboldafdelingen skulle have en
arbejdende bestyrelse i denne vanskelige
periode for klubben.

Ny formand: Flemming Lauenborg
(tidligere menigt bestyrelsesmedlem).

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev
Jesper Lauridsen (holdleder U15 Elite),
Magnus Rønning-Andersson (tidligere talentfuld spiller), Mikael Heinsen (holdleder
U11-U12 Piger) og Valdemar Jensen (far
til tre børn i klubben og frivillig i klubbens
kommunikationsafdeling) valgt. Nye suppleanter blev Martin Heisterberg (klublegende) og Glenn Hunniche (holdleder
U14, spiller i seniorafdelingen).

Ny sekretær: Magnus Rønning-Andersson.

Det blev vedtaget, at det ordinære årsmøde skulle udsættes til 1. halvår 2021.
Efter årsmødet blev bestyrelsen konstitueret som følger:

Årsmøde i Fodboldafdelingen
Foto: Mads Mazanti Jensen
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Ny næstformand: Jesper Lauridsen.

Der skal herfra lyde en stor tak til de fratrådte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for deres arbejde for klubben. Og en
stor tak til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, fordi de har valgt
at engagere sig i klubbens fortsatte udvikling. Det glæder vi os meget til at følge.
For yderligere oplysninger om årsmødet,
se daglig leder Jesper Nielsens referat på
https://fodbold.b93.dk/nyt-fra-fodboldbestyrelsen/fodbold-aarsmøde-i-b-93/.

STOR TAK TIL TOMMY OG MORTEN
Klubformandens tak til de to ledere
af Hans Drachmann

På årsmødet i fodboldafdelingen, som blev
afholdt i november i coronakrisens skygge
og derfor med et lavt deltagerantal, trak
to af fodboldafdelingens kæmper gennem
en årrække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet.
De cirka 6 tilstedeværende deltagere i
årsmødet klappede voldsomt, men kunne
ikke helt give Morten og Tommy den tak
for indsatsen, som de fortjener. Derfor får
de også et par ord her.
Det gode ved historien er, at både Morten
og Tommy fortsætter med at hjælpe til i
klubben som frivillige, ulønnede ledere,
som de har været i tilsammen mere end
25 år.

5 år som fodboldformand
Morten Hemmingsen har siden 2015 været formand for fodboldbestyrelsen og
dermed også medlem af klubbens hovedbestyrelse. Morten kom ind i fodboldbestyrelsen i 2014 som menigt medlem, og i
slutningen af 2015 overtog han formandsposten fra Steen Müntzberg.
Morten har dermed været fodboldformand
og Hovedbestyrelsesmedlem i 5 år, og det
har været 5 år, hvor der indimellem har
været ganske store opgaver at håndtere.
Det har Morten taget med stoisk nordjysk
ro, og det har for os andre i hovedbestyrelsen været en fornøjelse at arbejde
sammen med Morten.
Morten har lagt et meget stort antal arbejdstimer i klubben, hvor han ved siden
af det almindelige bestyrelsesarbejde har
været primus motor i arbejdet med at
gennemføre forbedringer af klubhuset både 1. salen og stueetagen - som har
ført til en betydelig opgradering i de senere år.
Morten er advokat med ekspertise på
ejendomsområdet, og det har klubben
haft stor fordel af i arbejdet med at få de
nødvendige tilladelser til pavilloner og andre forbedringsprojekter i klubben.

Morten Hemmingsen
Foto: B.93 Fotoarkiv

Morten har også været et centralt medlem af den forhandlingsgruppe, som siden
2014 har forhandlet med kommunen om
lokalplanen for Østre Gasværk Kvarteret,
som gerne skulle afsluttes med et godt og
forbedret fodboldanlæg i år med et lille
efterslæb ind i 2022. Så har det også kun
varet 7-8 år, og i en sådan en proces er
det vigtigt, at klubbens har en fast og stabil holdopstilling, som ikke bare lader sig
blæse omkuld.

11

Det har Morten bidraget til
I 2017 blev Morten kåret til Årets 93'er.
Det at være fodboldformand er et af de
mest slidsomme tillidshverv i en klub med
80-90 hold, og Morten ønskede derfor at
trappe lidt ned efter 5 år på posten. Han
afløstes af Flemming Lauenborg.
Morten vil dog fortsætte i en række af
klubbens udvalg, for eksempel byggeudvalget og forhandlingsudvalget med kommunen.
Det er vi glade for.

17 år i bestyrelsen

Tommy Møller er en veteran i klubbens
ledelsesarbejde i nyere tid.
Tommy blev valgt til klubbens fodbold
bestyrelse i foråret 2003, da klubben
skulle i gang med en hård genopbygning,
efter at fodboldafdelingen reelt var kollapset i årene 2000-2002 og dengang stod
med en alt for lille medlemsskare og en
alt for stor gæld på rundt regnet 2,5 millioner kr.

Tommy har i en årrække været leder af
afdelingen med de yngste spillere, og han
har lagt et stort arbejde i en række aktiviteter. Han var også, før han kom i bestyrelsen, træner for en række hold.
I mange år har Tommy været aktiv i afviklingen af 1. holdets kampe på Østerbro
Stadion, hvor han er sikkerhedschef. Det
arbejde fortsætter Tommy heldigvis med.
Tommy Møller blev i 2006 kåret som Årets
93'er for sit store arbejde i ungdomsafdelingen.
Det er en virkelig god ting, når vores gode
frivillige ikke trækker sig fra alt arbejde i
klubben, blot fordi de går ud af en bestyrelse, men fortsætter med at hjælpe klubben med forskellige opgaver.
På klubbens vegne: Tak til Morten og
Tommy for arbejdet indtil nu. Og vi ser i
klubben frem til alt det, I vil yde fremover.

Det krævede en stærk indsats fra mange
enkeltpersoner, og det krævede en stærk
holdindsats at få bragt den gode stemning
tilbage i klubben og få overvundet den
splittelse, som altid er et resultat af, at
der er uorden i butikken. Og i det arbejde
var Tommy en stærk og konstruktiv spiller. Resultatet var i øvrigt, at medlemstallet voksede markant, og gælden blev
arbejdet væk i løbet af tre år.
Tommy har selv en fortid i klubben som
ungdomsspiller i klubben, og han kender
om nogen klubbens kultur og traditioner
og dermed også nødvendigheden af, at
man i en klub som B.93 sikrer, at der er
gode forhold for alle, uanset om fodboldtalentet er kæmpestort eller ambitionen
først og fremmest er at have det sjovt.
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Tommy Møller
Foto: Claus Vandborg

Gourmet blev stiftet i januar år 2006 af Giacomo Musumeci og forpagter restaurationen
ben 1893.
lle team af seriøse ansatte med den samme sunde indstilling til hvorledes mad bør sma
eres og udvikles, for god mad kan kun laves på en måde og det er fra bunden af.
Kokkens Gourmet blev stiftet i januar år 2006 af

Til privaten har vi alle slags catering ud
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ledning fra A til Z.
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i deres private hjem, selskabslokale
eller hvor min eller en af mine dygtige
tionen på slottet for medlemmerne. Her afhollaves på en måde og det er fra bunden.
ønsket.
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Kokkens Gourmet tilbyder kvalitetsmad fra de
menter og alle årlige traditionsfester på tværs
største køkkener i verden med vores eget personlige
af klubbens mange forskellige hold samt en
daglig servicering ved mødeaktiviter af husets
præg og kreativitet. På slottet arrangerer vi alle slags
vores firma
delt op i 3 grene, en catering del ud
af huset hvor vi har alle slags servicering
arrangementer hvert år, det kan være bryllupper,
brugere.
ag samt konfimationer,
ved festlige
lejligheder. Vi tilbyder og arrangerer forplejning til firma frokoster, ku
runde fødselsdage eller firmafesten.
ng og konferencer.
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varetagelse
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I dag er vores firma delt op i 3 grene, en catering-del
slut. Vi har en selskabspakke der består af
lder vi fællesspisninger,
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og alle årlige traditions fester på tvæ
ud af huset, hvor vi har alle slags servicering af
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mange catering, forplejning og konferencer.
m.m, valgfri menu, vin menu, kaffe og avecs,
e hold, samt en daglig servicering ved mødeaktiviteter
af husets
Ydermere
tilby
fri bar og cocktails,
musik brugere.
og dans, natmad
og
bevilling
i klubben at pakke sunde retter til længere ture
m.m.til kl. 04.00.

el af vores firma er selskabs forretningen Kokkens Gourmet hvor vi tilbyder at afholde jer
rrangement, hvor vi varetager alle opgaver fra start til slut. Vi har en selskabspakke der
opdækning, rød løber, velkomst drink m.m., valgfri menu, vin menu, kaffe og avecs, fri b
, musik og dans, natmad og bevilling til kl. 04.00.

nstående
links kan du se meget mere
fra vores arrangementer
og kontakte os tilbud.
www.kokkensgourmet.dk
@Kokkensgourmet
kok@kokkensgourmet.dk

ok.com/Kokkensgourmet/
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SOM SAMLET KLUB UD AF KRISEN

Flemming Lauenborg er ny formand for fodboldafdelingen
af Mads Mazanti Jensen

Jeg ved intet om vin. Hvilken vin-årgang,
der er bedst, udtaler jeg mig nødigt om.
Men jeg ved, hvilken fodbold-årgang,
jeg bedst kan lide. Nå ja, 93 selvfølgelig. Men bortset fra det: 59. For det er
fra den gyldne 1959-årgang, vi finder tre
af klubbens mest markante ledere: Hans
Drachmann, formand for hovedbestyrelsen, Ole Ringheim, bestyrelsesmedlem
i fodboldafdelingens aps – og Flemming
„Woody” Lauenborg, nyudnævnt formand
for fodboldafdelingen.
Det er ikke så lidt af en ilddåb, Flemming
Lauenborg har fået som formand. Dårligt
var han tiltrådt, før klubben i lighed med
det øvrige samfund igen måtte lukke ned.
Det var således i et tomt klubhus, jeg d.
11. februar traf den nyudnævnte formand.
- Du kan næppe begynde som formand på
et værre tidspunkt. Midt i en krisesituation
og nu en ny nedlukning. Hvordan har du
oplevet din første tid som formand?
- Den har været meget udefineret, fordi
der er en masse ting, som den nye bestyrelse gerne vil i gang med, ting, som vi
forsøger at få implementeret hurtigt. Men
det bliver besværliggjort, fordi vi ikke kan
mødes optimalt og ikke har nogle spillere
ude på banerne og må lave nødløsninger
for at de kan komme ud at træne en lille
smule. Vi står i et vadested. Og det har vi
sådan set gjort, siden vi havde årsmøde
i november. Vi holdt et årsmøde, hvor vi
ville præsentere en ny kontingentstruktur,
men grundet den usikkerhed, coronasituationen har skabt, turde vi ikke gennemføre den på daværende tidspunkt. Så vi
fik valgt en ny bestyrelse og afholder så et
ekstraordinært årsmøde før sommerferien
hvor vi forhåbentligt er tilbage i fuld vigør.
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Vi har så nået lidt af vejen. Vi har strammet budgettet en lille smule. Vi har lavet
nogle tilpasninger, specielt på ungdomsog børnefodbold, hvor vi har tilført nogle
flere ressourcer. Det er skridt på vejen til
at kunne få en ny organisation på plads
efter sommerferien. Men det kræver også,
at vi lukker op indenfor de næste par måneder. At vi får vores medlemmer tilbage,
at vi kommer ud på banerne og arbejder.
Og lige så langsomt kan få gjort vores
strategi for ungdomsafdelingen og børneafdelingen klar.
Det er fodboldbestyrelsens idé, at vi hen
over sommeren gerne skulle få sammenfattet en fælles strategi for hele klubben.
Der har ikke været en klar strategi for,
hvordan vi driver en børneafdeling. Hvad
er målsætningen, hvad er strukturen? Det
har ikke været klart defineret.
Det har det heller ikke været for vores
ungdomsafdeling. Vi har været gode til
det i akademiet. Måske fordi der har været lidt flere ressourcer. Vi kan også se det
på vores førstehold, som har brugt flere
år på at nå til et ret godt sted lige nu,
med de ressourcer, vi har. Men det har de
også gjort ved at arbejde på deres strategi over de sidste mange år. Det mangler
vi i den brede klub. Der ligger sådan set et
stort strategiarbejde fra den nye fodboldbestyrelse for at få klubben til at hænge
sammen under de rammer, der nu er.
Men det er svært, når vi ikke kan samles.
- Hvad er din egen fornemmelse i forhold
til, hvad nedlukningen vil koste klubben?
Vil folk blive ved med at betale kontingent, selv om vi umuligt kan give dem
noget for kontingentet?

Flemming Lauenborg
Foto: Claus Vandborg

- Dansk Idræts Forbund har lavet en
informationsskrivelse om, at det at være
medlem af en forening er et tilhørsforhold.
Og det håber vi også, at vores medlemmer erindrer, når kontingentet skal betales. Vi kan ikke tilbyde dem ret meget.
Hvis vi nu først starter 1. maj, er der
mange ting, som vi ikke leverer på, og det
kan selvfølgelig have en konsekvens for
klubben. Lige nu har vi hjemsendt de fleste af vores fastansatte. Vi har Pernille og
Gitte på kontoret, som er ansat af hovedbestyrelsen til at servicere i det daglige,
ellers er det bestyrelsesmedlemmerne, der
laver arbejdet.
I den nuværende nedlukningsperiode oplister vi på vores hjemmeside en masse
træningsøvelser og prøver at holde alle
vores spillere på forskellige niveauer til ilden. Holde dem i form, så de mærker, at
vi tænker på dem. Vi håber, de hænger
på, og inderst inde tror jeg også på det.
Udfordringen for fodboldklubben lige nu
er, at vi ikke har været dygtige nok til at
synliggøre og gøre produkterne gode nok
til vores mange medlemmer. Det arbejder

vi hårdt på. Nu får vi forhåbentlig snart
tre en halv kunstgræsbane inden udgangen af 2021. Og det betyder, at vi hen
over vinteren kan facilitere vores medlemmer endnu bedre. Vi skulle gerne komme
i en situation, hvor vi leverer til så mange
af vores medlemmer, så de synes, det er
et rart sted at komme. Det synes jeg, vi
har fejlet på i de forgangne år. Vi har ikke
været dygtige nok til at levere på vores
kerneydelser, som er fodboldtræning og
kamp til vores medlemmer. Der er for
mange, der ikke har været tilfredse. Og
det duer ikke på langt sigt. Så det er en
af de ting, som vi har stor fokus på i den
nye bestyrelse.
- Nu har du talt en del om børne- og ungdomsarbejdet. Hvordan ser du på seniorarbejdet?
Vi har nedsat et ungdomsudvalg, og vi
har nedsat et børneudvalg og et senior/
old boys-udvalg, som også omfatter veteraner.
I seniorudvalget sidder Martin Heisterberg,
David Kendal og Jesper Nielsen. De
15

kigger på fremtiden for seniorafdelingen.
Seniorfodbolden har vi over de sidste flere
år set voldsomme udfordringer i. Jeg kom
selv med i bestyrelsen for fire år siden,
primært for at tage mig af seniorafdelingen og prøve at være bindeled mellem
aps´et og seniorafdelingen. Jeg kan bare
konstatere, at det er en svær størrelse.
Vi har enormt svært ved at holde på de
næstbedste spillere, der kommer op fra
U19. Vi har mange unge i vores førsteholdstrup, men dem, som ikke kommer
med i den, har ambitioner om at spille på
højere niveau end de kan på vores andethold, så de søger andre klubber.
Nu stiller vi i høj grad klubben åben overfor seniorhold, som er grupper, der gerne
vil spille fodbold i klubben. Der har vi også
set flere grupper, som har været i klubben
i deres ungdomstid, og som har lavet et
hold for sig selv, og nu er de stadig i klubben. De nyder deres fællesskab og det, at
de har haft deres ungdom i B.93. Det skal
der også være plads til, men er det den
eneste måde, hvorpå vi skal drive senior-,
oldboys- og veteranfodbold på langt sigt?

Hans Drachmann
Foto: B.93 Fotoarkiv
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Jeg så allerhelst, at vi gik tilbage til det,
der var mit dna. Jeg startede i 1969 i
B.93. Jeg var der i mange år, indtil jeg
havde været seniorspiller i 7-8 år. Men jeg
kan huske, at der var en helt speciel ånd i
seniorafdelingen. Man trænede de samme
dage. 1. til 6. hold var sådan set flydende.
Når vi kom til torsdag, blev førsteholdet
udtaget. Når førsteholdet var udtaget,
blev andetholdet udtaget og derpå tredjeholdet osv. Der var et fantastisk kammeratskab, helt fra 1. til 6. hold. Og det
er et kammeratskab, som jeg mødte
igen, da jeg efter mange år kom tilbage
til klubben. Rigtig mange af de venner fra
dengang i seniorafdelingen for 30 år
siden, og som stadig er her, har jeg et
godt fællesskab med i dag. Så det har en
enorm stor betydning for ens sociale liv.
Men hvad seniorafdelingen skal udvikle sig
til på sigt? Jeg ville enormt gerne have
et 2. hold, der var rugekasse, fødekæde
til vores 1. hold. Hvis de unge spillere
har svært ved at stå distancen fysisk,
kunne de blive modnet til seniorfodbold
her. Men lige nu er springet for stort. De
skal helst ligge i Københavnsserien, hvis
vi bliver i 2. division. Hvis vi rykker op
i 1. division, skulle de meget gerne op
i Danmarksserien. Men det er på sigt.
Det er svært at spå om. Det er svært at
knække kurven. Det kræver en kulturændring i forhold til, hvordan vi sender
spillerne videre. Og hvordan vi modtager spillerne. Der er nogle ting, der skal
arbejdes med.
- Nu talte du tidligere om jeres overordnede strategi. En målsætning, vi har hørt
fra hovedbestyrelsen gennem længere
tid, er 1750 medlemmer i fodboldafdelingen. Hvad mener du egentlig om den
målsætning? Man kunne også have en
målsætning, der ikke gik på kvantitet. Vi
har netop gennemført en tilfredshedsundersøgelse, og man kunne også have som
mål, at vi skal have så mange tilfredse
medlemmer som muligt, altså kvalitet i
stedet for kvantitet. Hvad mener du om
den problematik?

er –
ramm
ldprog
Fodbo r og blade
Bøge
var
farfar 1
ngang
202
Fra de
em til
fr
g
o
dreng
e
pæisk
re euro
e de sto klubber
e
Fra all
k
s
n
og da

Se mere på
www.soccershopen.dk
med venlig hilsen
Torben Klarskov

- Det er ikke realistisk kun at have 1750
medlemmer som mål i sig selv. For så har
man en tendens til hele tiden at løbe efter
at levere på antal. Og derfor arbejder vi
meget med at sige: Hvordan sikrer vi os,
at vi på de forskellige årgange både i børnefodbolden og i ungdomsfodbolden hele
tiden leverer et godt produkt til alle?
Vi vil gerne prøve at anskue det sådan, at
vi ikke vil snakke elite/bredde. Vi vil hellere snakke ungdom. U14-spillere, som er
på 2. eller 3. hold, har også en lyst til at
dygtiggøre sig. Derfor skal vi også have
løsningerne til dem. Og vi skal også have
noget til dem, som bare vil hygge sig.
Vi tilpasser vores kontingentstruktur og
vores aktiviteter ud fra et parameter om,
at jo mere du har lyst til, jo mere betaler
du for det. Men så har vi også ydelserne.
Og det er sådan set helt fra børnefodbolden og op til du bliver senior. Vi skal sikre
os, at vi på alle årgange leverer til alle
hold. Gør vi dét, tror vi på, at medlemmerne bliver. Bliver medlemmerne, kan vi
godt på et tidspunkt sige: Hvad er nøgle-

tallet for den gode drift af klubben? Er det
1750 medlemmer?
Jeg vil tillade mig at sige, at 1750 medlemmer med vores faciliteter godt kan
være lidt udfordrende. Jeg synes ikke,
vi har faciliteterne til det for øjeblikket –
omklædningsrum og væresteder er ikke
tilstrækkelige. Hvor skal en 12-årig i dag
mødes med sine kammerater hvis han/
hun kommer i god tid til træning?
Jeg oplever, at der er for mange af vores
medlemmer, som møder direkte på banerne
for at spille fodbold. For når de kommer i
klubben som 14- eller 15-årig, er der ikke
omklædningsfaciliteter til dem. Og så kommer de heller ikke i klubben, når de er færdige med at træne. Derfor får vi ikke skabt
den kultur, hvor klubhuset er omdrejningspunktet for vores medlemmer. For vi beder
indirekte selv medlemmerne om at møde
ude på banerne.
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Nu er jeg også som fodboldformand i hovedbestyrelsen, og det er et af de punkter,
som jeg allerede ved at par lejligheder har
gjort opmærksom på. Jeg synes ikke, at vi
holder det niveau, som dækker over 1750
medlemmer. Der er vi nødt til at se hinanden
i øjnene og sige: Hvordan kan vi løse det?
For det er en udfordring, som jeg ser det.
Vi skal sikre rammerne, og så skal kulturen
vokse i rammerne. Hvis rammerne ikke er
til stede, er der ingen steder, hvor kulturen
kan udvikle sig.
Men jeg synes, at vi med 1750 medlemmer
ville kunne skabe en så bred klub, at vi ville
være mindre sårbare, så vi havde en god
medlemsskare og en base at rekruttere fra.
Vi har brug for hele tiden at rekruttere trænere og ledere.
Vi har mange ting i støbeskeen i forhold til,
hvordan vi kan forbedre sammenhængskraften i klubben. Vi vil gerne holde en markedsdag for hele klubben. Vi vil i høj grad
lave nogle aktiviteter, der går på tværs af
de forskellige årgange og hold. Det er nogle
ting, som vi synes er enormt vigtige. Når vi
skal have flere mennesker på stadion, er det
jo også vigtigt, at alle vores medlemmer føler, at de er en del af klubben. Og at alle
medlemmerne føler, at det er deres 1. hold.
Det er hele klubbens.
Derfor er det enormt vigtigt med sammenhængskraften, som er vigtig at få arbejdet
med, ikke bare i år, men i de næste mange
år, og det synes jeg, at vi er meget opmærksomme på.
Den nye bestyrelse er ikke meget rutineret
i lederarbejde i klubben. De fleste har børn
i klubben, nogle af er kommet her i klubben i op til ti år, de har set den på godt og
ondt. Nu har de så stillet sig til rådighed
og sagt: „Vi vil godt være med til at prøve
at gøre det her til en endnu bedre klub.”
Det synes jeg er en ret god oplevelse. Vi
sidder syv mennesker, som sammen har en
lyst til at yde et stykke arbejde. Der er en
god aktivitet, folk melder ind, og der bliver
arbejdet. Nogle er ekstremt strukturerede og
18

Ole Ringheim
Foto: Claus Vandborg

andre mere impulsive, men sammen kan vi
være med til at sætte strukturen på skinner.
Så jeg er faktisk ret fortrøstningsfuld over, at
vi rummer så forskellige kompetencer, og at
vi på trods af coronakrisen hurtigt har fået
oparbejdet en rutine og et venskab, som
skal danne rammen for vores arbejde de
næste år.
Jeg glæder mig til, at vi kommer tilbage til
en normal situation, så vores virkelyst kan
folde sig ud, og at vi forhåbentligt kan udvikle klubben videre på alle parametre.
Jeg er beæret over at få muligheden for at
være med til at udvikle min gamle klub –
B.93 har været med til at forme mig som
person, og jeg håber, at vi i fremtiden får
mulighed for også at have en positiv udvikling for de mange unge mennesker, som
spiller fodbold i B.93.
Til alle vores medlemmer, forældre og
interessenter:
God kamp derude.
Vi ses på anlægget.

VELKOMMEN PAULUN BOLIG
Ny samarbejdspartner for B.93
af Mads Mazanti Jensen

Midt i det mørke efterår var vi så heldige
at kunne byde en ny samarbejdspartner
velkommen i B.93. De lokale ejendomsmæglere Paulun Bolig har meldt sig under
fanerne, og det er der al mulig grund til at
glæde sig over.

Derfor vil vi gerne tilbyde medlemmer af
B.93, deres venner og familie en ekstraordinær rabat, hvis disse vælger at sætte
deres bolig til salg hos en af vores fem
Paulun Bolig-butikker. Vi har både butik i
City og naturligvis på Østerbro.

Morten Perch fra Paulun Bolig fortæller:

Vi giver et kontant beløb på 2000 kr. til
B.93 og samtidig et skarpt B.93-salær til
dem.

- Hos Paulun Bolig ønsker vi at give tilbage til B.93, fordi vi forstår den rolle,
som klubben spiller i sit lokalområde.
En rolle, der ikke kun omhandler det at
være et fristed og aktivitetsrum for områdets børn og unge mennesker. Og vi hos
Paulun har også en interesse i fodbolden.
Vi har to mæglere, der benytter deres
sparsomme fritid, når de ikke sælger, vurderer og tager boliger til salg, på at spille
fodbold.

Det lokale miljø forbliver kun lokalt, hvis
vi alle aktivt støtter op om butikker, foreninger, klubber og virksomheder.
Det er lokal forankring, og det tror vi på
hos Paulun.
Det tror vi også på i B.93. Støt op om
klubben og støt op om lokale butikker,
foreninger og virksomheder. Støt op om
Paulun Bolig.

Men vi synes ikke, at det er nok, at vi støtter B.93 alene som sponsorer. Vi vil også
gerne indgå i et fællesskab med medlemmerne og deres forældre.

Torben Hald, indehaver af Paulun Bolig (t.h.) og cheftræner Thomas Nørgaard
Foto: Claus Vandborg
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SUCCES FOR BÅDE DAMER OG HERRER

God efterårssæsonen for vore bedste dame- og herrehold i fodbold
af Mads Mazanti Jensen
fotos: Christian Midtgaard

På trods af de mange vanskeligheder
som følge af corona-virus blev efterårssæsonen faktisk rigtig vellykket for både
B.93´s 1. dame- og herresenior i fodbold.
Her er et tilbageblik på et efterår, der bød
på mange sejre og få skuffelser.
Damerne først. B.93 spillede i 1. division
pulje 1, hvor modstanderne var Damsø,
Østerbro IF, Sundby og FB. Disse fem hold
spillede om to pladser i oprykningsspillet
senere på efteråret.
B.93 lagde ud med en sikker 3-0-sejr ude
over Vanløse-holdet Damsø. Den blev
fulgt op af en dramatisk 3-2-sejr over lokalrivalerne Østerbro IF (sammenlægning
af ØB og Ryvang). B.93 var bagud 1-2
helt inde i overtiden, men på mirakuløs
vis fik det unge 93-hold vendt et nederlag
til sejr med to meget sene scoringer. På
Kløvermarken vandt B.93 1-0 i topkampen Sundby, der viste sig at være puljens

20

næstbedste hold. Med en 5-0-storsejr
over FB i Frederiksberg Idrætspark gik
B.93 gennem turneringens første halvdel
med lutter sejre.
I pokalturneringen måtte B.93 kæmpe
hårdt for en 2-1-sejr på udebane mod
lavere rangerede Husum. Med sejren
sikrede B.93 sig en kamp mod selveste
Brøndby i næste runde. Danmarks suverænt bedste hold blev dog en for stor
mundfuld for vore damer, der blev maltrakteret med 1-10 på Svanemølleanlægget.
Men trods det store nederlag var det en
lærerig kamp for de unge 93ere.
I 1. division fortsatte B.93 med bare at
vinde og vinde, om end det kun blev til en
2-1-sejr over FB. Mod Damsø vandt B.93
2-0 i en kamp, der var blevet udsat på
grund af et corona-tilfælde blandt modstanderne.

på tavlen igen, da det blev 1-1 hjemme
mod sydsjællandske Herlufsholm.
Kampen mod Herlufsholm skulle bestemt
ikke have været efterårssæsonens sidste, men nye corona-restriktioner umuliggjorde kampe i resten af 2020. Hvornår
de afvikles, vides i skrivende stund ikke.
En mærkelig afslutning på en mærkelig sæson for 93-kvinderne. Men alt i alt
må man tage hatten af for cheftræner
Rasmus Good og hans mandskab, der
trods et komprimeret kampprogram og
mange nye og purunge spillere i truppen
alligevel formåede at gå ubesejrede igennem 1. division pulje 1. Og selv om de tre
kampe, der nåede at blive afviklet i oprykningsspillet, bød på to pointtab, står B.93
stadig med fine muligheder for at nå en af
de to oprykningsgivende pladser.

Sæsonens første pointtab fandt sted i
Fælledparken, hvor Østerbro IF klarede
2-2. Det skal dog siges, at B.93 var bagud
0-2 ved pausen og også misbrugte et
straffespark, så pointet var egentlig udtryk for god moral fra 93erne. Det sikrede
i øvrigt endegyldigt B.93 førstepladsen i
puljen.
Sidste kamp i 1. division pulje 1 var en
topkamp mod Sundby. Kampen endte 1-1
efter en sen Sundby-udligning. Ærgerligt,
men pyt. Kampen var uden betydning for
B.93, der for længst havde sat sig på den
ene af de to pladser i oprykningsspillet.
I oprykningsspillet skulle B.93 op mod
Næsby, Sundby og Herlufsholm. Disse
fire hold kæmper om to oprykningsgivende pladser. B.93 lagde ud med en
flot og hårdt tilkæmpet 2-1-sejr over
Næsby fra Odense. Men den følgende
kamp bød på et mindre godt gensyn med
rivalerne fra 1. division pulje 1, der denne
gang fik ram på 93erne med en 3-1-sejr
på Kløvermarken. B.93 kom dog hurtigt

At der er endnu er langt til toppen af
dansk fodbold blev bevist i pokalkampen
mod Brøndby. Men hvis den professionelle
afdeling bag vor 1. kvindesenior fortsætter det store arbejde med at forbedre forholdene omkring holdet, vil den i forvejen
talentfulde 93-trup uden tvivl kunne forbedre sig betragteligt.
Og så til herrerne: Efter mange år med
lodtrækningsheld var heldet sluppet op for
B.93´s 1. herresenior, der ved lodtrækning blev placeret i 2. divisions vestkreds.
Men selv om det indebar mange lange
busture til Jylland og Fyn, betød det nok
også bedre muligheder for B.93 i forhold
til at sikre sig en plads blandt kredsens
seks bedste, fordi vestkredsen generelt
betragtes som svagere end østkredsen.
Nummer 2-6 fra hver kreds går videre til
den tredjebedste række, der bliver en del
af den nye turneringsstruktur i den kommende sæson.
B.93 fik en katastrofestart på efterårssæsonen. Allerede efter fire minutter var B.93 bagud 0-2 mod oprykkerne
Holstebro. Heldigvis viste de unge 93ere
god moral, og da kampen var fløjtet af,
stod der 3-2 til B.93 på lystavlen. Kampen
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gav et meget godt billede af B.93s styrker og svagheder. Defensivt begik 93erne
af og til børnefejl og forærede lette mål
væk. Offensivt havde holdet rigtig meget at byde på med kreative spillere, der
med stor spilforståelse og gode individuelle færdigheder kunne sprede rædsel for
stort set alle rækkens forsvar.
I de seneste sæsoner har B.93 mærkeligt
nok været klart bedre på udebane end på
hjemmebane. Det samme var tilfældet i
efterårssæsonen 20, hvor østerbrodrengene leverede en række flotte udebanepræstationer mod nogle af rækkens formodet bedste hold. Sejre over Thisted,
Middelfart og Aarhus Fremad skabte
respekt omkring de unge 93eres evner.
Kun i eftersæsonens sidste kamp, mod
VSK Aarhus (sammenlægning af VejlbyRisskov og Skovbakken), blev det til nederlag.
På hjemmebane var B.93 mindre overbevisende, men alligevel blev det til
fine sejre over Brabrand, Sydvest (fra
Tønder) og fynske SfB Oure. Trods
restriktionerne var det værd at bemærke,
at tilskuertallet på Østerbro Stadion var
for opadgående. Fanklubben gjorde et
fremragende stykke arbejde for at skabe
stemning på stadion. Lad os håbe, at den
gode udvikling på Østerbro Stadion også
kan fortsætte i den kommende sæson.
Pokalturneringen var et kapitel for sig.
B.93 skulle i første runde havde mødt
Rønne med vor gamle ven Nicolai „Pukki”
Olsen på holdet. Men vi slap for den lange
tur til Bornholm, da Rønne trak sig på
grund af for mange skadede spillere i
truppen.
I 2. runde kom B.93 i kamp. Uden at anstrenge sig alt for meget kørte „Den hvide
dame” en sikker 3-0-sejr i hus over Solrød
fra Sjællandsserien.
B.93 var i det hele taget ikke uheldig med lodtrækningen i denne udgave
af pokalturneringen. Modstanderen i
3. runde af pokalturneringen hed ASA,
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Arbejder Sport Aarhus, fra Jyllandsserien.
På en kunstgræsbane i Aarhus-kvarteret
Frederiksbjerg vandt B.93 sikkert 4-1.
Som det vil være de fleste bekendt, ventede superligaholdet AaB i ottendedelsfinalen. Kampen er beskrevet andetsteds i
dette blad, så jeg skal undlade at komme
ind på den her. Jeg vil blot udtrykke en
stor glæde over, at det for første gang
i tyve år lykkedes for B.93 at spille sig
frem til pokalkvartfinalen. Ikke kun fordi
de to kvartfinalekampe eksponerer vore
sponsorer og giver tv-penge i klubkassen.
Men også fordi den slags kampe hærder
vore unge spillere og bringer dem tidligt i
kampform, så de får en langt bedre forberedelse til forårssæsonen end hvis de blot
havde to sure måneder med træningskampe foran sig. Pokalkampene kan være
guld værd for os – også selv om AGF over
to kampe kan vise sig at blive for stor en
mundfuld.

SAMMENHÆNGSKRAFT

Ris og ros fra efterårets tilfredshedsundersøgelse
af Mads Mazanti Jensen

Som nævnt i det seneste medlemsblad
foretog B.93 i efteråret en tilfredshedsundersøgelse blandt medlemmer, frivillige
og forældre. Jeg nævnte, at resultatet
ikke ligefrem var opløftende. Hér vil jeg
forsøge at dykke lidt dybere ned i, hvad
der gemmer sig bag tallene.

11-mandshold var tallet 32 ud af 71 utilfredse.

I alt 187 personer svarede på undersøgelsen. Den var først og fremmest henvendt
til forældre og frivillige i ungdomsafdelingen. Ud af de 187 besvarelser var andelen
af utilfredse 39,6%. Jeg gentager: 39,6%!

Hvis vi så ser på, hvad folk er mest
utilfredse med, ser top 3 således ud:
Kommunikationen, prisen og engagementet.

Selv om tallet 39,6% er katastrofalt, uanset hvordan man vender og drejer det,
dukker der alligevel nogle væsentlige nuancer frem, når man dykker lidt dybere
ned i tallene.
Blandt de besvarelser, der vedrører børnehold (til og med U9), var 18 af 21 svar
faktisk positive.
Blandt ungdomsholdene (U10 til U19)
var der 37 ud af 80 utilfredse med forholdene på 5-mands- og 8-mandshold. På

Det er altså blandt årgangene U10 og
U19, der er nogle alvorlige problemer,
mens forholdene på børneholdene generelt roses af deltagerne i undersøgelsen.

Valdemar Jensen, nyvalgt bestyrelsesmedlem og den store drivkraft bag afviklingen og analysen af undersøgelsen,
uddyber:
- De altoverskyggende temaer er pris
og kommunikation, og det er nok mere
retvisende at kalde det „kommunikation
omkring prisen eller produktet”, for folk
betaler jo gerne deres kontingent - men
vi er pivringe til at fortælle, hvad pengene
går til.

Valdemar Jensen
Foto: Claus Vandborg
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I forhold til kommunikation vil vi gerne
gøre det meget mere tydeligt, hvem der
er ansvarlig for hvad/hvem, så det bliver
klarere, hvor man skal gå hen med evt.
spørgsmål og kritik. Som følge deraf er vi
i gang med at tydeliggøre organisationen
og ansvarsområderne og vil selvfølgelig
udbrede det, når vi er lidt videre.
Vi vil også på mere fast basis etablere
dialog omkring, hvad der sker i klubben
og indbyde til behandling af emner, som
interesserer vores medlemmer. Temadage
med en fast struktur og baseret omkring
ønskede temaer er på tapetet, men det
kommer selvfølgelig an på, hvilke coronarestriktioner, der måtte være.
Vi har ikke været gode nok til at bruge,
udvikle og takke de frivillige, som i
realiteten er livsnødvendige for en forening som vores, og vi har ikke været gode
nok til at klæde dem godt nok på, hverken
pædagogisk eller fodboldfagligt. Vi indgår i dialog med de meget veluddannede
trænere fra Akademiet omkring letforståeligt
træningsmateriale for alle niveauer og
årgange, således at vi gør de frivillige
trænere endnu bedre.
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Sidst, men ikke mindst, er der kommentarer omkring opdelingen mellem Elite og
Bredde. Faktum er, at ingen af de to grupper kan stå alene, men der er de facto
for stor opdeling mellem de to grupper,
og det er skidt for den samlede sammenhængskraft.
For at forbedre sammenhængskraften vil
vi bringe de forskellige hold og de forskellige årgange tættere på hinanden, både i
overført betydning og også i praktisk: De
forskellige hold på hver årgang skal i højere grad træne samtidigt og ved siden af
hinanden.
Vi vil forsøge at lave flere samlende sociale aktiviteter, og planlægger en B.93
Klubdag, hvor vi blandt andet skal hylde
de frivillige og dem, der gør en ekstra
indsats.

B.93´S INTERNATIONALE KAMPE GENNEM TIDERNE II
1908-1915

af Torben Klarskov

I det seneste nummer af medlemsbladet
fortalte Torben Klarskov om B.93´s møder
med udenlandske hold i klubbens første
spæde begyndelse. Hér fortsætter serien,
hvor den slap, i det Herrens år 1908.

Det 5. internationale
fodboldstævne 1908
Den engelske amatørklub Northern
Nomads FC var indbudt sammen med
Queens Park fra Glasgow. Den første
kamp blev spillet på B.93´s bane den 10.
maj. Kampen mod det engelske amatørhold endte 2-2. Anthon Olsen scorede det
første danske mål, og Harald Hansen det
andet på straffespark.
Fredag den 15. maj spillede Queens Park
mod et udvalgt hold. Denne kamp endte
også uafgjort 2-2 med Anthon Olsen og
Charles Buchwald fra AB som målscorere.
Tirsdag den 19. maj på B.93´s 15 års-fødselsdag skulle et udvalgt hold møde englænderne, men de foretrak at rejse videre
til Stockholm, og det udvalgte hold spillede i stedet en ekstra kamp mod Queens
Park, som endte 1-1 med Anthon Olsen
som dansk målscorer.

dommer i kampen. KBU var så utilfreds
med den tyske indsats, at den opsagde
kontrakten med den berlinske Union, og
hermed var det foreløbig slut med bykampene.
AB og Frem havde indgået en aftale med
Southampton, og søndag den 2. maj blev
den første kamp spillet i overværelse af
4.000 tilskuere. Southampton mødte dog
op med et ret svagt hold, idet 5-6 af deres
bedste spillere var blevet hjemme.
Det danske hold havde derfor let ved at
vinde den første kamp med 6-2. Anthon
Olsen scorede det fjerde mål i første halvleg. Store Bededag fredag den 7. maj blev
den anden kamp afviklet med resultatet
2-2. Det danske hold førte efter første
halvleg med 2 mål, scoret af Anthon Olsen
og August Lindgren, men Southampton fik
udlignet kort før kampens ophør.

I slutningen af maj måned havde AB
besøg af Middlesbrough FC. Her spillede englænderne i alt 4 kampe mod
udvalgte hold med følgende resultater
med englænderne nævnt først: 3-2, 5-2,
6-1 og 2-2. I sidstnævnte kamp scorede
Anthon Olsen og Harald Hansen – sidstnævnte var nok engang sikker skytte fra
straffesparkspletten.
Den 25. april 1909 spilledes den 4. bykamp mod Berlin. Anthon Olsen havde
sendt afbud, så det betød, at kun Harald
Hansen fra B.93 var med i opgøret. Han
scorede til gengæld to af målene i sejren,
der kom til at lyde på 6-0. B.93´s engelske træner Charles Williams var en god
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Det 6. internationale
fodboldstævne 1909
16.-23. maj havde B.93 og KB inviteret
to engelske professionelle hold. Newcastle
United og West Bromwich Albion fra
Birmingham. Newcastle lagde for mod et
udvalgt hold. Det danske hold klarede sig
over forventning, og viste navnlig fortræffeligt forsvarsspil af målmand Drescher og
de to backs Charles Buchwald og Harald
Hansen. Kampe endte 1-1, og det danske mål blev scoret af den unge højre
innerwing Poul Nielsen fra KB.
Kristi Himmelfartsdag vandt Newcastle
over et udvalgt dansk hold med 3-2.
Anthon Olsen scorede det ene af de danske mål.
Anthon Olsen scorede også i den sidste
kamp mod Newcastle, som Newcastle
vandt med 2-1.
West Bromwich vendte tilbage til Danmark
efter en kort visit i Stockholm. Fredag den
28. maj tabte de dog til et veloplagt dansk
hold med 1-3. Sophus Nielsen to gange,
og Anthon Olsen var atter på pletten med
en scoring.
Spillet fik efterhånden en usædvanlig
voldsom karakter, og skylden var vel gensidig. Englænderne optrådte med farlige
tricks, som de danske amatører ikke forstod at gardere sig imod. Dommeren Mr.
Charles Williams (B.93´s træner) havde
bemærket dette, og da Sophus Nielsen i
slutningen af anden halvleg blev udsat for
et voldsomt overgreb, blæste dommeren
kampe af. Publikum forstod ikke rigtigt,
hvad der var sket, og først da B.93´s formand I.C. Gandil fra balkonen på B.93´s
klubhus meddelte grunden til kampens
afbrydelse, slog publikum sig til ro i
erkendelse af, at dommeren havde handlet korrekt.
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Det 7. internationale
fodboldstævne 1910
Initiativrige KB og B.93 havde denne gang
indbudt Manchester City og Liverpool
FC, begge fremragende professionelle
klubber.
Den første kamp blev spillet på KB´s
bane, hvor Manchester City vandt over
et udvalgt dansk hold med 3-2. Anthon
Olsen og Sophus Nielsen, Frem, scorede
de danske mål.
Et par dage senere mødtes de to klubber
igen på KB´s anlæg. Holdet var blevet forstærket med Ludvig Drescher, KB, Harald
Hansen, B.93, Harald Bohr, AB, Poul
Nielsen, KB og Oscar Nørland, KB.
Det store publikum så frem til en dansk
sejr, og de blev ikke snydt. Det danske hold sejrede med 5-2 (1-0, 4-2).
Anthon Olsen scorede føringsmålet, mens
Lindgren, Vilhelm Wolfhagen, KB (2) og
Poul Nielsen, KB, scorede i anden halvleg.

Førstkommende søndag mødte danskerne Liverpool FC, som de slog med 3-0
(Lindgren, Harald Hansen (straffespark)
og Einar Middelboe, KB). Liverpool fik revanche et par dage senere med en 1-0sejr, men til publikums store fortrydelse
overså dommer Williams et oplagt straffespark til danskerne. Da Williams forlod
spillepladsen, blev han overfaldet af en
ungdommelig fanatiker, der slog ham med
en stok i hovedet. Politiet tog sig af bøllen,
mens de danske spillere eskorterede dommeren ud af banen.
AB og Frem havde inviteret Notts County
til landet. Kampene blev afviklet på AB´s
bane. 1. juni endte kampen 1-1. Det danske mål var et selvmål. Notts County
vandt det andet opgør med 4-2 (0-0,
4-2). Harald Hansen var atter en sikker
straffesparksskytte, mens det sidste danske mål blev sat ind af Vilhelm Wolfhagen,
KB. Notts County vandt også det sidste
opgør med 2-1 (2-0, 0-1). Poul Nielsen
dansk målscorer.

B.93 pokalvindere 1910
Foto: B.93 Fotoarkiv
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Det 8. Internationale
Fodboldstævne 1911
B.93 og KB havde indbudt Sheffield
Wednesday og Glasgow Rangers til dette
stævne, der fik historisk interesse, idet
bestyrelsen for Kjøbenhavns Idrætspark
havde overdraget de to arrangerende
klubber ved denne lejlighed at indvie den
nye, prægtige fodboldbane.
Indvielsesdagen blev fastsat til Kristi
Himmelfartsdag den 25. maj, og modstanderen var Sheffield Wednesday.
Kronprinsen Christian X og kronprinsesse
Alexandrine var inviteret, og kronprinsen
hilste før kampen på alle spillerne.

I begyndelsen af juni gik tæppet op for
andet akt af fodboldstævnet. Årets skotske mesterhold Glasgow Rangers gæstede
København. Det danske hold førte 1-0 ved
pausen (målscorer Victor Klein, B.93), og
sensationen lurede, men skotterne fik udlignet i 2. halvleg.
D e t va r s t r å l e n d e s o l s k i n s v e j r,
ganske ovenud strålende fodboldspil. Karakteristikken for den sidste
Stævnekamp og skotternes andel i den.
Der var 11.000 tilskuere til kampen, hvilket var rekord. Skotterne vandt med 3-1,
endnu en gang var det en B.93´er, Axel
Thufason, der scorede det danske mål.

Det danske hold stillede således op:
Ludvig Drescher, KB – Nils Middelboe,
KB og Harald Hansen, B.93 – Ødbert
Bjørnholdt, Frem, Kristian Middelboe,
KB, Einar Middelboe, KB - Oskar Nørland,
KB, Axel Thufason, B.93, Poul Nielsen,
KB, Svend V. Knudsen, AB og Kristian
Gyldenstein, KB.
Sheffield Wednesday vandt kampen med
3-2 (2-2, 1-0). Axel Thufason fra B.93 fik
den store ære at være den første danske
fodboldspiller, der scorede et mål i den
nye Idrætspark. Thufason sendte bolden i
nettet med et elegant flugtskud. Han scorede ligeledes det andet danske mål i første halvleg.
De to øvrige kampe mod Sheffield
Wednesday endte også med det samme
resultat, 3-2 (2-2, 1-0). Victor Klein fra
B.93 scorede det andet danske mål i den
første kamp. I den anden 3-2-kamp (1-1,
2-1) scorede Harald Hansen fra pletten og
Alf Olsen, B.93. Sidstnævnte blev landskendt, da han scorede for B.93 i den første KBU-finale. Stærkt lidende blev han
liggende på banen efter scoringen med
bemærkningen „Blev der mål?” – En situation, som blev gengivet i „Blæksprutten”
samme år.
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Kronprinsen hilser på spillerne
Foto: B.93 Fotoarkiv

Det 9. internationale
fodboldstævne 1912

Det 10. internationale
fodboldstævne 1913

I foråret 1912 sluttede AB og Frem sig til
B.93 og KB i den hensigt, at man dette år
ville arrangere det hidtil største fodboldstævne i København. Stævnet begyndte
den 3. maj og sluttede den 5. juni.

Dette stævne var lige så ambitiøst som
året forud. Det fandt sted fra den 1. maj
til den 8. juni 1913 og omfattede 9 kampe
mod fire forskellige klubber.

I alt skulle der spilles 10 kampe. 8 egentlige stævnekampe og 2 for DBU – træningskampe til de olympiske lege i
Stockholm.
Der blev lagt ud med to kampe mod amatørklubben Civil Service FC fra Edinburgh.
Begge kampe blev vundet med 2-0 og
2-1. I den første kamp scorede de to
93´ere Anthon Olsen og Axel Thufason.
Anthon Olsen scorede også i den anden
kamp, mens KB´eren Wilhelm Wolfhagen
stod for den anden scoring. De øvrige
modstandere var den professionelle londonklub Clapton Orient. Den første kamp
endte uafgjort 3-3. Den anden kamp
vandt englænderne overlegent med 4-0.
Næste modstander var skotske Heart of
Midlothian fra Edinburgh. Første opgør
endte 1-1. Sophus „Krølben” Nielsen var
manden bag det danske mål i kampen,
mens vor egen Anthon Olsen scorede
begge mål i den anden kamp, der endte
2-0.
Det hollandske hold Sparta fra Rotterdam
havde ikke synderlig succes med deres
optræden i København. En sejr på 5-0 i
den første kamp til det danske hold, der
ydmygede hollænderne i den anden kamp
ved at vinde med hele 8-1. Her scorede
Anthon Olsen de fem af målene.

De fleste af spillerne fra foregående sæson
var atter til rådighed: B.93 havde suppleret op med Victor Klein, 19-årige Michael
Rohde, der to sæsoner inden havde fået
debut på klubbens 1. hold, og målmanden
Hans Jørgen Rützebeck.
Birmingham FC var første modstander.
Det blev til en sejr på 1-0 i den første
kamp og 5-4 i det andet opgør. Ingen
B.93´ere kom på måltavlen.
Newcastle United var modstanderen i de
næste tre opgør. The Geordie Boys vandt
det første 4-1, hvor Anthon Olsen var
målscoreren. Og 3-2 i det andet opgør,
mens det tredje endte uafgjort 1-1 med
Anthon Olsen som målscorer.
London Caledonians vandt det første af
to opgør med 3-1, mens det danske hold
sejrede stort i revanchekampen med 7-1.
Stævnets sidste modstander var Glasgow
Rangers, der vandt med 2-1 i det første
opgør, mens den næste kamp endte uafgjort 1-1. Ingen fra B.93 fandt vej til nettet i de sidste fire kampe.

Stævnet sluttede med et besøg af Celtic
fra Glasgow. Skotterne vandt den første
kamp med 3-1, mens danskerne efter en
glimrende kamp vandt den anden med
4-1. Anthon Olsen var nok en gang på
pletten med et enkelt mål.
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Det 11. internationale
fodboldstævne 1914
Fra den 3. maj til den 7. juni 1914 var 5
forskellige britiske hold inviteret. Clapton
Orient gæstede nok engang København.
Det blev til to opgør mod de danske udvalgte, der vandt den første kamp med
2-0. Wolfhagen fra KB scorede det ene
mål og måltyven Anthon Olsen det andet. Den anden kamp endte uafgjort 3-3.
93´erne Alf Olsen og Victor Klein kom på
måltavlen, mens Samuel Thosteinsson –
islændingen, der spillede for AB og siden
fik 7 landskampe på det danske landshold,
hvilket kunne lade sig gøre, da Island på
dette tidspunkt var en del af Danmark scorede det tredje mål.
Det næste engelske hold, Crystal
Palace, havde heller ikke større succes.
Englænderne tabte det første opgør med
1-2 og det andet med 2-4. Ingen fra B.93
kom på scoringstavlen. Målene blev scoret af Sophus „Krølben” fra Frem samt
KB´erne Wilhelm Wolfhagen, Svend Aage
Castella og Poul „Tist” Nielsen.
Liverpool var en sværere nød at knække.
Det blev 5-2 til englænderne i den første
kamp (Tist og Krølben). Det andet opgør
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endte uafgjort 3-3 (atter mål ved Tist og
Krølben plus Sven Valdemar Knudsen kaldet „Spejderen”).
Endnu et opgør mod Liverpool endte
med en storsejr til englænderne på 7-1.
Wolfhagen scorede trøstmålet.
Queens Park fra Skotland spillede en enkelt kamp i København med et sviende
nederlag på 1-5 til følge, og stævnet afsluttede med to kampe mod Heart of
Midlothian, der vandt begge kampe med
2-1. Ingen 93´ere fik nettet til at blafre.
I august 1914 brød første verdenskrig
ud, og det betød, at det ikke var muligt
at arrangere kampe mod de krigsførende
lande. Opmærksomheden henledtes da
ganske naturligt på Skandinavien.

Stævnet i Sverige 1915
Stævnet spillede en enkelt kamp mod
IFK Gøteborg den 2. maj 1915. I en ikke
særlig seværdig kamp vandt det danske hold med 3-1. Poul „Tist” scorede
to gange og vor egen Anthon Olsen det
sidste.
Kristi Himmelfartsdag den 13. maj spillede et udvalgt hold fra KBU en bykamp
mod et udvalgt hold fra Stockholm.
Det danske hold stillede således op:
Hans Jørgen Rützebeck, B.93 – Svend
Aage Castella, KB, Georg Brysting, KB,
Ivar Lykke, KB, Henrik Andersen og Poul
Berth, AB, Victor Klein og Michael Rohde,
B.93, Poul „Tist” Nielsen, KB, Anthon
Olsen, B.93 og Wilhelm Wolfhagen. KB.
Det danske hold spillede en fremragende
kamp, og svenskerne fulgte godt med
både i forsvar og angreb. Spillet bølgede
frem og tilbage. Efter en halv times spil
kom københavnerne foran. Victor Klein
og Michael Rohde førte bolden op, og
Klein lagde en pasning til „Tisten”, der
smuttede forbi den svenske back, som
nedlagde ham i feltet, før han kunne
afslutte. Svend Aage Castella scorede sik-

kert på straffesparket, og de nu overlegne
københavnere fik yderligere et mål ved
Anthon Olsen.
Svenskerne kom stærkt ud til 2. halvleg, men danskerne kom hurtigt tilbage i
kampen. Wings og halfbacks fik store
muligheder for at øge stillingen, men
mange muligheder blev misbrugt. I løbet
af det sidste kvarter nettede „Tisten” hele
3 gange til slutresultatet 5-0.
7.000 tilskuere overværede returkampen
i Göteborg, hvor svenskerne sejrede med
1-0. Rützebeck, Carl Olsen og Christian
Grøthan repræsenterede B.93 ved den
lejlighed.
Stævneholdet drog videre til Stockholm,
hvor det blev til en velfortjent sejr på 4-1.
Poul „Tist” Nielsen og Henrik Andersen
scorede i første halvleg, mens Anthon
Olsen og „Tisten” scorede de danske
mål i 2. halvleg. Victor Klein, Grøthan,
Anthon Olsen og målmanden Hans Jørgen
Rützebeck var med på holdet.
(Læs fortsættelsen af serien i næste
nummer af medlemsbladet)

KBU-Stockholm 13. juni 1915
Foto: B.93 Fotoarkiv
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VINTERTENNIS – DET SPILLER MAN DA UDENDØRS
Ny tennisbane anlagt
af Mads Mazanti Jensen

Ordene „tennisafdeling” og „medlemsmagnet” er i de senere år blevet synonymer. I hvert fald hvad B.93 angår. Det
stigende medlemstal har dog medført et
mindre problem: Hvordan får vi plads til
alle de medlemmer?
Problemet er sæsonbetonet. Om sommeren har vi masser af grus at boltre os
på. Men om vinteren, når der kun er hallens fire baner at gøre godt med, kniber
det med pladsen.

hedder på engelsk, og som er navnet på
virksomheden, der står bag den nyomdannede hybridgrusbane på det nye anlægs
bane 10.
På facebooksiden B.93 Tennis beskrives
den nye bane som følger:
„Hybrid Clay er en grusbane, man kan
spille på året rundt, kræver mindre
vedligeholdelse, dræner hurtigt efter regn
og kræver meget lidt vedligehold.”

Det kan en tilbygning til hallen råde bod
på. En god og realistisk løsning, blot med
den hage, at kommunalt smøleri truer
med at forsinke byggeriet om ikke ud i
det uendelige, så i hvert fald langt frem
i tiden.

At anlægge banen var dog en opgave, der
krævede ikke så lidt, da mange kubikmeter grus skulle skovles væk og nyt
hybridgrus anlægges. Kæmpe ros til Marcin
& co. for at gennemføre dette knoklearbejde til perfektion.

Men også dét er der råd for. Med nutidens teknologi behøver tennis nemlig ikke
nødvendigvis at være en indendørssport
om vinteren. Det magiske ord hedder
hybridgrus. Eller Hybrid Clay, som det

Og nu står den der så, den nye bane 10.
Klar til at danne underlag for duel på duel,
selv når frosten bider i huden en kold
januardag.

2 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

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

Den nye bane anlægges
Foto: Mads Mazanti Jensen
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93´EREN

Presse- og kommunikationschefen fortæller
om portrætserien på b93.dk
af Claus Vandborg

Idéen bag "93´eren" er egentlig ganske
simpel, men meget gennemtænkt. Jeg
præsenterer en fra klubben for alle de
andre i B.93. Dette ud fra idéen, at vi har
brug for at lære hinanden bedre at kende
i B.93.
Idéen kom til mig i forbindelse med
min tiltræden som klubbens presse- og
kommunikationschef i 2017. Under jobsamtalen med klubbens formand (Hans
Drachmann) blev det nævnt, at der var
for mange i klubben, som ikke vidste
noget om resten af B.93 - med andre ord
trængte man til at kende andre i klubben,
end dem som bare var i ens "cirkel".
Da jeg tiltrådte, indførte jeg begrebet
"93´eren", og den første, der kom med,
var en, som alle kender, nemlig Gitte
Arnskov. Dette var tilbage i marts 2017.
Det har siden hen kørt hver uge, med
en ny klubpersonlighed, som de øvrige

Claus Vandborg (t.v.) og Hans Drachmann
Foto: Privatarkiv
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medlemmer har kunne læse om, over forskellige personligheder fra B.93, og vi har
længst passeret profil nr. 200.
De fleste har meldt sig selv, men ellers
kontakter jeg ugens udvalgte, og så
sender jeg et spørgeskema til den aktuelle
profil, derfra dribler vi den i mål sammen.
Foto aftaler vi som regel, når vi har teksten på plads.
Jeg præsenterer læserne for alle: ung/
gammel, kvinder/mænd, tennis/fodbold,
passive/aktive, elite/bredde osv. osv. Der
er intet "millimeterdemokrati", men jeg
prøver at fordele det så alsidigt og bredt
som muligt.
"93´eren" har kørt i snart fire år, og jeg
har bestræbt mig på at få hele klubben
repræsenteret. Der er altid nogen, som
ikke synes, at ugens udvalgte er korrekt
valgt, men det lever jeg med.

Claus Vandborg
Foto: Privatarkiv

Man kan kun optræde én gang i "93´eren",
og det eneste kriterium er, at man på et
tidspunkt har været medlem af B.93, og
at man ikke er smidt ud af klubben. Der
er dags dato kun to, som har sagt nej til
at deltage. Det kan jo være, de ændrer
holdning - hvis de bliver spurgt igen.
Der er folk, som spørger mig, hvornår jeg
stopper serien. Så svarer jeg, at den lever
og dør med mig. Min plan er, at den fortsætter i min tid som kommunikationschef
- nu må vi se, om det holder.

muligheden for at læse om andre med
B.93 i blodet, hvis vi sætter 10 minutter af til det om ugen. Hvis man tjekker
vores hjemmeside, kan man se alle, som
har været ugens udvalgte.
Det er fantastisk, når jeg ser ugens
udvalgte dele opslaget til egen SoMe-side,
og se hvor meget begrebet "93´eren"
kommer rundt, men uanset hvor bredt det
har ramt, så har det været en fornøjelse
at have kontakt med alle de gode mennesker, som har været med.

Jeg synes - ganske ubeskedent - at det
er en super god idé på alle måder - også
kommunikationsmæssigt. Den giver os
35

NY MINI LOUNGE I
TENNISHALLEN
Mange medlemmer har savnet Tennishallen i denne vinter. Mange glæder sig
til at kunne bruge den igen. Og hvad dét
angår, er der lidt ekstra at glæde sig over:
Den nye mini lounge i Tennishallen.

Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis
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HVEM SYNES DU SKAL HAVE JUBILÆUMSPRISEN?
Tid til at hædre et medlem
af Torben Klarskov og Lone Vandborg

B. 93´s jubilæumspris gives til en ægte
ildsjæl. En, der sætter klubben og kammeratskabet højest og uegennyttigt yder
en kæmpe indsats for vores dejlige klub.
Det kan være holdkammeraten, der bare
gør træningen lidt sjovere. Det kan være
lederen, som leverer en ekstraordinær
stor indsats. Det kan være medlemmet,
der altid er klar til ulønnet at yde professionel bistand til klubben. Eller det kan
være et medlem, som DU kender, der altid
er klar til at hjælpe, når B.93 har brug for
det. En, der - som vi siger - har skjoldet
på brystet.

er valgt for en toårig periode ad gangen.
Deres opgave er at beslutte, hvem eller
hvilke (der kan nemlig godt udpeges op
til 4 personer som modtagere), som på
klubbens ordinære generalforsamling skal
modtage jubilæumsprisen. Dog må det
årlige beløb ikke overstige 12.000 kroner.
Det er medlemmer af B.93, der kan
indstille andre medlemmer til jubilæumsprisen.

Jubilæumsprisen skal snart uddeles, og nu
har du chancen for at indstille lige, hvem
du vil!
Skriv, hvem du synes, der har fortjent
æren, og giv din begrundelse hvorfor
i en mail til Torben Klarskov på mail
klarskov@b93.dk senest den 1. april
2021.

Kaj Boll Christensen – prismodtager 2020
Foto: Torben Klarskov

Modtageren eller modtagerne af jubilæumsprisen skal være medlem af B.93, og
prisen uddeles på generalforsamlingen.
I tilfælde af, at generalforsamlingen bliver
digital i 2021, vil prisen modtages fysisk
ved først kommende lejlighed.

Klaas Muizelaar – prismodtager 2020
Foto: Torben Klarskov

MERE OM JUBILÆUMSPRISEN
Ved klubbens 125-års-dag den 19. maj
2018 kunne en stolt Torben Klarskov, formand for jubilæumsudvalget, overrække
126.593 kroner til klubbens formand Hans
Drachmann. De mange penge var kommet
fra medlemmer, som havde støttet en indsamling til klubbens jubilæumsfond.
B.93 har nedsat et udvalg bestående af
Lone Vandborg (tennis), Erling Bøje (fodbold) og Torben Klarskov (formand), som

Palle Banks – prismodtager 2019
Foto: Torben Klarskov
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BIRKEN PÅ ØSTERSBRO STADION
Medlemsbladet har mødt Birk Voss
af Mads Mazanti Jensen

En regnfuld januardag, da nedlukningen
holdt København i sit klamme favntag, var
jeg så heldig at tilbringe en halv time på
Østerbro Stadions tomme tribune i selskab med Birk Voss, bestyrelsesmedlem
i fanklubben og mangeårig trofast 93er.

Imponerende nok var det en Birk ved forbløffende godt mod, jeg traf den tirsdag
på „Østersbro Stadion”.

Måske har De allerede mødt Birk Voss i
''93´eren'', Claus Vandborgs artikelserie
på b93.dk. I så fald ved De, at Birk er
barnebarn af den skattede 93-personlighed Ingemann Petersen (1923-2015), der
fik 16 førsteholdskampe i 1940erne (se
b93.dk/spillerprofiler-p-q/). Og at han er
medejer af østersbaren Rouge Oyster på
Gammel Kongevej. Vittige hoveder omdøber derfor gerne Østerbro Stadion til
Østersbro Stadion, når Birk er på stadion.
Og det er han altid, når B.93 spiller.

- Jeg tror, jeg var seks år, da min morfar
første gang tog mig med på stadion. Og
det fortsatte han så med, faktisk helt ind
til, at han ikke kunne komme på stadion
mere. Så tog jeg toget fra Albertslund,
alene ind til byen, og tog bussen fra
Østerport Station herned, for så at finde
ud af at den der hjemmekamp mod AC
Horsens simpelt hen var aflyst på grund
af regnvejr. Det havde der ikke stået noget om på tekst-tv. Og så måtte man tage
toget hjem igen.

Men egentlig er der jo ikke så meget at
grine ad for tiden, især ikke når man er
restaurantejer og oplever hele sit indtægtsgrundlag forsvinde under en nedlukning, der føles endeløs. Føj for den lede.

Men det skulle ikke afskrække én fra at
gå til fodbold. Ligesom mange andre unge
i København og omegn har man jo sikkert flirtet med FCK, og set rigtig meget
engelsk, italiensk og tysk fodbold, men
de oplevelser, jeg har haft hér, har aldrig
sluppet mit hjerte. Og det har altid stået
meget tydeligt for mig i min erindring.
Både oplevelser med min morfar og også
med min bedste ven, Anton Rothstein,
som jeg havde med til nogle af de første
kampe, da vi var seks-syv år. Den der lidt
mere folkelige tilgang til at gå til fodbold
har altid været helt fantastisk for mig. Og
det synes jeg sådan set stadigvæk, det
er. Den måde, man går til fodbold på, på
Østerbro Stadion og i 93, er helt anderledes. Og set-uppet, som er så nede på
jorden og meget gennemskueligt, tror
jeg tiltaler rigtig mange mennesker, som
normalt ikke ville gide at gå til fodbold.

Birk Voss (t.v.) og Anton Rothstein
Foto: Privatarkiv
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- Hvad var egentlig dit første møde med
klubben?

- Men du har aldrig spillet i klubben selv?
- Jeg har aldrig spillet i klubben selv. Jeg
har spillet fodbold ude i Albertslund, og
jeg er frivillig i Nørrebro United, hvor jeg

laver målmandstræning med en masse
unge gutter og har et lille syvmandshold
der, men jeg har aldrig selv spillet i klubben. Ud over til Fair Fans Cup, som vi deltager i med fanklubben.
- Sidste år blev du valgt ind i bestyrelsen
for fanklubben. Det har været et vanskeligt år med nedlukning, men hvordan har
din oplevelse af bestyrelsesarbejdet i fanklubben været indtil videre?
- B.93 Fanklub er ligesom mange andre
fanklubber i dansk fodbold en lille forening, dog tror jeg, vi er oppe omkring
160 medlemmer nu. Sidste år var det kun
omkring 100. Så vi kan også se, at mange
af de tiltag, vi laver, rent faktisk hjælper,
fordi der kommer flere mennesker til.
Den måde, som B.93 Fanklub bliver
kørt på som forening, er enormt nem at
deltage i. Fordi Brian Nehm, som står for
det, er en enormt inkluderende, dygtig
og hårdtarbejdende fanklub-formand.
Hans hjerte tilhører B.93, og alt, hvad han
gør, har noget med B.93 at gøre. Derfor
er der enormt meget hårdt og praktisk
arbejde, som han og hele familien Nehm
laver i fanklubben. Og derfor er det utroligt nemt at være en del af, fordi man kan
få lov dels at deltage, dels at komme med
nye idéer og lave et nyt stykke arbejde,
fordi der er den åbenhed, og grundpakken
er på plads. Der bliver kørt Facebook og
opdateret det ene og det andet. Der bliver
holdt generalforsamling, der bliver skrevet
referater og ført regnskab. Alle de ting,
som jo lidt er det sure, når man laver foreningsarbejde, dem er der nogle rigtig
stærke kræfter, som med glæde tager sig
af, kører fanboden under kampene, tager
med til udekampene og arrangerer busture osv. Så derfor er det meget nemt at
blende ind i, fordi der ikke bliver stillet de
store krav. Alle har lyst til at lave et stykke
arbejde, fordi der ikke er noget pres på
den frivillige. Og det er jo en utrolig
luksus, må man sige.
- I forhold til den kommende sæson er det
jo svært at sige, hvad der sker i forhold til

nedlukning. Men hvad er dine egne forventninger til den?
- Jeg er selv i en branche, hvor vi er
enormt prægede af nedlukningen. Så det
er lidt som vinden blæser, om man må
holde åbent til klokken tolv eller klokken
ti.
- Eller slet ikke.
- Eller slet ikke lige nu. Jeg må nok sige,
at jeg prøver at være pessimistisk og
blive overrasket, så jeg har svært ved at
se, at vi får lov at åbne restauranter og
barer før påske, og jeg tror desværre,
at det er det samme for fodbolden. Så i
og med, at der også er nogen, der stadig
mener, at der skal holdes EM i København
til sommer, har jeg svært ved at se, hvor
mange kampe, der kan blive afviklet. I
forbindelse med dét tænker jeg, at hvis
man kan afvikle halvdelen af de planlagte
hjemmekampe her på Østerbro Stadion,
så er forventningerne til denne her sæson
indfriet.
Det er jo sådan i fanklubben, at vi ikke har
resultater som mål. Det er nogle helt andre
parametre, vi arbejder med. Hvor det
handler meget mere om inklusion. Både
for fansene i forhold til førsteholdstruppen
og også for fansene på tribunen; at man
kan komme på stadion og være sig selv.
At man ikke behøver at virke ind under
nogle dogmer i forhold til, hvordan en
fodboldfan er, hvad en fodboldfan råber,
hvordan en fodboldfan opfører sig. Det er
noget, vi snakker meget om, og prøver
at lave nogle retningslinjer for. Hvordan
man taler, og hvad man råber til spillerne
og dommerne. Så det er meget mere på
sådan et niveau, at vi har forventninger
til vores arbejde og til klubben. Og så
selvfølgelig: Så mange kampe som muligt
afviklet på Østerbro Stadion, det er det
bedste resultat for os.
- Og din egen virksomhed, Rouge Oyster.
Det må være en forfærdelig situation med
så lang en nedlukning. Hvordan klarer I
jer overhovedet?
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- I sommer, da den første nedlukning
kom, prøvede vi at gribe det lidt anderledes an. I stedet for at sætte os ned og
vente på kompensationen begyndte vi at
sælge vin ud af huset og tog ud til folk. Vi
havde både en dag, hvor vi solgte vin som
en vinbutik, og en, hvor vi tog ud af huset,
rundt i byen, nordpå og sydpå, med vine,
som folk havde bestilt. Fordi nogle simpelt
hen ikke kunne komme ud af døren, fordi
de var i karantæne eller sendt hjem. På
den måde kunne vi få spredt noget glæde
eller en eller anden form for social samhørighed via de leveringer, hvor man så står
på en trappeafsats og snakker med nogle
mennesker, som har bestilt en kasse vin.
I denne her omgang har vi været lidt
bedre forberedte, fordi vi regnede med,
at nedlukningen ville komme i løbet af
december. Det kom den så også. Så vi
har prøvet at spare op og betale vores
regninger. Og nu er vi så på en kompensationsordning. Og det tror jeg desværre,
vi kommer til at være på til 1. april. Måske
endda lidt længere.

Birk Voss
Foto: Mads Mazanti Jensen

40

- Men den kompensation, I får, er den
overhovedet nok?
- Vi er heldige på den måde, at det sted,
vi har, er et sted, vi ejer. Så vi har ikke
en mega høj lejeudgift. Vi betaler af på
et lån, som også er rimeligt højt. Men
det kan vi godt lige klare. Og der er også
noget lønkompensation osv. Så jeg tror
bare, at man skal se i øjnene, at hele
2020 og halvdelen af 2021 slet ikke
kommer til at være økonomisk rentabelt på nogen som helst måder. Det må
bare være udgangspunktet. Og så må
man se frem mod sommeren 2021 og
forhåbentlig 2022.
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NICOLAS NIELSEN 50 ÅR
En klublegende fyldte rundt
af Mads Mazanti Jensen

Den 1. februar rundede en af klubbens
store profiler i nyere tid, Nicolas Nielsen,
et skarpt hjørne. 50 år blev den store
målmand såmænd. Og det er en kærkommen anledning til at se tilbage på en væsentlig
karriere og frem mod et arbejde for
klubben, der forhåbentlig vil strække sig
mange år frem i tiden.
Nicolas Manley Nielsen trådte sine
barnestøvler på klubbens gamle anlæg
på Øster Allé. Han var en del af en yderst
talentfuld ungdomsårgang, der også talte
senere koryfæer som Danny Jung og Dan
Lübbers.
Som førsteårssenior blev den store målmand i første omgang rykket op på 3.
senior, men inden længe rykkede han
op i førsteholdstruppen. Vi skriver 1990.
B.93 spillede på daværende tidspunkt i 2.
division, dengang virkelig landets næstbedste række. På mål havde B.93 en
anden Nielsen, nemlig Bo Nielsen. Bo
Nielsen havde tidligere spillet i den bedste række for Lyngby og var et meget
stort målmandstalent, der egentlig burde
have etableret sig som målmand i den
bedste række og måske endda i periferien af landsholdet. Desværre kæmpede
han med skader, der gjorde det umuligt

Foto: B.93 Fotoarkiv
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for ham at realisere det åbenlyse potentiale. Kampen om posten som førstemålmand stod derfor mellem „Nico” og Per
Rasmussen. Dén kamp vandt Nico.
I løbet af 1990-sæsonen etablerede Nico
sig som førstemålmand og fortsatte som
ankermand i den problematiske 1991-sæson, hvor B.93 trods Nicos glimrende indsats bag stængerne qua en tandløs offensiv
balancerede på randen af nedrykning til
Danmarksserien. Nico endte dog med at
blive en af heltene, da B.93 reddede livet i sidste runde med den berømte 1-0sejr i Greve, der ellers spillede med om
oprykning.
I de derpå følgende sæsoner aftjente
det temperamentsfulde målmandstalent sin værnepligt og tog derpå en
afstikker til Frederikssund og Brønshøj.
I 1998 gjorde han dog et spektakulært comeback i 93-trøjen, da den
ordinære – og aldeles glimrende – målmand, Kim Toxværd, havde skadesproblemer, så Nico i oktober med kort varsel måtte
træde til. Comeback-kampen var mod
inden ringere end Brøndby i Superligaen.
B.93 havde haft en svær sæson i den
bedste række og havde tidligere samme
sæson tabt 1-5 til storholdet fra Vestegnen.

Til tider var han i skarp konkurrence med
dygtige målmænd som Vedran Covic
og Theis F. Rasmussen, men i længden
blev Nico i denne periode synonym med
målmandsposten i B.93.

Foto: B.93 Fotoarkiv

Landets fodboldinteresserede tog næppe
den store notits af denne Nielsens ilddåb i
den bedste række. Han kunne vel dårligt
blive meget andet end pauseklovn i det
forventede Brøndby-cirkus.
Men hvad skete der? Med en forrygende
heroisk indsats lykkedes det Nico at holde
de berømte Brøndby-spillere fra fadet,
så B.93 med en 1-0-sejr trods en mand
i undertal i sidste del af anden halvleg
leverede en af de største sensationer i
Superligaens historie.
Senere i B.93´s eneste superligasæson
skabte Nico opmærksomhed ved at blive
udvist hele to gange i løbet af foråret. Men
egentlig var udvisningerne hårdt dømte og
snarere end udtryk for hårdt spil udtryk
for dommernes manglende fingerspidsfornemmelse. Og den store målmand
burde i stedet have fået ros for sin fine
indsats mellem stængerne i en sæson,
hvor B.93 ellers konsekvent kæmpede
med ryggen mod muren.
Siden fulgte en række sæsoner i 93-trøjen, hvor Nico med sin af og til uortodokse
og temperamentsfulde, men altid dybt
engagerede og professionelle spillestil
udviklede sig til lidt af en institution i
klubben.

Skal jeg fremhæve en enkelt aktion
som eksempel på hans evner, må det
være en redning fra en kamp i Nykøbing
Falster i 2004. Hjemmeholdet havde
på daværende tidspunkt en spiller ved
navn Kenneth Jørgensen, hvis jernhårde
langskud havde givet ham tilnavnet
„Tordenstøvle”. Mod slutningen af kampen
fyrede „Tordenstøvle” en af sine kanonkugler mod mål. Bolden susede op imod
målhjørnet, og de fleste på stadion var
allerede på vej op af sæderne for at fejre
scoringen. Ingen havde troet, at den store
93-målmand kunne nå den bold. Ikke
desto mindre kastede han sig lynsnart
vandret gennem luften og hang helt oppe
ved målhjørnet, som om tyngdekraften
ikke eksisterede, med bolden klistret fast
mellem handskerne som plukkede han
med største selvfølgelighed en stjerne
ned fra himlen over Falster. Da måtte
selv hjemmepublikummet overgive sig og
applaudere københavnersnudernes akrobat i målet.
Mod slutningen af sin karriere blev Nico
blot bedre og bedre. I efterårssæsonen
2005 leverede han på et så højt niveau,
at han var rækkens bedste målmand, selv
om B.93 havde et rædselsfuldt efterår og
lå på en klar sidsteplads i 2. division øst.
I 2007 lagde han handskerne på hylden,
men fortsatte heldigvis i klubben som
højt skattet målmandstræner. Og – ikke
mindst – som en kulturbærer, der om
nogen formår at bevidstgøre de unge
spillere om, hvad det vil sige at repræsentere B.93.
Må skolelæreren fra Annisse i det nordsjællandske fortsætte med det i mange år
endnu. For det er ærligt talt svært at forestille sig B.93 uden Nicolas Nielsen.
Se også b93.dk/spillerprofiler-n/
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FRA BANKS´ BIBLIOTEK
Pokalsensationer
af Mads Mazanti Jensen

Apropos pokaltriumfen over AaB i
december lidt om B.93´s pokalhistorie – og
danske pokalsensationer generelt.
Det er jo ikke første gang, B.93 når kvartfinalen, men den seneste sejr i en ottendedelsfinale skal vi immervæk tyve år
tilbage i tiden for at finde.
8. november 2000
Horsens-B.93 3-4
Målscorere:
David Rasmussen
Mirko Selak
Dzevdet Sainoski
Simon A. Pedersen
347 tilskuere.
Både B.93 og Horsens var på daværende
tidspunkt midterhold i 1. division, så en
jævnbyrdig kamp var at forvente. Det
blev det også – men at den skulle blive
så underholdende var nok overraskende
for mange. Faktisk hører den til blandt de
mest underholdende kampe, jeg nogen
sinde har set et 93-hold spille. To hold,
der glemte alt om defensive forpligtelser
i Christian Andersens sidste kamp som
93-træner, bød hinanden op til en åben
slagudveksling, som fik de få tilskuere i
Horsens Idrætspark til at glemme alt om

B.93´s pokalvindere 1982
Foto: B.93 Fotoarkiv
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kampens lidet inspirerende rammer i det
østjyske novembermørke.
B.93 var Horsens klart overlegne rent
teknisk, men „Den Gule Fare“ fightede
forrygende og blev ved med at kæmpe
sig tilbage i kampen, selv når det så
sortest ud for dem. Med et kvarters tid
igen kunne de endda have bragt sig i
front, da de fik tilkendt frispark på grænsen af straffesparksfeltet, fordi B.93´s
kroatiske målmand Vedran Covic ifølge
linjevogteren havde holdt bolden udenfor
stregen under et udspark! Frisparket blev
smadret op på overliggeren.
I stedet kunne B.93 afgøre kampen ved
Simon A. Pedersen, der tæt under mål
fik presset bolden over stregen ti minutter før tid til stor jubel i 93-lejren. Synd
at kun 347 tilskuere overværede dette
forrygende pokaldrama.
I kvartfinalen leverede B.93 endnu en
pragtpræstation ved at tvinge superligaholdet FC Midtjylland ud i straffesparkskonkurrence på Østerbro Stadion. Den
senere landsholdsmålmand Peter Skov
Jensen klarede to straffespark og sendte
selv det afgørende spark i kassen.
Siden skulle der altså gå tyve år, før B.93
igen nåede en pokalkvartfinale. Sejren

over AaB var uden tvivl en af de største
sensationer i årets pokalturnering, men
uden at tage noget fra det unge 93-holds
fremragende præstation var det nok ikke
den største. I 1. runde slog Bispebjerg fra
serie 1 Helsingørs fuldtidsprofessionelle 1.
divisionsspillere med 3-2 i Lersøparken.
Med de forskelle, der er på et serie 1-hold
og et fuldtidsprofessionelt 1. divisionshold burde et sådant resultat egentlig
ikke være praktisk muligt. Men Helsingør
udviste en vis arrogance ved at afvikle en
træningskamp samme dag som kampen
mod Bispebjerg, og det straffede sig
altså mod et hold fra selvsamme område,
hvor de berygtede Lersøbøller huserede
omkring århundredeskiftet (d. 19./20.
årh.). Et topprofessionelt hold fra det
rige Nordsjælland fik altså en gang klø af
Lersøbøllernes efterkommere. Herligt, at
den slags stadig er muligt i nutidens ellers
så strømlinede og sterile topfodbold.

Ekstra Bladet d. 20. april 2001

Nu, hvor jeg er ved pokalsensationer, så
lad mig nævne et par ældre af slagsen,
som ikke fortjener at gå i glemmebogen.

Manden bag sensationerne var selvfølgelig Ølstykke-træner (og 93-legende) Erling Bøje.

Læsere på min egen alder husker jo nok
Jyllandsserieholdet Skagens sensationelle
sejr over Brøndby i 1987. Brøndby, der
netop havde spillet kvartfinale i Europa
Cup´en for mesterhold. En flok amatører
fra Danmarks nordligste by besejrede
altså et af Europas otte bedste hold! Uden
tvivl den største danske pokalsensation
nogen sinde.

Eller hvad med Rødovres semifinaleplads
i 1963? Rødovre tabte faktisk kun 1-2 til
Køge i semifinalen. Hvorpå de samme år
rykkede ud af 3. division!

Men hvis man vælger at se på, hvor
langt det er lykkedes et lavt rangerende hold at nå i pokalturneringen, er
det Aalborg Chang og Lyngby, der står
for de største bedrifter. I den allerførste
Landspokalturnering nåede den lille aalborgklub Chang i 1955 finalen som 3. divisionshold. AGF vandt 4-0. Lyngby lå også
i 3. division, da de i 1970 nåede frem til
finalen mod AaB, der vandt 2-1.
Af andre bemærkelsesværdige bedrifter kan nævnes Ølstykkes forbløffende
pokalpræstationer i 1989/90 og 1990/91,
hvor de to år i træk nåede semifinalerne.

Hvem husker Boldklubben Hellas´
pragtpræstation i 1961, da de som
Københavnsseriehold nåede kvartfinalen,
efter blandt andet at have slået 2. divisionsholdet Frem Sakskøbing med 3-1 i en
tv-transmitteret kamp fra Frederiksberg
Stadion? Den lille klub fra Vigerslevparken
i Valby mødte giganten AGF i Aarhus
Idrætspark i kvartfinalen, og først efter
forlænget spilletid fik det aarhusianske
storhold nedkæmpet „grækerne fra Valby”
med en smal 1-0-sejr.
Og netop AGF stod B.93 altså over for i
pokalkvartfinalen nøjagtig 60 år senere.
Kilder: B.93´s Fodboldhistorie til 2008 af
Palle Banks, Guinness Fodboldbog 1990 af
Frits Ahlstrøm, www.haslund.info, www.
bkhellas.dk og www.bold.dk.
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HANS CHRISTIAN HESSELBERG

født den 13. februar 1936 – død 5. november 2020
af Torben Klarskov

Det forpligter at være forsynet med to
så kendte forbogstaver, og lige som vor
berømte eventyrdigter, så var B.93´eren
en mand for at fortælle historier, der dog i
de fleste tilfælde var vaskeægte.
Hans Christian Hesselberg var, som det
blev nævnt i det interview, jeg gennemførte med ham i medlemsblad nr. 1 marts
2014, en mand, der havde oplevet utroligt
meget fra idrættens verden, og som elskede at dele sin viden med alle, der nød
at høre ham fortælle.
Hans var uddannet merkonom i markedsføring, og i B.93 trak vi store veksler på
hans store kreativitet. Således designede
han klubbens flotte logo op til 100 årsjubilæet i 1993. Som medlem af Back-Op
foreningens bestyrelse fra denne forenings
start i 2010 kreerede han foreningens nye
logo, og da klubben i 2018 kunne fejre sit
125 års-jubilæum, var han igen manden
bag logoet, selv om han var noget knotten
over, at klubbens bestyrelse havde bedt
om at få lagt nogle gule streger på logoet.
„Det ligner tarmslyng”, var hans kommentar
til det ændrede logo.

af B.93´s Venner med til de næste ti år at
arrangere „Vennernes” indendørsstævner
i Nørrebrohallen. I 1990 var han sammen
med Freddie Birtø, Palle „Banks”, Jørgen
Norsker og Kaj Orla Jensen med til at
oprette klubbens museumsudvalg. Også
venskabskampene mellem OB og B.93
nød godt af Hans´ arbejdsindsats.
En ildsjæl er gået bort fuld af en enorm
viden om idrætslivet i Danmark. Havde
man en god ide, kunne man altid få Hans
med som sparringspartner.
Æret være hans minde.

Han blev medlem af B.93 som ynglingespiller i 1955, overtalt af sin gode ven
Henry Jørgensen. Ved siden af fodboldspillet var han aktiv inden for orienteringssporten, og som atletikudøver kunne
han præstere en 100 meter på 12.00 sekunder.
Han skiftede i 1958 til HIK, hvor han i
1963 var på sidelinjen som holdleder for
Ejvind Berger, da HIK spillede uafgjort
med Horsens og dermed banede vejen for
B.93´s oprykning til 1. division.
I 1980 var han tilbage i B.93, hvor han
blev indvalgt i Old Boys-foreningens
bestyrelse. I 1981 var han som medlem
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Hans Christian Hesselberg
Foto: B.93 Fotoarkiv

HOVEDBESTYRELSEN
Hans Drachmann (formand)
dra@b93.dk
Peter Lysdahl (kasserer)
Lysdahl63@gmail.com
Flemming Lauenborg (fodboldformand)
flbfrontline@hotmail.com
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

Niels Kjærulff (bestyrelsesmedlem)
niels-kathleen@mail.dk
Rogier Folkers (bestyrelsesmedlem)
rogierfolkers@hotmail.com

FODBOLDBESTYRELSEN
Flemming Lauenborg (formand)
flbfrontline@hotmail.com
Jesper Lauridsen (næstformand)
faksegade19@yahoo.dk
Magnus Rønning-Andersson (sekretær)
magronning@gmail.com
Mikael Heinsen
mikael.heinsen@gmail.com
Valdemar Jensen
valdemarj@gmail.com
Martin Heisterberg (suppleant)
martinheisterberg@gmail.com
Glenn Hunniche (suppleant)
huniche@me.com

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)

BESTYRELSEN FOR ØSTERBRO
IDRÆTSPARK A/S (ØI)
Torben Henriksen (bestyrelsesformand)
adv@t-henriksen.dk
Klaas Muizelaar (adm. direktør)
kmuizelaar@hotmail.com
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VIDSTE DU, AT BACK-OP
FORENINGEN HVERT ÅR SIDEN
FORENINGEN BLEV STIFTET
• 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.

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
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