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af Mads Mazanti Jensen

Sommerens store nyhed i vores egen klub
var naturligvis offentliggørelsen af netværket 93.Global. At gode og gavmilde
mennesker valgte at spytte et millionbeløb i klubkassen var en så pragtfuld nyhed, at man dårligt kunne tro, den var
sand. Men det var den.
Ser vi ud over vores egen klub og ser tilbage på den danske sportssommer som
sådan, havde den karakter af en national jubelsommer med først fodboldlandsholdets EM-triumfer, dernæst Jonas
Vingegaards sensationelle andenplads i
Tour de France og de olympiske atleters
flotte bedrifter.
Det var med andre ord en af de sjældne
somre, hvor man kunne køre gennem
byen og se Dannebrog blafre fra altaner
og vindueskarme. Til glæde for de fleste,
til irritation for enkelte. I hvert fald fik det
en ung forfatter ved navn Harald Toksværd
til at fare i blækhuset for at indtage det
ledige synspunkt: Dannebrog stinker af
kolonialisme, snævertsyn, diskrimination,
racisme og national selvfedme. Pak jeres
flag sammen.
Historikere, politikere og samfundsdebattører faldt naturligvis straks over provoen
og belærte ham om forskellen på nationalfølelse og nationalisme, på brugen af
et kongeflag i en koloni for hundreder af
år tilbage og flagsvingning i øllet jubelrus
over en fodboldsejr anno 2021.
Hvis man havde fundet det umagen værd
at deltage i debatten, kunne man også

have bragt B.93 ind i den. For B.93 er et
levende bevis på, at brugen af Dannebrog
ikke farver alt i rød-hvid selvfedme, der
spærrer for internationalt udsyn. Vores
klubemblem, Skjoldet, bærer Dannebrog
på siderne. Men vi er altså ikke en ekskluderende klub af den grund. Naturligvis
ikke.
At vi både kan bære Dannebrog i Skjoldet
og modtage en investorkreds med navnet
93.Global med åbne arme er intet paradoks. Det globale og det nationale udelukker ikke hinanden. Naturligvis ikke.
Savner man beviser på klubbens åbne og
inkluderende adfærd, kan man blot tage et
blik på talentarbejdet i fodboldafdelingen.
Navne som Abdullah Iqbal, Mican Atici,
Hamid El Idrissi og Hassan Elsayed vidner om, at der kommer andet end Larsen
og Jensen ud af talentfabrikken med
Dannebrog i sit Skjold. Eller man kunne
nævne de fire afrikanske kvinder, der har
slået deres folder på klubbens bedste
kvindeseniorhold. Mangfoldigheden lever
i B.93.
Opskriften på denne succeshistorie opsummerer den nu desværre afgåede ungdomsleder Ala Mohammed således: ”Der
er nogle forskellige faktorer, der kommer
i spil: Den ene del er, at vi giver plads til
dem. Men en ting er, at vi giver plads, vi
har også evnen til at skabe en retning,
som giver mening for dem. Og når jeg siger dem, så mener jeg den gruppe, som
har svært ved at slå til i større klubber,
fordi rammerne er meget begrænsede/ri-
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gide. Træder man udenfor, bliver der oftest talt om, at man har en svær attitude.
Vi har noget højere til loftet. Vi har ligeledes nogle rammer, og det er de rammer,
vi arbejder fra, men de er måske lidt mere
loose. Stadigvæk nok til at skabe tryghed,
men frem for alt retning og mening for,
hvorfor vi gør, som vi gør. Og det tror jeg,
vi på en eller anden måde formår at formidle på en måde, som giver god mening
for de her drenge. Denne formidling og
tilgang skaber tryghed. Og når trygheden
og tilliden er der, så excellerer man.”
Det lyder jo meget enkelt. Og er det i
grunden også. For alt har en tendens til at
blive enklere og mere håndgribeligt, når
man ikke – som de ledende politikere –
taler om folk, men med folk, når man ikke
baserer sine holdninger om andre mennesker på generaliseringer og fordomme,
men på det konkrete møde med det enkelte menneske i det specifikke fællesskab, man nu engang møder hinanden i.
Selvfølgelig er alt ikke rosenrødt. Naturligvis kunne man også finde eksempler på

møder mellem unge mennesker og klubben, der faldt mindre heldigt ud. Men alt i
alt synes jeg faktisk godt, vi kan bryste os
af at være en mangfoldig og inkluderende
klub, som udfører et samfundsgavnligt arbejde. Også selv om det rager politikerne
en bjælde.
Skulle man endelig tale om en ”integrationsudfordring” i vores klub, er det ikke
integrationen af ”danskere af anden etnisk
herkomst” i et ”dansk” fællesskab, vi skal
tale om. Slet ikke. Vi skal tale om integrationen af breddemedlemmerne i klubben. For de skal også føle sig som en del
af klubben, ikke bare af et hold, der tilfældigvis spiller på Svanemølleanlægget.
Den skal vi arbejde mere på. Og det bliver
spændende at følge, om det nye netværk
kan bidrage med noget i den forbindelse.
Men klubbens mangfoldighed er der grund
til at glæde sig over. Klubbens farver bliver ikke udvandede af at blande sig med
den rigdom af farver og forskellighed, der
findes verden over. Tværtimod.

EN FANTASTISK GAVE TIL KLUBBEN
93.Global giver klubben nye perspektiver

af Mads Mazanti Jensen

Jeg har fået mange gode gaver på min
fødselsdag gennem tiden. Men med al respekt for venner og families anstrengelser
er jeg dog aldrig blevet så glad for nyheden, der blev offentliggjort på min fødselsdag d. 3. juni: Et netværk ved navn
93.Global skyder et millionbeløb i klubben.
Netværket tæller flere prominente personer. Fra fodboldverdenen er eks-93eren
og landsholdsspilleren Mathias ”Zanka”
Jørgensen samt eks-Manchester Unitedmålmanden Anders Lindegaard repræsenteret.
Arkitekterne bag netværket er ledelsen
af Aps´et, det professionelle selskab bag
B.93´s bedste seniorfodboldhold. En af
drivkrafterne er Daniel Rørbæk, grundlægger af virksomhederne Barkas og
Depanneur, som i de seneste år har ydet
et væsentligt bidrag til driften af den professionelle afdeling. Medlemsbladet traf
ham for at høre nærmere om denne fantastiske gave til klubben, baggrunden for
den og de nye perspektiver, den giver for
klubben.

Daniel Rørbæk
Foto: Privatfoto

- Hvordan får man egentlig stablet sådan
et netværk på benene?
- Da jeg for et par år siden engagerede
mig i klubben, kom jeg med i en arbejdsgruppe, der forsøgte at definere en fem4

årsplan. Sammen med først og fremmest
Ole (Ringheim, red.) og sidenhen Lars
(Lüthjohan, red.) kom det til at handle om
at få flere tilskuere på stadion og skabe
et større kommercielt set-up omkring
klubben, som kunne understøtte driften
og skabe vedvarende indtægter. Vi ville
skabe en selvstændig gruppe, som skulle
fokusere på alt andet end det sportslige.
Organisationen og forretningen, samt at

Ole Ringheim
Foto: Claus Vandborg

bygge videre på de værdier og den historie, man har i klubben.
- Vi gik efter at sammensætte en gruppe
bestående af diverse kompetencer. Nogle
med forretningsforståelse, andre med kulturel forståelse og nogle med absolut intet
indgående kendskab til hverken at drive
en forretning eller en fodboldklub. Det var
vigtigt for os både at behandle B.93 som
en forretning og bestemt også som en
kulturinstitution. Vi fik f.eks. Zanka med.
Vi præsenterede ham for projektet, og det
tog ikke mere end et par minutter at få
ham med. Han har et helt særligt forhold
til klubben og omvendt, så han var vigtig
for os.
- Det var også vigtigt at få nogle med,
der ved, hvordan man får folk på stadion. Derfor spurgte vi Simon og Simon
(Simon Lennet og Simon Frank, partnere i
Søpavillionen, red.) og en håndfuld andre
med kendskab til, hvordan man skaber
gode oplevelser.
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Mathias „Zanka” Jørgensen
Foto: B.93 Fotoarkiv

- Vores opgave var i bund og grund at
samle et hold, der i princippet kan det
hele. Brande, sælge, skabe, tænke og eksekvere, og jeg føler, at vi har et stærkt
hold, der sammen med den sportslige
ledelse, klubben og aps-selskabet, kan
være med til at få B.93 tilbage til fordums
styrke. Og som respekterer og ærer alt
det, der allerede er igangsat, men som
også kan komme med nogle nye indspark.
- Det lyder måske nemt. Men Ole
Ringheim, Philip Lotko (partner i Rains,
red.) og jeg selv har snakket meget om
den rette sammensætning og brugt utroligt lang tid på det her set-up, og jeg må
indrømme, at havde det ikke været for
Oles store tålmodighed, engagement og
kærlighed til klubben, var det her nok aldrig kommet i hus. Nu er det op til os i
93.Global at gengælde hans tillid.
- Hvorfor navnet 93.Global?
- Det var egentlig bare et selskabsnavn,
vi tog. Der ligger ikke så meget tanke bag
lige netop det navn.
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- Men på en måde er det da et meget godt
navn, for B.93 er en mangfoldig klub, som
gerne vil række ud til andre. I den forstand er navnet vel godt i tråd med klubbens værdier?

økonomi, der ikke skal ud at finde eksterne midler hvert eneste år. På den måde
kan vi sikre vedvarende succes de næste
mange år. Det vil skabe balance og ro, så
vi kan fokusere på at udvikle.

- Ja, det kan man sige. Med tanke på,
at B.93 måske er en af Danmarks mest
mangfoldige og inkluderende klubber, så
er navnet måske ikke helt ved siden af.
Inklusion og integration var f.eks. en af
årsagerne til, at Depanneur og Barkas gik
ind i det i første omgang. Jeg synes, det
er beundringsværdigt, at man som fodboldklub forholder sig til ligestilling, integration, kærlighed, og tilmed har dem
som grundværdier. Det er unikt, og noget
andre klubber burde lære af.

- Strategien, som er lagt længe før, vi kom
ind, lyder på, at man skal skabe en fodboldklub, der spiller underholdende og udfordrende fodbold, og man skal langt henad vejen, og så vidt muligt, gøre det med
spillere fra egne rækker. Så nytter det jo
ikke noget at sætte det hele over styr,
fordi der står en række „store“ navne,
der gerne vil have et job. Den model er
blevet prøvet ufatteligt mange gange, og
mig bekendt har den aldrig virket. Vi bliver nødt til at være tro mod den strategi,
der er lagt, have tålmodighed og lade den

- Er der nogen konkret plan for, hvordan
de midler, 93.Global tilfører klubben, skal
fordeles?

- Vi vil gerne skabe en vidunderlig klub.
En klub, der er bygget på sunde værdier,
men også en klub, som vinder og skaber
resultater. Det er det primære. En fantastisk klub for de unge, for forældrene,
for fansene, for alle de frivillige – for alle.
Men samtidig en sund klub med en sund

- På kort sigt, hvornår tror du, vi kan
mærke effekten af det nye tiltag? Er det
realistisk, at vi kan nå op på 3½ stjerne
indenfor to-tre år?
- Jeg håber og tror på, at det nok skal
lykkes at få de nødvendige stjerner. Med
de indsatser, vi lægger for dagen, og hvis
vi holder os til planen, og alle i og omkring klubben bakker op og gør det rigtige, så er jeg sikker på, at det er realistisk. Men du må hellere få en uddybende
kommentar på den front fra Lars, Martin
(Møller Thomsen, ny sportsdirektør, red.)
og Thomas (Nørgaard, red.), da de sidder
med det hver eneste dag.
- Jeg kan kun snakke på vegne af
93.Global og Aps-bestyrelsen og sige, at
vi kæmper alt, hvad vi har lært for, at vi
forbedrer os som klub og virksomhed hver
dag. Og jeg føler mig overbevist om, at vi
nok skal lykkes. Både med det ene og det
andet. Men som med alt andet, så tager
gode ting tid.

- Der er i hvert fald en plan for, hvordan
de ikke skal bruges. De skal f.eks. ikke
bruges på spillerkøb og hovedløse beslutninger som man ser rundt omkring i fodboldverdenen. Vi kommer naturligvis med
en håndfuld penge, og de kommer til at
gå til at vedligeholde den indsats, der er
i gang. Vi vil f.eks. gerne op at have 3½
stjerne fra DBU. Hvis vi investerer i ungdommen, kommer det til at gøre førsteholdet bedre med årene.
- Vi har også købt ind på den præmis, at
vi ikke kommer til at tage penge ud af
selskabet. Hvis vi overhovedet gør det,
er det kun fordi, klubben har et så sundt
og stabilt økonomisk fundament, at det
er forsvarligt. Ingen i gruppen er med for
pengenes skyld. Vi er 100 procent investeret i det for projektets skyld. Der kan
jeg tale for alle parter.

- Ja, helt sikkert. I B.93 snakker vi ikke
om kvinder vs. mænd, vi snakker om en
samlet klub, der skal have plads til det
hele.

Lars Lüthjohan Jensen
Foto: B.93 Fotoarkiv

sportslige ledelse gøre deres arbejde, sideløbende med at vi gør vores. Og så er
jeg sikker på, at vi indenfor en overskuelig periode vil kunne se resultater — både
sportslige og økonomiske.
- Det er meget fokuseret på ungdomsarbejdet. Kommer seniorafdelingen og kvindeafdelingen også til at kunne mærke, at
93.Global er kommet på banen?
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UTR PRO TENNIS TOUR DENMARK

B.93 atter vært for international tennisturnering
af Mads Mazanti Jensen

Sofia Nami Samavati, Danmark-Johanne
Christine Svendsen, Danmark 0-6, 7-5,
6-1.
Maja Radenkovic, Sverige-Malene Stripp,
Danmark 6-2, 6-4.
Maria Jespersen, Danmark-Lisa Ponomar,
Tyskland 7-6(7-5), 6-1.
Irys Ekari, Frankrig-Cirkeline
Lundberg, Danmark 6-3, 6-1.

Lynge

Bemærk, at Johanne Christine Svendsen
godt nok tabte sin finale, men få uger senere kvalificerede sig til juniorernes hovedturnering i Wimbledon. Hendes træner er ingen ringere end de senere års
største 93-profil på herresiden, Morten
Christensen.
Vores egen Zoë du Pasquier Jensen deltog
også i turneringen og høstede værdifuld
international erfaring.
Er man interesseret i alle turneringens resultater, kan de læses på på UTRs hjemmeside, app.universaltennis.com.

UTR Pro Tennis-turneringen på Nyt Anlæg
Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis

Det er ikke mere end et par år siden,
B.93 Tennis for første gang nogen sinde
kastede sig ud i at afvikle en international tennisturnering på egen grund. Tennis
Europe-turneringen afviklet i Hallen på
Svanemølleanlægget satte B.93 på landkortet som et attraktivt sted for afvikling
af internationale turneringer.
Den driftige tennisafdeling fulgte i maj op
med en ny turnering, denne gang afviklet
udendørs på Svanemølleanlæggets grusbaner. UTR (Universal Tennis Ranking) er
etableret som et alternativ til den gængse
ATP-rangliste, med det formål at gøre det
nemmere at afvikle turneringer for spillere, der i den lange corona-periode har
haft svært ved at finde kvalificeret, international modstand.
Fra d. 24. til d. 29. maj lagde UTR
Pro Tennis Tour Denmark vejen forbi et
smukt istandsat Svanemølleanlæg. Unge,
talentfulde, kvindelige tennisspillere
dystede om en præmiesum på 25.000
dollars.
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I alt 20 spillere deltog. De blev fordelt
på fire grupper med fem i hver. I grupperne kæmpede de om at kvalificere sig
til weekendens semifinaler og finaler. Det
resulterede i ikke én, men fem finaler.
Måske forvirrende for lægmanden, der
kun er bekendt med en traditionel turneringsstruktur med elimineringskampe
frem mod én finale. Men fornuftigt nok til
en turneringstype som denne, fordi den
muliggør, at man kan afholde en turnering
med forholdsvis få deltagere, som alle er
garanteret mindst fire kampe.
Vejrguderne var ikke med arrangørerne i
den første del af ugen. Programmet måtte
rykkes på grund af regn. Men heldigvis
skinnede solen over Østerbro, da turneringen gik ind i sin afgørende fase, så slutkampene kunne afvikles som planlagt.
Resultaterne af de fem finaler blev som
følger:

UTR Pro Tennis-turneringen på Nyt Anlæg
Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis

2 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

Nr. 29 BOGHANDEL
Nr. 31 KONTORFORSYNING

tlf. 3526 3334
tlf. 3526 3364

Philippa Preungschat, Danmark-MarthaElise Stemann, Danmark 7-5, 6-0.
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UNGDOMMENS GENNEMBRUD
Et tilbageblik på forårssæsonen
af Mads Mazanti Jensen

Fodboldsæsonen 2020/21 blev sæsonen,
hvor B.93 for første gang længe høstede
frugterne af det fornemme ungdomsarbejde, klubben gennem mange år har
præsteret. Ganske vist kastede det ikke
en oprykning af sig, men for både herreog kvindeeliteholdene blev der tegnet et
lovende fremtidsperspektiv for strategien med at udvikle spillere af egen avl
og modne dem tidligt på klubbens bedste
seniorhold.

Damerne i Kvalifikationsligaen
Vores bedste kvindehold var mod slutningen af efteråret havnet i 1. divisions pulje
1, som først blev afsluttet i vinteren 21 på
grund af flere corona-hængepartier.
Med en imponerende afslutning med
to flotte 2-0-udesejre over henholdsvis Herlufsholm og Næsby sikrede damerne sig førstepladsen med 11 points

og en målscore på 10-7 for puljens seks
kampe. Dermed var de sikret adgang til
Kvalifikationsligaen, hvor det gjaldt kvalifikation til Kvindeligaen, den højeste
række i dansk kvindefodbold.
I det skrappe selskab med klubber som
AaB, Odense Q og AGF blev det til tre
sejre og syv nederlag og forårets ti
kampe. Sejrene var en flot 2-1-udesejr
over Odense Q, samt hele 5-1 ude over
Sundby og 4-1 hjemme mod ASA Fodbold
(Arbejder Sport Aarhus).
Selv om B.93 derved var langt fra oprykning, fik man ikke desto mindre høstet
værdifuld erfaring på højt plan mod kvalificerede modstandere. Sæsonens resultater skal ses i lyset af, at trænerstaben og
en del af de bedste spillere på holdet blev
skiftet ud i sommeren 2020. Unge spillere
fra egne rækker kom til i stedet. Et nyt
hold skulle spilles ind.

I foråret 21 blev truppen krydret med
spændende eksotiske indslag i form af fire
afrikanske spillere. Det er altså dette materiale, cheftræner Rasmus Good har haft
at arbejde med: Unge, uslebne diamanter fra egne rækker bestrøet med glimt af
Afrikas stjerner. På den baggrund er forårets resultater ikke så ringe endda.
Selv udtalte Good til klubhjemmesiden
b93prof.dk:
- Vi er meget unge, vi har rykket os virkelig
meget, hvis man ser over hele sæsonen,
og især kampene i Kvalifikationsligaen har
været gode for os.
- Spillernes og holdets udvikling kan vi
være stolte af over hele sæsonen. Det
er bare ærgerligt, det output, vi får her
til sidst og generelt i Kvalifikationsligaen.
Nogle kampe har det bare været marginaler, så kunne vi lige så godt have været
med helt fremme i oprykningskampen.
- Håbet er at holde samling på gruppen,
så vi beholder kontinuiteten. Holdet har
udviklet sig meget, så hvorfor skulle vi
ikke blive ved med det?

Herrerne i 2. division vest
Vores 1. herresenior havde spillet en glimrende efterårssæson i 2. division vest. De
lå godt til i forhold til at nå målsætningen
om en placering blandt de seks bedste,
der sikrede en plads i den nye, landsdækkende 2. division i den kommende sæson.

1. kvindesenior
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Foto: Christian Midtgaard

hvor 2-1-sejren på Farums kunstgræs gav
et nyt bevis på, at der virkelig er krummer
i ”Baby 93”.

Desuden havde de unge 93ere klaret sig
strålende i pokalturneringen og kvalificeret sig til kvartfinalen efter en imponerende 1-0-sejr over superligaholdet AaB.
Dobbeltopgøret mod AGF i kvartfinalen
blev som bekendt tabt, men kun med
samlet 3-4 efter en imponerende indsats,

Rasmus Good
Foto: Andreas Levisen Arildsen

Hvis man frygtede, at den megen fokus på
pokalturneringen ville gå ud over indsatsen i den almindelige turnering, tog man
grundigt fejl. B.93 indledte forårssæsonen med at skille Holbæk fuldstændig ad
og sende dem hjem til Vestsjælland med
en sæk på 6-2. Desuden blev det også til
storsejre over et ultradefensivt Holstebro
(4-1) og sammenslutningen Svendborg
fB/Oure (5-0). Optakten til sidstnævnte
kamp blev skæmmet af et corona-udbrud
hos svendborgenserne, der måtte møde
op til kampen utrænede uden flere stamspillere. Jo, den meget omtalte virus kastede stadig en tung skygge over kampene
i det tidlige forår. Kampene måtte afvikles
uden adgang for offentligheden. For B.93s
vedkommende måtte vi desuden også
undvære Østerbro Stadion på grund af
— ja, gæt engang — dårlige baneforhold.
Sundby Idrætsparks kunstgræs agerede
reservehjemmebane.
Med de gode 93-resultater og lidt vaklen
i geledderne hos duksen Jammerbugt FC
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tegnede der sig nu ikke blot en udsigt til
en plads i top 6, men også et parløb med
vendelboerne om førstepladsen, der gav
adgang til 1. division.
De to hold krydsede klinger i det nordjyske. Kampen endte efter en dramatisk
afslutning 0-0. B.93 havde været spillemæssigt overlegne mod et defensivt indstillet Jammerbugt-mandskab, der dog
nær havde udmanøvreret 93erne med
kvikt kontraspil.
Skillelinjen i kampen om førstepladsen
blev dog trukket midt i april, hvor to
1-1-kampe mod VSK Aarhus og Næsby
slog os afgørende tilbage i kampen om førstepladsen, fordi Jammerbugt-maskinen
samtidig var begyndt at buldre derudad.
Skal man absolut finde et par hår i suppen i en ellers fremragende sæson, må
det være de to svagheder, disse to uafgjorte kampe afslørede: 1. Begge modstandernes mål blev scoret efter høje indlæg, som 93-forsvaret ikke formåede at
forsvare sig imod. 2. I kampen mod VSK
neutraliserede modstanderen fuldstændig
vores kreative midtbanespil med taktisk
snilde og stor løbevilje. På disse to punkter kunne vi være sårbare.
Men lad os nu ikke dvæle for meget ved
de få mangler i en ellers formidabelt gennemført sæson. Og da tilskuerne atter fik
lov at vende tilbage på et længe savnet
Østerbro Stadion, fik 93erne atter knækket koden til sejr med en flot 1-0-sejr over
Middelfart trods en mand i undertal i anden halvlegs sidste halvdel.
Med en hårdt tilkæmpet 2-1-sejr ude over
Brabrand var en plads i den eftertragtede
top 6 allerede så godt som sikret i begyndelsen af maj.
Førstepladsen kom dog aldrig for alvor
indenfor rækkevidde, da det knastørre
Jammerbugt-hold bare fortsatte med at
hive den ene sejr i land efter den anden
med deres ikke videre kønne, men yderst
effektive, fysisk prægede fodbold.
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1. herresenior
Foto: Christian Midtgaard

B.93 fortsatte dog den imponerende
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Sidste del af vores firma er selskabs forretningen Kokkens Gourmet hvor vi tilbyder at afholde jer
et total arrangement, hvor vi varetager alle opgaver fra start til slut. Vi har en selskabspakke der
selskabs opdækning, rød løber, velkomst drink m.m., valgfri menu, vin menu, kaffe og avecs, fri b
cocktails, musik og dans, natmad og bevilling til kl. 04.00.
@Kokkensgourmet
kok@kokkensgourmet.dk
På nedenståendewww.kokkensgourmet.dk
links kan du se meget mere
fra vores arrangementer
og kontakte os tilbud.
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JUNIOR-JUBILÆUM

Tyve-året for fodboldafdelingens Junior-DM blev fejret med manér
af Mads Mazanti Jensen

D. 5. juni var en festdag for B.93.
Grundlovsdag, nå ja, men også sæsonens
sidste kampdag for 1. herresenior, der
kunne fejre afslutningen på en forrygende
sæson. Og ikke nok med dét: Lejligheden
blev også benyttet til at fejre et ganske
særligt jubilæum: Tyve-året for klubbens
hidtil eneste juniordanmarksmesterskab,
der blev vundet i 2001.
Hovedmanden bag fejringen var klubbens webmaster Klaus B. Johansen, der
i samarbejde med sekretær Gitte Arnskov
gjorde et stort detektivarbejde for at få
støvet de gamle helte op til en fortjent
hyldest i pausen af kampen mellem B.93
Fanklub.
Når man ser på navnene i truppen fra
dengang, kan det ikke undre, at det var
et hold med krummer i. Senere topspillere
som Martin Bernburg, Jeppe Brandrup,
Michael Jakobsen og Bajram Fetai springer i øjnene, men man hæfter sig bestemt
også ved flere spillere med fine divisionskarrierer som Kenneth Bjergsted, og
naturligvis ikke mindst de spillere, klub-

ben fik stor glæde af på højeste seniorniveau foruden Fetai og Jakobsen: Jeppe
Hestehave, Kim Madsen, Jonas Troest og
Jonas Schumacher.
Og træneren: Niels Frederiksen såmænd,
der i dagene umiddelbart inden 5. juni
havde opnået status af folkehelt i Brøndby
og omegn ved at sikre vestegnsklubben
det så længe ventede danmarksmesterskab.
Det er lidt for store ord at kalde
Frederiksen en ren B.93-opfindelse, for
mestertræneren trådte egentlig sine barnestøvler som træner i en anden hæderkronet årstalsklub, odenseklubben B1913.
Men at også tiden i B.93 var formativ for
Niels røber nedenstående interview.
Ved sin side i interviewet havde Niels
en person, vi godt tør kalde et rendyrket 93-produkt: Den altid pålidelige back
Jonas Schumacher – i daglig tale blot
”Schu”. Sammen så de tilbage på den tyve-årige triumf, og hvad den siden har ført
med sig.
- Hvordan husker I selv den sæson? Det
er jo efterhånden tyve år siden…
Schu: - Jeg husker den som en fantastisk
sæson. Vi trænede ekstremt godt. Vi fandt
ud af at træne rigtig hårdt. Vi var hårde
mod hinanden, og engang imellem røg
man i bad. Vi trænede på en hård og solid,
god måde. Og så vil jeg også sige, at jeg
tror, at det var der, det begyndte at blive
seriøst. Med spillersamtaler, og man blev
mere bevidst omkring sin egen personlige
udvikling. Det var der, man begyndte at
føle sig en lille smule professionel uden
at være det.

Jonas Schumacher
Foto: B.93 Fotoarkiv
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Niels: - Jeg er meget enig. Jeg havde
nogle meget ærgerrige spillere. Nogle
spillere, som både var seriøse og profes-

Danmarksmestrene genforenet
Foto: Christian Midtgaard

sionelle. Som ville vinde. Som selvfølgelig havde det sjovt sammen, fordi det var
en god gruppe, der havde kendt hinanden gennem mange år. Men de var stadigvæk ret ambitiøse. Og så husker jeg, at
vi havde en enorm stabilitet i vores præstationer. Vi tabte ganske få kampe. Jeg
tror, vi satte danmarksrekord i flest sejre
i streg. Jeg tror, vi var oppe på 13 sejre
i streg. Det var en meget stabil præstation. Og så kan jeg huske, at vi var oppe
imod det, som Brøndby selv kaldte deres
guldårgang. 85-årgangen. Med en masse
dygtige talenter. Dem endte vi så med at
slå i det samlede mesterskab. Det synes,
jeg var en stærk præstation.
- Kom det bag på jer, at I blev mestre?
Troede I inden sæsonen, at det kunne
lade sig gøre, eller opstod der en tro på
det gradvist?
Niels: - Nej, jeg kan ikke huske det præcist. Men den årgang, vi havde, havde
jo klaret sig godt, også som lilleputter
og som drenge. Blandt andet til DM. Jeg
kan huske, jeg havde dem til drenge-DM

i Esbjerg. Vi fik en ordentlig røvfuld af
Brøndby i finalen. Og det var så dem, vi
to år senere slog i kampen om mesterskabet. At vi skulle spille en rolle i toppen
af rækken kom ikke som en overraskelse,
for det syntes jeg, vi havde holdet og spillerne til.
- Når I ser tilbage på det i dag, hvad synes I den tid har givet jer i jeres videre
fodboldkarriere?
Schu: - Det har givet mig endnu mere
blod på tanden. Jeg tænkte, at hvis jeg
kan opnå det her, hvad kan det så ikke
blive til? B.93 har givet mig ekstremt meget som menneske. Det, der er fantastisk
ved B.93, er, at både direktørens søn og
den hårde negl inde fra stenbroen kan
spille der. Der er plads til alle i B.93, hvis
man vil fællesskabet. Det er noget, der
skinner igennem hele vejen, fra du er en
lille knægt, til du står på Østerbro Stadion.
Jeg får helt kuldegysninger, når jeg siger
det. Jeg kan nævne en sjov historie: Min
store søn spillede i GVI i tidernes morgen og er nu flyttet ind til B.93. Den før15

ste tur, jeg tager ind til Ved Sporsløjfen,
siger han: ”Far, jeg kan se, du smiler.
Hvad smiler du ad?” For der er jo ikke rigtig noget at smile ad, når man kører Ved
Sporsløjfen. Så sagde jeg til ham: ”Det
kan du få at vide lidt senere. Nu skal du
lige koncentrere dig om at træne.” Det er
bare for at sige, at det har givet mig så
meget som menneske. Jeg kan ikke takke
B.93 nok for alt det, de har givet mig. Jeg
kan også se, når jeg kommer på stadion
i dag, at mange af de samme stadig er
her. Så noget gør vi helt fantastisk godt i
denne her klub.

miljø i forhold til at udvikle trænere. Vi
havde Thomas Frank og Johan Lange
inde. De gør det nu begge godt i England.
Der var mange rigtig dygtige folk omkring
det. Vi havde et rigtig godt trænermiljø,
hvor vi kunne udvikle os som trænere. Jeg
var i klubben 10-11 år samlet set, så det
var her i klubben, jeg gjorde mange af de
erfaringer, man skulle gøre sig for at blive
en dygtigere træner og videreudvikle sig.
Det var en legeplads for at lære en masse
ting som ung træner. På den måde har
det givet og udviklet mig ekstremt meget
både som træner og som person.

Niels: - Hvis jeg skal kigge på det fra et
trænerperspektiv, havde vi et fantastisk

CHAMPAGNEDRENGENES TRIUMF

B.93’s bedste herreynglinge vandt U19 Divisionen
af Mads Mazanti Jensen

Som nævnt blev tyve-års-jubilæet for juniorernes mesterskab i 2001 fejret med
manér i den nu forgangne sommer. Men
2021 skulle ikke kun blive året, hvor vi
fejrede fortidens triumfer for fodboldens
ungdomsafdelingen. Det blev også året,
hvor en ny triumf blev fejret: U19-holdets
førsteplads i U19 Divisionen, landets
næstbedste række for spillere, der i gamle
dage blev kaldt ynglinge.
Selv om U19 Divisionen ikke huser landets bedste ungdomshold, byder den absolut på kvalificeret modstand. Hold som
f.eks. Viborg, AB, Hvidovre, HB Køge og
Helsingør er bestemt ikke nemme at have
med at gøre.

Fra kampen B.93-SfB/Oure
Foto: Mads Mazanti Jensen

Danmarksmestre 2001
Foto: B.93 Fotoarkiv

Bagest f.v. : Niels Frederiksen (cheftræner), Jeppe Hestehave, Jonas Schumacher, Jeppe Brandrup (anfører), Kim Madsen, Michael
Jakobsen, Patrick Vest, Martin Bernburg, Sebastian Vestergaard, ukendt, Jannik Sano, Troels Gadegaard og Benjamin Jakobsen.
Forrest f.v. : Jesper Kristensen, Kristian Markussen, Niklas Svendsen, Bajram Fetai, Rihan Aslani, Kenneth Bjergsted og Per Simonsen
(ass. træner).
Mangler: Jonas Troest og Sezer Canbaz.
B.93 vandt DM-rækken med 22 kampe og 60 points (målscore 69-32) foran Brøndby (53 points) og AGF (39 points). Mesterskabet
blev sikret i næstsidste runde, da OB hjemme blev besejret med 3-1. Forinden havde B.93 besejret det andet tophold Brøndby med
overbevisende 3-0.
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Oprykningen fejres
Foto: Mads Mazanti Jensen

Betegnelsen Champagneholdet blev tildelt
1920ernes og 30ernes sprudlende offensive B.93-hold. Efter at have overværet
7-0-lemlæstelsen af sydfynboerne drister
jeg mig til at tro på, at et nyt champagnehold kan være på vej. 2020ernes og
2030ernes.
I kampen medvirkede Abdullah Iqbal og
Rasmus Brodersen, der også fik deres debut på seniorholdet i foråret. Kampen demonstrerede med al tydelighed, at Iqbal
og Brodersen med deres seniorerfaring
var deres modstandere klart overlegne,
især fysisk.

Da B.93 ydermere afgav flere af sine bedste spillere til 1. seniortruppen i løbet af
sæsonen, kunne man egentlig ikke forvente en topplacering. Ikke desto mindre
spillede de tilbageværende spillere sammen med nyoprykkede U17-spillere en
forrygende sæson, afsluttende med seks
ubesejrede kampe, før den sidste, afgørende kamp mod Svendborg fB/Oure.

Men der er bestemt også andre spillere,
der (endnu) ikke har gjort sig bemærket på seniorniveau, men som bestemt
også har trukket et stort læs på holdet.
Navne som Osman Addo, Abdul Arshad,
Vitus Holm Christiansen og Sebastian
Clemmensen kan vi meget vel få glæde af
på klubbens bedste seniorhold. Hvis andre
klubber da ikke får snøren i dem.

Kravet før den sidste kamp var en sejr,
da Viborg før kampen havde et forspring
på to points. Men jeg skal da ellers love
for, at U19-drengene stod for presset:
Svendborg fB/Oure blev sendt retur til
Sydfyn med en sæk på 7-0.

Dog skal vi passe på med at fremhæve
nogle frem for andre. For triumfen er først
og fremmest et resultat af en stor holdpræstation. Og et vidne om den enorme
bredde, der efterhånden er karakteristisk
for talentudviklingen i B.93 Akademiet.
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Oprykningen fejres
Foto: Mads Mazanti Jensen

Stor ære skal også tilskrives hele den dygtige stab omkring holdet, ført an af trænertalentet Mathias Møller Thomsen.
Mens drengene kastede sig rundt mellem
hinanden i kåd og velfortjent begejstring
over den store triumf, var Medlemsbladet
så heldig at få et par kommentarer fra
mestertræneren selv:
- Hvordan har du oplevet sæsonen?
- Det har været en virkelig stærk sæson,
hvor vi i stort set alle kampe har leveret
de bedste præstationer. Og også fået de
resultater, der skulle til. Det er bare en
mega stærk gruppe. Mange af de ældste
spillere er allerede rykket op på førsteholdet, og så er der nogle nye, der har taget
over efter pausen. Så det har bare været
en virkelig stærk præstation fra hele truppen, hvor alle har fået spilletid, og alle har
budt ind.
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- Troede I, I kunne blive nummer et, da I
begyndte sæsonen, eller var det noget, I
begyndte at tro på, efterhånden som sæsonen skred frem?
- Det havde vi ikke fokus på i starten. I
starten fokuserede vi bare på os selv, på
at præstere i hver eneste kamp. Til sidst,
da det begyndte at spidse til i tabellen,
kunne vi godt se, at det var en mulighed.
Og så lykkedes det heldigvis til sidst.
- Hvilke muligheder ser du i de her
drenge? Hvor langt tror du, de kan gå i
deres videre karriere?
- Der er helt sikkert mange, der har potentiale til at tage det videre, det er jeg slet
ikke et sekund i tvivl om. Mange af dem
er også unge, ikke engang U19-spillere
endnu, så der er helt sikkert mange, der
har chancen for det.
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B.93-DYNAMO DRESDEN: DA DYNAMOERNE BLEV
SLUKKET AF „DEN HVIDE DAME“

kende pokalturnering. Finalen mod B1903
afgøres over to kampe, hvor B.93 går ind
til opgøret som outsidere. Holdet har i
den indeværende sæson ageret i bunden
af tabellen og undgået nedrykning med
fire point ned til B1901. B1903 kæmper
med om mesterskabet og ender seks
point fra førstepladsen i en sæson, hvor
OB vinder mesterskabet for anden gang.
Titlen afgøres med hjælp fra B.93, da de
møder titelaspiranterne AGF, der kun spiller 2-2 i Idrætsparken og derfor sender
guldet til Odense. Gladbach-legenden
Henning Jensen, som på det tidspunkt
spiller i aarhusklubben, kunne ellers have
sikret sig et mesterskab i sit fjerde land,
da han tidligere havde vundet i Holland
(Ajax), Spanien (Real Madrid) og Tyskland
(Borussia Mönchengladbach).

En artikel fra bulibold.dk
af Steffen Jensen

Steffen Jensen
Foto: Privatfoto

Bulibold.dk er Danmarks førende netmedie, hvad dækningen af tysk fodbold
angår. Steffen Jensen fra bulibold.dk har
skrevet en glimrende artikel om den berømte Europa Cup-kamp mod Dynamo
Dresden i 1982. Med forfatterens tilladelse
bringer vi den hér:
I dag er det sandsynligvis de færreste,
der forbinder et opgør mellem B.93 og
Dynamo Dresden med en kamp i europæisk regi. Ikke desto mindre er det tilfældet, da de to traditionsklubber mødes i
første runde af Pokalvindernes Turnering.
Denne fortælling tager dig tilbage til september 1982, hvor ”Den Hvide Dame” fra
Østerbro deltager i en europæisk turnering for første gang i klubbens historie.
Det er en tid, hvor professionelle tilstande
stadig er fjerne i Danmark, så der skal en
overraskelse til for at det danske bundhold
20

bestående af deltidsproffer kan slå det
østeuropæiske storhold Dynamo Dresden
med flere spillere fra DDR’s landshold.

B.93 – SG Dynamo Dresden, 1.
runde, Pokalvindernes Turnering

Kampprogrammet fra udekampen
Foto: B.93 Fotoarkiv

Første kamp: 15. september 1982, Rudolf
Harbig Stadion
Anden kamp: 29. september
Københavns Idrætspark

1982,

Pokalvinder - vejen til Europa
B.93 deltager for første gang i europæisk
regi i Pokalvindernes Turnering efter klubbens første og eneste sejr i den landsdæk-

Pokalfinalen er af medier døbt ”den kedeligste finale nogensinde”, men de to hold
modbeviser kritikkerne. Den første kamp
ender 3-3 efter ordinær kamp og forlænget spilletid, hvorfor finalen kommer
i omkamp. Foran 7600 tilskuere vinder
B.93 1-0 på mål af det unge indskiftede
postbud, Jens Nørager. Pokalsejren er den
største sportslige triumf for ”Den Hvide
Dame” på Østerbro, siden B.93 vandt sit
niende DM i 1946.

En sjov bonusinfo fra finalen er, at B1903’s
målmand Per Poulsen har deltaget i pokalfinalen for tre forskellige klubber (B1903
i 1979 og 1982, Lyngby BK i 1985 og FC
København i 1995). Tre gange er det blevet til sejr, men mod B.93 led han nederlag.
Dynamo Dresden vinder den østtyske
pokalturnering på straffesparkskonkurrence foran 48.000 fans på Stadion der
Weltjugend over den store rival, BFC
Dynamo. Det er fjerde gang i historien, at
klubben vinder pokalturneringen, som de
har vundet flest gange af alle hold. BFC
Dynamo tager dog revanche ved sæsonens afslutning, da de vinder mesterskabet med syv point ned til ”Der Kreisel”,
som tager ligaens andenplads. Det er
også en sæson, hvor Dynamo Dresden gør
sig gældende i Europa, hvor de når anden
runde i UEFA Cuppen med Feyenoord som
endestation.
Lodtrækningen vil, at det bliver Østerbro
mod Østtyskland, da deltidsprofferne fra
B.93 skal møde Dynamo Dresden med
den megen europæiske og internationale erfaring. Selvom det kun er tre år
siden, at Dresden nåede kvartfinalen i
Mesterholdenes Turnering, er der ikke
jubel at spore hos kassereren i B.93.
Hverken sportsligt eller økonomisk var
østtyskerne en attraktiv modstander[1],
da det ville give mere profit at trække
hold som Inter, Tottenham, Barcelona,
Real Madrid og Bayern München, der også
var i lodtrækningsbowlen.
En måned før kampen er Dynamo
Dresdens træner, Gerhard Prautzsch, rejst
til København, hvor han bliver budt velkommen af B.93’s daværende konsulent
Torben Klarskov. Han skal se sin kommende modstander i aktion, da B.93 møder B1909 i Idrætsparken. Kampen ender
4-4, og Prautzsch må have set mulighederne i danskernes vaklende defensiv.
Efter kampen husker Torben Klarskov, at
han havde fået til opgave at vise Prautzsch
rundt i København og invitere træneren en
tur i Tivoli, men måske af frygt for repres21

Ole Petersen husker særligt sine mange
nærkampe og dueller med sin direkte
modstander, Ralf Minge, der var kropsstærk og god i luftrummet[4].

En svingende østtysk sæsonstart

Pokalvindere 1982
Foto: B.93 Fotoarkiv

salier fra hjemlandet for at blive påvirket
af vestens kapitalisme, måtte han pænt
takke nej til tilbuddet.

Profilerne
B.93 består primært af nationale spillere
uden udlands- og landsholdserfaring, der
aldrig har spillet foran så stort et publikum
før, som de skal til i Dresden. Heriblandt
pokalfighteren fra pokalfinalen, anfører
og rekordindehaveren af flest kampe for
klubben, Ole Petersen, der spillede 409
kampe fra 1973 til 1988. Han husker optakten til den europæiske kamp således:
„De var teknisk dygtige, hurtige og fysisk stærkere end os. Vi var noget betænkelige, da vi havde trukket holdet fra
Dresden. Vi vidste jo godt, at det ville
blive en svær nød at knække, navnlig da
det første opgør skulle spilles 15. september på Rudolf Harbig Stadion i Dresden i
overværelse af 26.000 tilskuere — et tilskuertal, som vist nok kun tre spillere fra
holdet havde prøvet at optræde for før
(Keld Kristensen, Lars Francker og Jens
Kolding, red). Der var da også nerver på
under selve opvarmningen. Jeg husker,
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at Claus Mortensen fik ondt i ryggen før
kampen og var tvivlsom — en skade, der
sikkert var udløst af stress, og massør
Jørgen Finkelstein måtte på overarbejde
for at få ham lappet sammen[2]”.
B.93’s internationale undtagelser består
i de offensive profiler, Lars Francker, der
i 1980 var hentet hjem fra Rapid Wien
uden større succes, samt holdets største
stjerne, Jens Kolding, der vender hjem
til barndomsklubben efter succes i Roda
og fra 1973-81 får seks landsholdskampe
for Danmark. Deres mål var livgivende i
B93’s kamp for overlevelse i 1. division,
da Lars Francker scorede 15 mål (i øvrigt
det samme antal som Brøndbys unge talent Michael Laudrup), mens Jens Kolding
scorede 14 af de 141 mål, han nåede i den
hvide trøje, hvilket gør ham til klubbens
mest scorende spiller i nyere tid[3].
De skal op imod Dynamo Dresden og flere
østtyske landsholdsspillere som midtbaneduoen Hans Uwe Pilz og Andreas
Trautmann, sweeperen Hans-Jürgen
Dörner, der vandt olympisk guld med
landsholdet i 1976 og flere gange blev kåret til ligaens bedste spiller, samt angriberne Matthias Döschner og Ralf Minge.

Dynamo Dresden kommer svingende
i gang med DDR Oberliga, hvor de første fem kampe byder på et nederlag, to
sejre og uafgjorte resultater. Undtaget
sæsonens første kamp, der ender 0-0,
er holdet i målform med otte mål i fire
kampe. Særligt ser det godt ud for angrebsprofilen Ralf Minge, som bidrager
med fire mål, mens Hans-Uwe Pilz banker
bolden i nettet tre gange. Det er derfor
en skarp offensiv, som B.93 står overfor,
mens defensiven ser mere vaklende ud.
Holdet har lukket mål ind i alle kampe, og
”Der Kreisel” tager 3-3 med hjem fra BFC
Dynamo i optakten til sæsonens første
europæiske kamp. Trods den ustabile sæsonstart kræver det en stor overraskelse,
hvis danskerne kan overrumple DDR’s
profilerede kampmaskine.

som tynger det danske hold. Efter fjorten
minutter er Dynamo Dresden planmæssigt foran 2-0 på et straffespark mod Hans
Uwe Pilz.
Det udnytter Andreas Trautmann til at
score sit og kampens andet mål ved at
hamre bolden ind bag den sagesløs målmand Bo Skovbjerg. ”Vi havde ikke været meget over midten[6]”, husker Ole
Petersen, og det ligner en kamp under
østtysk kontrol.
Tempoet tages ud af kampen, og Dynamo
Dresden tager den nødvendige ro på bolden mod det danske mandskab, som
kæmper hårdt og har det svært i første
halvleg. Det lykkes midlertidigt at holde
Dresden fra yderligere scoringer, og da
pausefløjtet lyder, står det 2-0 på måltavlen.
Den danske træner Erik Dennung er tilfreds med, at holdet kun er bagud med
to mål. Kampen lever endnu og fyldt med
kampmod og tro på holdets evner, tager
B.93 kampen op i anden halvleg. Det høje

Kampen i Dresden
„Vores træner, Erik Dennung, tog opgøret med stoisk ro og hans rolige omgang
med spillerne og hans optimisme forplantede sig til spillerne. Vi havde ikke ændret meget på taktikken, og vores kendskab til det østtyske mandskab var stærkt
begrænset. Vi vidste, at de havde et par
landsholdsspillere, men hvem det var, tog
vi ikke særlig notits af. Det kom derfor
ikke overraskende bag på os, at hjemmeholdet lagde ud som lyn og torden[5].”
– Ole Petersen, B.93-anfører og kamprekordindehaver.
Fra kampens start kommer østtyskerne ud
i fuld fart, og de levner ikke danskerne
mange chancer. Forskellen på klubbernes
set-up var til at se, og efter tre minutters spil gør Andreas Trautmann det til
1-0. B.93 har svært ved at komme ind i
kampen. Og måske er det atmosfæren,

Erik Dennung
Foto: B.93 Fotoarkiv
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humør giver pote på banen, da klubbens
topscorer, Lars Francker, kort inde i anden halvleg scorer til 2-1. Keld Kristensen
sender Lars Francker af sted i dybden, og
selvom han er eneste B.93´er, der befinder sig på østtyskernes banehalvdel, styrer han direkte mod målet og udplacerer
målmanden Jörg Klimpel.
Kampen lever igen, men ligesom det danske lys tændes, beslutter den walisiske
dommer at fløjte endnu et straffe til det
østtyske mandskab. Denne gang til stor
forundring for de danske spillere, der mener, det er i den tvivlsomme ende. Ikke
desto mindre tager Hans Uwe Pilz bolden
til sig, sparker bolden forbi Bo Skovbjerg
og fortsætter sin gode målform fra DDR
Oberliga. Efter kampen sidder den kun
19-årige Wladyslaw Jatczak med tårer i
omklædningsrummet, da han begik straffesparket og tænker holdets chancer for
avancement er ødelagte pga. hans forseelse[7].

tyskerne, som vader i chancer, men en
stærk præstation i målet af Bo Skovbjerg
og ukoncentrerede afslutninger gør, at
målmanden ikke skal tage bolden ud af
nettet igen. Det udnytter indskiftede
Tonny Madsen, da han i kampens afslutning giver sit hold den fornyede tro og reducerer til 3-2. Kampen er nu, til Dynamo
Dresdens store forundring, åben på ny inden returkampen.
„Vi var godt forberedte på dem, godt organiserede, og i kampen i Dresden fik
vi lidt medgang på det rigtige tidspunkt
i kampen med en vigtig reducering til
sidst[8]”.
– Ole Petersen, B.93-anfører og kamprekordindehaver.

Bernd Jakubowski (som også manglede i
første kamp), midtbanespilleren Hartmut
Schade, mens de i offensiven mangler
Gert Heidler og Andreas Mittag. Derudover
blev Dirk Losert skadet i det første opgør.
De manglende profiler er ikke til at se i
holdets udtryk på banen i starten af kampen, men da det presser på mod slutningen af anden halvleg i danskernes favør,
ligner det en flok påvirkede spillere. Jörg
Klimpel ligner en usikker mand i målet, og
blandt markspillerne manglede kølighed,
overblik og koncentration til at fuldende
opgaven[10].

Torben Klarskov så kampen fra tribunen
og husker, at der var en venlig atmosfære på stadion. Da folk så dem gå med
klubbens emblemer, spurgte folk, om de
kunne få et emblem til minde om kampen.
To uger senere skal det vise sig, at det
formentlig ikke er et minde, som de har
lyst til at beholde[9].

Torben Klarskov
Foto: B.93 Fotoarkiv

Det er en bitter pille at sluge for B.93,
som har kæmpet sig tilbage i opgøret. De
har nu ti minutter til at sørge for, at kampen lever til returopgøret i København.
Det ligner mere endnu en scoring for øst24

Trods det fine resultat i Dresden er kontrasten på tribunerne tydelige, da kun
3.800 tilskuere er på plads til returkampen i Københavns Idrætspark. Trods det
lave tilskuertal er forhåbningerne til stede
blandt de fremmødte fans, og selvom oddsene er imod dem, er troen på en overraskelse til stede. Dynamo Dresden er af
forskellige årsager uden førstekeeperen

Spillerne går til pause, og stemningen på
banen letter efter de første 45 minutter,
således husker Ole Petersen: ”Ralf Minge
og jeg havde således tid til at gå og smile
lidt til hinanden. Atmosfæren var temmelig afslappet spillerne imellem[12]”. De
fleste tænker, at kampen er afgjort, og at
Dynamo Dresden er planmæssigt på vej
videre til næste runde. Den tanke deles
dog ikke af den danske back, Kim Larsen,
der efter 70 minutter tager chancen udefra efter flot forarbejde af Find Juhl og
netop indskiftede Tonny Madsen. Kim
Larsen sparker til den med venstreskøjten, og fra 25 meters afstand drøner bolden i kassen med hjælp fra et tysk knæ,
der afretter bolden. Kim Larsen jubler
med sine holdkammerater og fans, som
var de ”dem de andre ikke må lege med”.
„Jeg husker, at den østtyske målmand
(Jörg Klimpel) blev så befippet over skuddet, at han automatisk dukkede sig[13].”
– Ole Petersen, B93-anfører og kamprekord-indehaver.

Returkampen
Ugen efter kampen mod B.93 står den atter på DDR Oberliga for Dynamo Dresden,
der hjemme spiller mod bundholdet og
en af sæsonens senere nedrykkere SV
Chemie Böhlen. Holdet fortsætter stimen med at score mange mål og vinder
overbevisende med tenniscifrene 6-1.
Offensiven er fortsat i hopla, og optimismen pryder før afrejsen til København,
hvor arbejdet skal gøres færdigt mod det
danske bundhold.

frispark blokeres af en Dresden-spiller efter at have passeret målmanden[11].

Ole Petersen
Foto: B.93 Fotoarkiv

Kampens begyndelse minder om det første opgør, og østtyskerne spiller i et højt
tempo og med en formåen i spillet, der
rækker langt over danskernes niveau.
Efter ni minutters spil ser det svært ud
for B.93, da Hans Uwe Pilz modtager bolden efter indlæg fra Torsten Gütschow
og med en halvflugter atter scorer mod
danskerne, som nu skal bruge to mål for
videreavancement. B.93 har svært ved
at spille sig frem til chancer, da offensiven bliver sat ud af spil med en konsekvent mandsopdækning af Jens Kolding
og Lars Francker. B.93 skaber kun en enkelt chance i første halvleg, men den er
også tæt på at give mål, da et indirekte

Kampen er nu åben, og med tyve minutter
tilbage blæser begge hold til angreb. B.93
for at jagte overraskelsen og Dresden for
at undgå ydmygelsen, at ryge ud til de
danske semiproffer. Dresden forsøger at
øge kampens tempo igen, men mangler
koncentrationen i den sidste udførelse.
Som kampen skrider frem, ligner det
mere og mere, at de indstiller sig på uafgjort frem for at jagte føringen[14].
Ti minutter før tid får danskernes stjerne
Jens Kolding bolden på et kontraangreb,
og fra kanten dribler han forbi sin mandsopdækning. Han kigger op og ser indskiftede Tonny Madsen, der fra sin position
i feltet modtager Koldings lange indlæg
og med det yderste af tåspidsen prikker
bolden i nettet. Tonny Madsen, der også
kom ind og scorede i første kamp, ligner
en europæisk super-sub og den store helt,
der med sin hurtighed er en trussel mod
Dresdens defensiv.
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Attituden på banen ændrer sig. Ralf Minge
står med et helt forstenet udtryk i ansigtet, og Dynamo Dresdens spillere står paniske og forundrede på banen. Trods et
stort pres mod Bo Skovbjergs mål i kampens sidste ti minutter og en desperat udskiftning i håbet om at forhindre ydmygelsen, lykkes det B93 at holde stand. ”Der
Kreisel” er utålmodige i deres pres og
får ikke skabt de store åbne målchancer,
mens B.93 er tæt på i den anden ende.
Med spiludviklingen in mente er den danske triumf fortjent. Mod slutningen er
B.93 tættere på at udbygge føringen, end
Dynamo Dresden er på uafgjort. Tyskerne
bør ikke tabe kampen, da de er et bedre
fodboldhold, men på dagen er de ikke
til stede, og derfor bliver det til et europæisk exit, beretter Per Høyer Hansen i
Tipsbladets reportage fra returkampen i
Idrætsparken.
På reglen om udebanemål sender B.93 det
østeuropæiske storhold Dynamo Dresden
ud i første runde af Pokalvindernes
Turnering. I øvrigt en runde i Europa
Cuppen, hvor østtysk fodbold oplever en
fadæse, da samtlige fem hold fra DDR bliver slået ud i første runde. Euforien lyder
blandt de fremmødte fans, da B.93 skaber en overraskelse i europæisk fodbold. I
Idrætsparken, hvor de måneder forinden
fejrede triumfen i pokalfinalen, bliver spillerne båret fra banen med klapfaste takter på tribunen, og i omklædningsrummet
venter sejrssang med øl og smøger[15].
„Jeg var på vej ud af banen, da de andre
spillere hev fat i mig og sagde, at vi vist
godt kunne tillade os at samle os inde på
midten og vinke ud til vore ellevilde fans.
Fra omklædningsrummet kunne vi se, at
bussen med de østtyske spillere allerede
var kørt fra Idrætsparken, inden vi var
nået at komme i bad[16].”
– Ole Petersen, B.93-anfører og kamprekordindehaver.
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Sæsonafslutning
B.93’s europæiske eventyr stopper i anden runde, hvor belgiske Thor Waterschei
bliver endestationen med et sammenlagt
1-6-nederlag. Waterschei når semifinalen og ryger ud til turneringens mestre
fra Aberdeen, der ledes af en ung Alex
Ferguson på trænerbænken. Skotterne
slår Real Madrid under ledelse af Alfredo
di Stéfano 2-1 i finalen på Gamla Ullevi.
Det er fortsat seneste gang et skotsk hold
vinder et europæisk trofæ.
Den Hvide Dame fra Østerbro rykker i den
efterfølgende sæson ned i næstbedste
række, kun et point fra B1903, men mindet om sensationen ved at slå Dynamo
Dresden ud vil altid fremstå som en af de
største præstationer og en historisk bedrift i nyere tid for den traditionsrige hovedstadsklub.
For Dynamo Dresden bliver det en sæson til glemmebogen, hvor det, udover
et tidligt europæisk exit, ender med en
skuffende syvendeplads i DDR Oberliga.
Den dårlige sæson får konsekvenser for
østtyskernes træner, Gerhard Prautzsch,
der fyres. Han får efterfølgende aldrig
gang i den store trænerkarriere og får
en tilværelse blandt lavere rangerede tyske klubber og et enkelt eksotisk ophold
i upåagtede Estrela Vermelha de Maputoi
i Brasilien. Han vender tilbage til Dynamo
Dresden i 1990, hvor han tiltræder som en
del af trænerstaben, inden hans karriere
otte år senere stopper i Eintracht Schwein.

Første kamp: 15. september
1982, Rudolf Harbig Stadion
SG Dynamo Dresden
Jörg Klimpel – Andreas Mittag, Frank
Schuster, Andreas Trautmann, Andreas
Schmidt, Hans-Jürgen Dörner – Reinhard
Häfner, Hans Uwe Pilz, Matthias Döschner
– Lutz Schülbe, Ralf Minge
Træner: Gerhard Prautzsch

B.93
Bo Skovbjerg – Keld Kristensen, Claus
Mortensen, Ole Petersen, Kim Hansen –
Lars Dalsborg, Find Juhl, Jens Kolding,
Kim Larsen – Lars Hansen, Lars Francker
Træner: Erik Dennung

Udskiftninger (ind/ud)
62’: Tonny Madsen/Lars Hansen
87’: Wladyslaw Jatczak/Lars Dalsborg

Mål
3’:
14’:
49’:
80’:
90’:

Tilskuertal: 3.800

Andreas Trautmann
Andreas Trautmann
Lars Francker
Hans Uwe Pilz
Tonny Madsen

(1-0)
(2-0)
(2-1)
(3-1)
(3-2)

Udskiftninger (ind/ud):
63’: Dirk Losert/Lutz Schülbe
77’: Torsten Gütschow/Dirk Losert
73’: Wladyslaw Jatczak/Lars Hansen
79’: Tonny Madsen/Lars Francker
Dommer: Howard King (Wales)
Tilskuertal: 26.000
Anden kamp: 29. september 1982,
Københavns Idrætspark
B.93
Bo Skovbjerg – Keld Kristensen, Claus
Mortensen, Ole Petersen, Wladyslaw
Jatczak – Kim Hansen, Find Juhl, Jens
Kolding, Kim Larsen – Lars Hansen, Lars
Francker
Træner: Erik Dennung
SG Dynamo Dresden
Jörg Klimpel – Karsten Petersohn, Frank
Schuster, Andreas Trautmann, HansJürgen Dörner – Reinhard Häfner, Hans
Uwe Pilz, Matthias Döschner, Lutz Schülbe
– Torsten Gütschow, Ralf Minge
Træner: Gerhard Prautzsch
Mål
9’: Hans Uwe Pilz
71’: Kim Larsen 		
81’: Tonny Madsen

(0-1)
(1-1)
(2-1)

83’: Udo Schmuck/Lutz Schülbe
Dommer: Patrick Daly (Irland)
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ET SCOOP FOR TENNISSKOLEN
Ny leder: Claus Holmen
af Mads Mazanti Jensen

Tennisskolen i B.93 er et tilbud for alle,
der gerne have vil lære sportens grundlæggende teknikker og finde ud af, hvilket
niveau, der er sjovest at spille på, ud fra
de forudsætninger, de nu engang har. Den
er med andre ord åben for alle medlemmer – uanset alder og niveau.

Tennisskolen er en del af en tennisafdeling, der har gennemgået en meget positiv udvikling i de seneste år. Faktisk så
positiv, at den gennem længere tid har
måttet sige nej til nye medlemmer, fordi
der simpelt hen ikke er plads til dem.

I juni fik Tennisskolen tilknyttet en ny
leder, Claus Holmen. Folk, der følger
med i dansk tennis, kender måske en
Claus Holmen som blandt andet skribent på Tennisavisen. Men det er altså
ikke dén Claus Holmen, der er ny leder
for Tennisskolen. Vores Claus Holmen
er en anden og betydeligt yngre Claus
Holmen. Han har trådt sine barnetennissko i Birkerød og var en endog særdeles
talentfuld tennisspiller, der blandt andet
opnåede at spille kampe mod internationale modstandere.

Men mens vi venter på en ny tennishal,
der kan løse i hvert fald nogle af pladsproblemerne, gennemføres der kontinuerligt
forbedringer af vores anlæg. Den nye helårsbane, hvis anlæggelse medlemsbladet
beskrev for to numre siden, er i mellemtiden blevet suppleret med yderligere helårsbaner, så klubben nu råder over fire
udendørs helårsbaner. Om end det er en
kølig fornøjelse at spille udendørs i vinterhalvåret, er det ikke desto mindre særdeles populært blandt medlemmerne og gør
pladsproblemerne væsentligt mindre i de
mørke tider.

For nogle år siden kom han til B.93 som
elev på den nu hedengangne skole og
medlem af Akademiet. Trænerprofilen Bo
Thaysen var netop kommet til klubben,
hvilket var med til at løfte niveauet, så talentfulde spillere som Claus Holmen valgte
klubben til. Heldigvis er han blevet hængende. Og nu får vi yderligere glæde af
ham som leder af Tennisskolen.

Dog er medlemsstoppet stadig et nødvendigt onde. Derfor kom samtalen med
Claus Holmen ikke kun til at handle om
hans opgave som leder af Tennisskolen,
men også om hans syn på forholdet mellem elite og bredde samt på mulighederne
og begrænsningerne for afdelingen generelt, i lyset af den positive udvikling, han
selv har været en del af i de seneste år.

[7] Samtale med Torben Klarskov
[8] Medlemsblad, marts 2019, s. 20
(set 15/06-2021)
[9] Samtale med Torben Klarskov
[10] Tipsbladets reportage fra returkampen
[11] Tipsbladets reportage fra returkampen
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Nyt anlæg
Foto: Fra Facenook-siden B.93 Tennis
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Claus Holmen
Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis

- Hvordan vil du beskrive udviklingen i
tennisafdelingen de seneste par år?
- Der er sket vanvittig meget. Det er helt
uhyggeligt at tænke på. Da jeg kom til,
var eliteafdelingen den, der kørte på. Det
var ligesom i den klub, jeg var i før. Jeg
bed ikke mærke i det. Det var bare sådan en tennisklub fungerede. Så spillede
vi kampe, og så var det det. Men undervejs begyndte jeg at blive timetræner på
nogle juniorhold, som jeg var enormt glad
for. Det startede jeg stille og roligt op med
hos Frederikke Nørgaard, der nu står for
STU (Senior Tennis Udvikling, red.). Det
var dengang, hun også var ansat som juniortræner. Der begyndte det. Men der
skete især et boost, da vi fik teamet med
Bo Mortensen ind. Personligt tror jeg, at
han er den afgørende faktor i, at juniorafdelingen ser ud, som den gør. Plus at det
team, som er kommet bagefter, Hooman
(Samimi, red.) og Anders (Crüger Lund,
red.), udgør et exceptionelt team. Og det
er klart, at det er dem, der har skabt fundamentet for det, vi har nu.
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at få vores tennisskole til at blive endnu
bedre. Vi er blevet en kæmpestor klub nu.
Det er positivt. Det giver desværre også
nogle luksusproblemer. Som f.eks. at der
nogle gange kan stå for mange mennesker på en bane. Nogle af de ting skal vi
have lavet om på. Så der altid vil være en
vej, fra man kommer på Tennisskolen og
videre op til eliten. Det er ikke altid, der
kan være en vej, hvis man kommer ind
på et hold, hvor niveauet er anderledes.
Det kan være, at der findes fire gode og
fire knap så gode, som ikke ønsker mere
end bare at hygge sig. Jeg har tænkt mig
at niveaufordele Tennisskolen på en god
måde, så uanset hvilket niveau, man har
lyst til at spille på, kan man bygge sin
tennis op. Det bliver en mere strukturel
Tennisskole. Med faste spilletidspunkter.
Jeg vil meget gerne have en fast struktur,
så alle på anlægget ved, at nu spiller en
bestemt gruppe på et fast tidspunkt.
- Samtidig kunne jeg godt tænke mig
at arrangere events. Vi oplever det
som en stor succes på vores seniorside.
Fredagsbar f.eks. Det er så ikke det, vi gør
med de mindste spillere. Men f.eks. nogle
pizza-aftener. Hvor alle kan komme. Alle
juniorspillere har mulighed for at komme
og lære hinanden at kende. Så klubben
ikke bare bliver et sted, hvor man går til
tennis. Klubben skal være et sted, hvor
man kan hænge ud. Et sted, hvor vi bringer alle mulige forskellige folk sammen.
Det er det, vi mangler nu, med alle de
medlemmer, vi har. Selv om man spiller på
elite, kan man sagtens spille med nogle,
der bare godt kan lide at slå til bolden en
time om ugen. Flere events, især over
indendørssæsonen, kunne være enormt
fedt. Det er det, der er målet. Og når vi
kommer udendørs igen og har mere kapacitet i forhold til baner, så prøve at bygge
det op mere struktureret. Det er min plan.

- Hvordan vil du som leder af Tennisskolen
bygge videre på det fundament?

- Hvad kunne du ønske dig i forhold til de
rammer, de baneforhold, vi har nu?

- Vi kunne godt tænke os at få nogle flere
baner. Vi kunne godt tænke os at komme
lidt mere ud om vinteren. Min plan nu er

- Uanset om vi får en ny tennishal eller
ej, vil der opstå noget nyt. Det giver også
flere baner at booke. Og vi afholder meget

træning i denne her klub. Så det vil stadig
være en balance. Selv om der bliver lavet
noget mere, er der stadig nogle rammer,
vi skal forholde os til. Jeg håber selvfølgelig på flere baner, for det betyder generelt,
at vi kan få flere medlemmer i klubben,
og det er dét, vi ønsker. Så det kunne jeg
godt tænke mig. Men det kan godt være,
at vi får flere baner, men så er der også
flere, der kommer til.
- Lige nu har vi et medlemsstop. og det er
rigtig ærgerligt at skulle afvise så mange.
Det har man på ingen måde lyst til. Men
når man så kigger på vores juniorprogram
og ikke mindst vores seniorprogram, begynder man at forstå hvorfor. Hvis vi skal
skabe en struktur fremover, bliver vi også
nødt til at lukke den et sted, hvor der er en
balance. Både for børnenes og trænernes
skyld. Så trænerne ikke skal tage imod en
masse børn på for lidt plads. Det er desværre sket engang imellem. Det er blevet
bedre, men det er nogle af de ting, vi skal
være opmærksomme på. Selvfølgelig vil

der være en grænse et eller andet sted,
så vi ikke tager for mange ind.
- For hvis man tager flere medlemmer ind,
kræver det vel også flere trænere?
- Lige præcis. Det er den hårfine balance,
man skal have med. Det synes jeg er
enormt vigtigt. Nu har vi åbnet fire nye
helårsbaner. Det er super godt. Jeg ville
ønske, der kunne være otte, for det er
et rigtigt godt koncept. Men når vi prøver at udvide, må vi også samtidig passe
på, hvordan vi gør det. De medlemmer,
vi har nu, er dem, der skal sættes i fokus. I hvert fald i juniorafdelingen. Jeg vil
opbygge og strukturere afdelingen omkring de medlemmer, der er nu. Så kan
vi opbygge en god skitse med dem, der
er nu, og se, om det virker. Og derfra kan
vi måske begynde at tage flere led ind,
hvis vi føler, at det fungerer godt. Det er
de nuværende medlemmer, jeg vil bygge
ungdomsafdelingen op om.
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med venlig hilsen
Torben Klarskov
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B93 DNA

FARVEL TIL EN KLUBLEGENDE

Ala Mohammed stopper efter mange års tro tjeneste
af Mads Mazanti Jensen

Enkelthed - Udfordrende Indsats - Kærlighed

Der er vel efterhånden ingen af de aktive ledere i fodboldens ungdomsafdeling, der kan huske afdelingen uden Ala
Mohammed. I over tyve år har han sat sit
præg på klubbens talentudvikling, senest
som ungdomsudviklingstræner og rekrutteringsansvarlig.

BOLDBESIDDENDE

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

KOLLEKTIV AF
INDIVIDUALISTER Vi har

Men nu er det slut. Til sommer sagde Ala
farvel og tak efter mange års tro tjeneste. Vi andre siger tusind tak for den store
indsats.

driblestærke, kreative individualister, som spiller hinanden gode
med dybe løb, udfordringer og
kombinationsspil omkring feltet.

Alas afgang blev en del af en større omkalfatring af ledelsesstillingerne i ungdomsafdelingen over sommeren. Talentchef
Martin Møller Jensen overtog Patrick
Mtiligas post som sportsdirektør, U14træner Kim Trier blev ny ungdomsudviklingstræner, Lasse Frølund trådte til i en
nyoprettet stilling som transitionstræner,
Rasmus Broberg Jespersen blev ny børneudviklingstræner, og Mads Petersen blev
ansvarlig for mikroafdelingen.

HØJT AGGRESSIVT PRES

Vi tager initiativet også uden bolden, og presser højt og aggressivt
som ideal.

I sommer traf Medlemsbladet Ala til en
sidste samtale om arbejdet i ungdomsafdelingen. Ikke et nostalgisk tilbageblik på
fortidens bedrifter. Nej, en gennemgang
af den megen grøde i nutidens ungdomsafdeling her og nu. Et håndgribeligt bevis
på det strålende arbejde, blandt andre Ala
har udført.

FORSVARER FREMAD

Vi forsvarer modigt og aggressivt foran os, også i bagkæden.

DYNAMISKE OMSTILLINGER

Hurtigt aggressivt genpres ved boldtab, og direkte målsøgende spil ved
bolderobring.

- Kan du sammenfatte, hvordan vores
ungdomselitehold har klaret sig i denne
forårssæson?
- Hvis vi skal starte helt fra bunden, så
indlemmede vi U12 i vores Akademi fra 1.
januar. Der var noget arbejde, der skulle
gøres der, i forhold til at få dem etableret i
det mindset, som et akademi nu har. Men
U12 kører uden turneringsform, hvorfor
de kun spiller de oprettede kampe via
DBU, samt evt. træningskampe de selv
måtte have sat op. Og de kampe er gået
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Ala Mohammed
Foto: B.93 Fotoarkiv

ret fint. Også fordi vi har så bred en trup,
så har vi haft mulighed for at køre med
to kamptrupper. Og de har leveret ganske fint i forhold til de modstandere, vi
gerne vil måle os med. Det vil sige toppen af klubberne i København: FCK, FC
Nordsjælland, Brøndby.
- U13 har haft det lidt sværere. En trup,
som desværre har været lidt negligeret
igennem tiden, indtil de kom op til os i
Akademiet. Det vil sige: Den består af
rigtig mange nye spillere. Der har været
mange trænere indover. Men de har leveret rigtigt fint. Og jeg tror faktisk, de
kom ind på en fjerdeplads sidst jeg kiggede. Performancemæssigt er de begyndt
at stabilisere sig rent spillemæssigt ud fra
de koncepter, vi gerne vil.
- U14 og U15: Vi har haft to vanvittigt
dygtige trænere (Kim Trier og Christian
Piltoft, red.) omkring de hold, der har
skabt denne her retning, som Akademiet
gerne vil på de her ældre årgange i vores T-segment. De leverede to førsteplad33

ser. Ubesejrede begge hold. Men frem for
alt har de leveret det fodbold-DNA, som
vi gerne vil i klubben, og det har de som
hold og træner formået at eksekvere. Det
er 2 årgange, som bliver rigtig spændende
at følge fremover.
- Hvis vi skal se det over en hel sæson
(2020/2021), så har vi ud af seks mulige
rækker, vi kan spille i, vundet de fem af
dem. Vi har opnået det, vi skulle, både resultatmæssigt og også fodboldudviklingsmæssigt.
- Hvis vi så går ud over dit område, til U17
og U19, kan du også sige lidt om dem?

etableres i U17-truppen, var lidt shaky.
Den kunne ikke rigtig få sat sig, hvorfor
det blev svært for de næste at levere. Men
de kom godt ud af det efter efteråret, og
foråret sluttede de nogenlunde af, og det
tror jeg gav lidt ro på de øverste gange,
trods nogle heftige snittere i de sidste
runder af turneringen.
- U19, jamen, det er en lidt anden historie.
De havde en god gruppe bestående af den
dygtige 2002- og 03-årgang, men også i
form af trænerne; det var Mathias (Møller
Thomsen, red.), der tog over efter Lasse
(Frølund, red.), da Lasse blev rykket op.
Lasse har dog været lidt indover, men det
har været Mathias, der har kørt det hjem.
De har taget pokalen med hjem og vundet
U19 Divisionen, hvilket jeg ikke mindes er
sket før, i hvert fald er det længe siden. Så
samlet set et godt år for Akademiet med
nogle enkelte undtagelser.
- I DBUs stjernesystem har vi fået to
stjerner, det vil sige en halv stjerne mindre end sidste år. Hvordan hænger det
sammen, når vi egentlig har præsteret
bedre resultatmæssigt?

Kim Trier
Foto: Mark Bernquist

- U17 har haft en lidt blandet sæson. De
nye trænere, vi havde ansat på daværende tidspunkt, havde vi store forventninger til, men vi måtte erkende, at vi
var for ambitiøse i vores casting af træner. Det var desværre ikke det match, vi
havde håbet på, hvilket havde indflydelse
på kulturen, performance, men også på
de resultater, der blev opnået. Det skal
så også siges, at mange af de etablerede
spillere på U17 fik lov at prøve sig af på
U19. Det gjorde, at den base, der skulle
34

- Desværre inddrager licenssystem ikke
resultater leveret på fodboldbanen med i
deres rangering. Dog er Licenssystemets
krav blevet skærpede. Det vil sige, at
det, man før fik to en halv stjerne for, får
man to stjerner for nu. Rent normeringsmæssigt har vi før kunnet opnå to en halv
stjerne med den besætning, vi har haft,
og derfor har vi kun søgt for to stjerner i
år med daværende træner/leder-besætning. Men hvis man kigger på indhold, har
vi rykket os voldsomt. Hvis vi kigger på
indhold, ligger vi faktisk til en syttendeplads. Og med de tilsvarende normeringer, ville vi være rykket op på to en halv
stjerne. Så samlet set har Akademiet rykket sig, men normeringsmæssigt bliver vi
bedømt anderledes. Vi har skruet op for
indhold, og det er det vigtigste. Der er
stadig nogle parametre, vi kan rykke på,
som jeg ved, klubben arbejder hårdt på at
få sat i søen.

Lasse Frølund
Foto: Claus Vandborg

- Hvilke parametre?
- Det er jo sådan, at der er tilfaldet klubben nogle midler fra nogle gode investorer
(93.Global, red.), der kan se en idé i at arbejde med vores ungdom. Og de penge vil
blive brugt i vores Akademi i et eller andet
omfang. Det betyder, at vi vil gå efter de
tre stjerner for at få ligastatus. Fra næste
år dækker licensen nemlig for to år fremfor et år nu, hvor der har været auditering
en gang om året.
- De nye investorer kalder sig 93.Global.
På sin vis er B.93 en global klub allerede
i den forstand, at vi har mange spillere
i ungdomseliten med anden etnisk baggrund end dansk. Hvad er det, vi gør så
godt, siden vi får så mange spillere med
anden etnisk baggrund til at lykkes her i
klubben?

større klubber, fordi rammerne er meget
begrænsede/rigide. Træder man udenfor,
bliver der oftest talt om, at man har en
svær attitude. Vi har noget højere til loftet. Vi har ligeledes nogle rammer, og det
er de rammer, vi arbejder fra, men de er
måske lidt mere loose. Stadigvæk nok til
at skabe tryghed, men frem for alt retning
og mening for, hvorfor vi gør, som vi gør.
Og det tror jeg, vi på en eller anden måde
formår at formidle på en måde, som giver god mening for de her drenge. Denne
formidling og tilgang skaber tryghed. Og
når trygheden og tilliden er der, så excellerer man.

- Der er nogle forskellige faktorer, der
kommer i spil: Den ene del er, at vi giver plads til dem. Men en ting er, at vi
giver plads, vi har også evnen til at skabe
en retning, som giver mening for dem.
Og når jeg siger dem, så mener jeg den
gruppe, som har svært ved at slå til i
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HEISTERS HELTE

Nyt fra legendeholdet
af Mads Mazanti Jensen

B.93 Fanklub med ny Fanklub – ”De Unge Engle”
B.93 Fanklub udvider nu med en ungdoms fanklub for
moderklubbens medlemmer mellem 5-15 år.
Det er ganske GRATIS at være medlem.
Hvad får man så?
Som ungdomsmedlem kommer du i forvejen gratis ind til alle
1. seniors hjemmekampe på Østerbro Stadion, men med dit
helt unikke medlemskort kan du tage en ven/forældre med
ind gratis.
Derudover giver B.93 Fanklub popcorn og en sodavand til
alle hjemmekampe, og mulighed for at deltage i en sparke
konkurrence i pausen, hvor du kan vinde fede præmier.
På tribunen laves der et afsnit til ”De Unge Engle”, hvor vi
sørger for flag og andre festligheder.
Derudover vil der til nogle kampe være speciel events som
kunne være FIFA 20 konkurrence på PlayStation.

Indmeldelse i ”De Unge Engle” skal ske på mail:
Nehm88@yahoo.dk
Emnefelt: DUE
Skriv navn og telefon nr. samt hvilke årgang og hold du
spiller på

Martin Heisterberg
Foto: B.93 Fotoarkiv

For to somre siden var der vagtskifte på
B.93s 1. herresenior i fodbold. En række
af de bærende og rutinerede kræfter på
holdet lagde op. Nye, yngre spillere samlede fanen op og bar den videre.

tilgang fra eks-HIKeren Patrick Payberg
og ingen mindre end det lille kuglelyn
på fløjen, Nico Jørgensen, samt midtbane-elegantieren par excellence, Danny
”Miraklet” Mirabel.

Heldigvis forlod ”de gamle” kun holdet,
ikke klubben. For som beskrevet tidligere
i dette blad, dannede spillerne i stedet
et hold i de lavere rækker, organiseret af
klublegenden Martin Heisterberg og med
eks-førsteholdstræner Kim Splidsboel ved
roret.

Trods en moderat energisk træningsindsats fik holdet en forrygende start på forårssæsonen med to overbevisende sejre.
Holdets største udfordring var så afgjort

Medlemskortet hentes i Fanboden på Østerbro Stadion.
Vi håber at se en masse af klubbens unge medlemmer på
Østerbro Stadion.
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Holdet gik fra den ene sejr til den anden i
serie 2, hvilket medførte oprykning til serie 1. Det bestod stadig af en perlerække
af gamle 93-kæmper som for eksempel Marco Holst, Jonas Lorentzen, Niclas
Rønne og Frederik Bruhn. I den lange
vinterpause mistede holdet Cem Vardar
og Martin Johnsen, men fik til gengæld

Danny „Miraklet” Mirabel
Foto: Christian Midtgaard
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ikke manglen på spillemæssig kvalitet,
snarere kvantiteten af spillere. For selv
om holdets trup på papiret var ret stor,
var den ikke nødvendigvis stor nok til at
stille hold hver weekend. Det var en udfordring, holdet delte med mange andre
rent lystbetonede hold.

sommeren blev diskuteret, om det ville
være en bedre løsning at omdanne holdet
til et syvmandshold. I sidste ende var der
dog stemning for at fortsætte som ellevemandshold. Og nye, gamle profiler dukkede op på holdet over sommeren, blandt
andre selveste Philip Bank.

Udfordringen blev bestemt ikke mindre i løbet af forårssæsonen. Coronanedlukningen resulterede i et sammenpresset program, der satte spillernes fysik
på en hård prøve. Angiveligt var det et
problem, der gik igen for mange breddehold i foråret: Det var simpelt hen en
kamp overhovedet at kunne stille hold til
hver eneste kamp.

Før efterårssæsonen forsøgte holdet at
bytte række med et lavere rangeret hold,
så det kom under mindre pres i forhold
til kampfremmøde og -form. Ingen lavere
rangerede hold havde dog mod på en tur
op i serie 1, så det endte med, at klubben
trak holdet fra serie 1, og i stedet oprettede det i en lavere række.

Forårssæsonen endte derfor med at blive
svingende resultatmæssigt. At den overhovedet kunne gennemføres var dog en
præstation i sig selv. Men arbejdet med at
stille hold var blevet så stort, at det over

Phillip Bank
Foto: Christian Midtgaard
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Men ak. Til trods for disse ændringer ud
fra devisen ”mindre pres, mere hygge”
flyttede nissen med til serie 5. Med andre
ord: Problemerne med at stille hold blev
ikke mindre. Til sidst måtte ankermand
Heisterberg drage konsekvensen og helt
trække holdet.
Brandærgerligt. For problemerne med at
stille hold kunne bestemt ikke overskygge
det fantastiske kammeratskab, d´herrer
omhyggeligt plejer. Og netop derfor har
jeg også en tro på, at stammen på holdet
nok skal finde vej til klubben alligevel. Om
det er så på Terrassen til 1. holdets kampe
eller i andre sociale øjemed. ”Heisters
helte” er guld værd for klubben. Som ”De
Gyldne” er guld værd i den ældre generation. Med eller uden støvler på.

VÆRDIER

UDFORDENDE INDSATS

ENKELTHED

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

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

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

7
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93 ÅRS MEDLEMSKAB

Vi fejrer klubbens ældste medlem
af Mads Mazanti Jensen

1928. Et hurtigt Wikipedia-opslag fortæller os, at det blandt andet var året,
hvor kejserinde Dagmar døde, Alexander
Fleming opdagede penicilinet, og Chiang
Kai-Shek blev Kinas præsident.
Men hvad der for os 93ere er nok så væsentligt: Det var også året, hvor en 10årig dreng ved navn Erik blev meldt ind i
B.93. Og det er han stadig. 93 år senere.
Det er klubrekord – og måske også verdensrekord. Et helt enestående bevis på
en værdi, der ellers ikke er højsædet i
idrætsverdenen anno 2021: Trofasthed.
Herfra skal der ønske et hjerteligt tillykke
til klubbens ældste medlem Erik Brenting
med de 93 års medlemskab. Må vi have
dig hos os længe endnu.

VI TROR PÅ MENNESKER OVER TALENT.

Erik Brenting

VI TROR PÅ HÅRDT ARBEJDE.

Foto: Privatfoto

VI TROR PÅ HJERNEN OG PÅ FØDDERNE.
VI TROR PÅ UDDANNELSE.
VI TROR PÅ DRIBLERE, DER DRIBLER FOR HOLDET.
VI TROR PÅ FÆLLESSKAB.
STRA
TEGISK
PLA
YBOOK
STRA
TEGISK
PLA
YBOOK

2020
VI TROR PÅ
KVINDER OG MÆND, DRENGE OG PIGER.
2020

VI TROR PÅ YDRE NØRREBRO OG KARTOFFELRÆKKERNE.
VI TROR PÅ FORSKELLIGHED.
VI TROR PÅ ALLE SKAL HAVE EN CHANCE.
VI TROR PÅ EGNE RÆKKER.
VI TROR PÅ SMIL OG GRIN.
VI TROR PÅ HINANDEN.
VI TROR PÅ 93.
40
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LONE VANDBORG 60

Klubbens bedste kvindelige tennisspiller gennem tiderne fyldte rundt

Lone Vandborg og bror Claus
Foto: Privatfoto
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Klubbens mest vindende tennisspiller Lone Vandborg - fyldte 60 år d. 5. august.

1985 vandt single, damedoublen og mixed
doublen ved DM i indendørs.

Lone har — meget imponerende — vundet hele 20 DM-titler, og hun har i syv
år deltaget ved Fed Cup, European Cup
og Nordiske mesterskaber på det danske
landshold — og Lone var en respekteret
kaptajn for landsholdet i 10 år.

Hun var på WTA-ranglisten i både single
og double i over syv år.
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AF AF
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ET MEDLEMSKAB
MEDLEMSSKAB
FANKLUBBEN
KOSTER
KOSTERKUN
KUN9393KRONER
KRONER

Lone Vandborg er uddannet på GHG Griffith
University og arbejder i Allerkoncernen.
Hun arbejder også som tenniskommentator på Eurosport, hvilket hun har været
siden den danske version kom.

Hun fik sin start i B.93 før hun blev teenager, da hendes bror Claus (som spillede
fodbold i B.93), tog hende med til den daværende træner Niels Knudsen og sagde,
at hun ville blive klubbens bedste kvindespiller gennem tiderne. Det skulle vise sig,
at Claus fik ret.

Hun har været medlem af B.93 — dette
siden hun meldte sig ind som juniorspiller — og Lone betaler aktivt kontingent,
selvom hun har været forhindret i at spille
pga. skader.

Lones bedste periode var langvarig, men
skulle man vælge en enkelt periode, så
må det blive 1980’erne, hvor hun i året

Fødselsdagen blev fejret med familie og
venner i Rørvig, hvor familien har sommerhus.
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FRA BANKS´ BIBLIOTEK
Lige ved og Næstved
af Mads Mazanti Jensen

Som bekendt kvalificerede B.93 sig til
den nye 2. division. Det betyder blandt
andet et gensyn med De Grønne fra
Sydsjælland, Næstved, som det nu efterhånden er nogle år siden, vi sidst krydsede klinger med. Det får mig til at vandre i Banks´ skatkammer af statistik for
at mindes de to klubbers fortid med og
uden hinandens selskab.
Det mest mindeværdige opgør mellem
de to klubber er uden diskussion den berømte oprykningskamp i 1958, hvor B.93
med hiv og sving hev en 2-1-sejr i hus
og derved sikrede sig oprykning til 1. division, dengang landets bedste række.
At det overhovedet skulle komme til en
direkte duel om oprykning mellem de to
klubber på sidste spilledag var forbløffende med tanke på, at Næstved havde et
forspring på seks points med fire kampe
igen. Da der dengang blev givet to points

for sejr, forekom det utænkeligt, at oprykningen skulle komme i fare. Men med kun
et point i de sidste fire kampe endte de
ikke desto mindre med at blive overhalet
af målstregen af B1903 og B.93. På dårligere målkvotient. ”Næstved-syge” blev
det nye ord for gummiben.
Om end de aldrig siden formøblede et
så stort forspring, har der altid hvilet en
særpræget forbandelse over De Grønne:
Hver gang de har haft en stor titel indenfor rækkevidde, har det glippet til sidst.
Lige ved og Næstved.
Sydsjællænderne havde deres storhedstid op gennem halvfjerdserne og firserne
til begyndelsen af halvfemserne. I den
periode var Næstved med få afbrydelser
fast inventar i den bedste danske række.
Trods begrænsede økonomiske midler
var det altid en klub, man regnede med.

Med navne som Mogens Hansen, Henrik
Skouboe, Jesper Olsen og senere Mark
Strudal, Søren Juel og Alex Nielsen var det
sjældent kedeligt, når husarbyens sønner
foldede sig ud. I denne periode burde de
faktisk have belønnet sig selv med enten
mesterskab eller pokaltitel.
Tættest på den helt store triumf kom
Næstved i 1980. En sejr i sidste kamp
mod KB kunne have bragt mesterskabet
i hus. Med over 20.000 tilskuere i ryggen,
en 1-0-føring på mål af Peter Bonde og
en mand i overtal efter udvisning af KBs
Bo Fosgaard var der al mulig grund til at
lægge champagnen på køl. Træner Torben
Storm anede dog uråd. Fra trænerbænken skreg han ind mod spillerne: ”Pas på
Aabech!” Og så – tre minutter før tid –
dukkede ”Baronen”, Hans Aabech, selvfølgelig op ud af ingenting, og dirigerede
et indlæg i mål med sit skaldede hoved.
Tårer i Næstved, jubel i KB, der kunne
fejre sit sidste danmarksmesterskab.
Også året efter havde Næstved mesterskabet indenfor rækkevidde. Med to
kampe igen lå de til titlen. Men igen fik
de gummiben, og i stedet kunne Hvidovre
løbe med guldet.
I pokalturneringen var De Grønne også
snublende nær den store triumf. I 1994,
da de ellers var ved at glide ud af dansk
topfodbold, nåede de overraskende finalen, hvor de leverede en fremragende indsats og klarede 0-0 i Parken mod storfavoritterne fra Brøndby. Men ak – da det
hele skulle afgøres på straffespark, svigtede nerverne Næstved igen, og storklubben fra Vestegnen trak sig i sidste ende ud
som sejrherre.

Fejring af oprykningen 1958.
Æresgæst: Poul Zølck (forrest nr. to fra højre)
Foto: B.93 Fotoarkiv
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Jeg opremser ikke alle Næstveds fortrædeligheder for at gnide salt i såret.
Tværtimod kunne jeg godt have ondt den
sympatiske klub fra Sydsjælland en triumf.
Med hensyn til vores egne møder med
sydsjællænderne indtraf et lavpunkt set
fra 93-synsvinkel i nedrykningssæsonen

Thomas Raaschou
Foto: B.93 Fotoarkiv

1983, hvor vi blev sendt hjem fra Næstved
med en snitter på 0-6. Med til historien
hører, at målmand Bo Skovbjerg blev skadet tidligt i kampen. Da det var længe før,
man kunne sætte en målmandsreserve på
banen, måtte markspillerne Find Juhl og
siden Anders Levinsen trække i målmandstrøjen. En utaknemmelig opgave mod
et Næstved-hold, der nådesløst straffede
den sårbare 93-defensiv.
Det opgør, jeg selv husker tilbage på med
størst glæde, er en 3-1-sejr på en kølig
forårsaften i 1997.
12. april 1997
B.93-Næstved 3-1
Målscorere: Kim Rømer, Thomas Høy
og Thomas Raaschou.
Østerbro Stadion.
306 tilskuere.
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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

Oprykkerholdet fra 1958
Foto: B.93 Fotoarkiv

Da var 1. division blevet den næstbedste
række. Efter en katastrofal start på forårssæsonen med tre kampe uden hverken
points eller mål var B.93 i frit fald mod
divisionens nedre regioner. Faldet så ud til
at fortsætte mod Næstved, hvor B.93 var
bagud 0-1 ved pausen og syntes blottede
for offensive idéer.

vet det sidste kapitel i det tyske eventyr
og håber på mere stabilitet. Personificeret
i form af ansættelsen af en ægte Næstvedmand på cheftrænerposten: Den altid
sympatiske Peter Bonde. Målscoreren fra
hin traumatiske mesterskabskamp i 1980.
Måske er han manden, der kan genskabe
den sydsjællandske storhed.

B.93 KONTRAKTFODBOLD APS

Men i anden halvleg fik tankangriberen
Kim Rømer pludselig udlignet. Selvtilliden
kom tilbage i de kriseramte 93ere. Med
et drøn af et langskud af backen Thomas
Raaschou bragte B.93 sig tilmed i front,
og det endte med en forløsende 3-1-sejr.
Med sejren var den dårlige stime bragt til
ende. B.93 stabiliserede sig i midten af
rækken. Og rykkede året efter op.

Er man interesseret i Næstveds fodboldhistorie, er De Grønne velsignet med en
fodboldhistorisk guldgrube i form af bogen ”70 år med De Grønne” af Jesper
Hallgren. Vist når den ikke Banks-højder
— det er der jo intet, der gør — men den
er en flot og særdeles læseværdig bog.
Også selvom man er tilhænger af en anden klub end de grønblusede.

Flemming Lauenborg
(bestyrelsesmedlem)
flbfrontline@hotmail.com

I de senere år er det gået meget op og
ned for Næstved. I perioder har det syntes som om, de kunne være på vej tilbage
mod toppen af dansk fodbold. I andre perioder har pilen peget ned ad. Senest har
klubben haft en tumultarisk periode med
tysk ejerskab og hyppig udskiftning på
trænerposten. Men nu har Næstved skre46

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

Lars Lüthjohan Jensen
(bestyrelsesformand)
llj@b93.dk
Ole Ringheim
ole@b93.dk
Jeppe Hedaa (bestyrelsesmedlem)

Frederik B. Hasling
fbh@b93.dk
Hans Drachmann
dra@b93.dk

Niels Kjærulff (bestyrelsesmedlem)
niels-kathleen@mail.dk
Rogier Folkers (bestyrelsesmedlem)
rogierfolkers@hotmail.com
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Flemming Lauenborg (formand)
flbfrontline@hotmail.com
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Magnus Rønning-Andersson (sekretær)
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Mikael Heinsen
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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)
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VIDSTE DU, AT BACK-OP
FORENINGEN HVERT ÅR SIDEN
FORENINGEN BLEV STIFTET

Torben Klarskov (Formand)
Tlf: 23 37 04 93

Peter "OB" Jensen
Tlf: 40 10 02 55

Palle "Banks" Jørgensen
Tlf: 29 48 10 67

Finn "Ludo" Jensen
Tlf: 29 90 75 17
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