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KOMMUNALT VANVID
af Mads Mazanti Jensen

Et årsskifte nærmer sig og dermed også 
tiden, hvor man ser tilbage og frem. 
Hvordan forløb det forgangne år, og hvad 
kunne man ønske sig bedre i det kom-
mende?

Før jeg når frem til et svar på dette selv-
stillede spørgsmål, vil jeg fortælle en lille 
anekdote: I maj måned blev jeg testet 
positiv for corona. Og blev – naturligvis 
– viklet ind i det store smitteopsporings-
cirkus. Der var bare lige dét ved det, at 
jeg rent faktisk ikke var positiv. En lyntest 
havde erklæret mig positiv, men den ef-
terfølgende PCR-test erklærede mig ne-
gativ. 

Alligevel modtog jeg en sms fra kommu-
nens opsporingsenhed: „Kontakt os om-
gående, ellers vil vi opsøge dig i dit hjem.” 
Den ulejlighed kunne både kommunen og 
jeg godt være foruden, så jeg ringede og 
forklarede, at jeg rent faktisk var testet 

negativ. En let forvirret kvinde, der ikke 
anede, hvem jeg var, og hvorfor jeg rin-
gede, tog pligtskyldigt imod den informa-
tion, jeg gav hende. 

Dagen efter blev jeg ringet op af en anden 
kvinde fra kommunen: „Jeg ringer til dig, 
fordi du er testet positiv for corona.” Nej, 
det havde jeg sådan set fortalt jer i går, 
at jeg netop ikke var. „Nå, ser man det.”

Denne lille miskommunikation med det 
kommunale apparat var for så vidt gan-
ske banal og uskyldig. Men den udstiller 
i miniformat det kommunale vanvid i en 
nøddeskal: Alle i systemet hungrer efter 
at vise hvor ansvarlige, de er. Hvor meget, 
de har styr på tingene. Og i deres iver ef-
ter at vise hvor meget, de har styr på tin-
gene, afslører de for alverden og sig selv, 
at de ikke har styr på noget som helst. 
Uden at det dog fører til nogen form for 
selvransagelse.

Kommunalpolitikerne Sophie Hæstorp Andersen og  
Jonas Bjørn Hansen med repræsentanter fra Hovedbestyrelsen. Foto: Valdemar Jensen
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Gang ovennævnte anekdote med ti tusind 
og forstå, hvad klubbens Hovedbestyrelse 
har været udsat for i det forgangne år. 
På generalforsamlingen i august blev der 
løftet en flig af, hvilket ælte af kommu-
nal inkompetence, Hovedbestyrelsen har 
måttet kæmpe sig igennem, fordi skran-
kepaverne føler trang til at bevise for 
sig selv og alverden, at de da ikke er for 
fine til at tage grovfilen i brug overfor en 
idrætsklub, der formaster sig til at dyrke 
noget så banalt som sport – ja, endog eli-
tesport – og tilmed generere indtægter fra 
denne idioti. 

Det er faktisk en sportspræstation i 
sig selv, at de gode, frivillige kræfter i 
Hovedbestyrelsen udholder den kommu-
nale tortur. De burde alle tildeles en klæk-
kelig kompensation for tort og svie. 

Og hvor vil jeg så hen med dét? Ja, ikke 
nogle steder, for jeg kan jo ikke gøre no-
get ved det. Men jeg kan bare konstatere 
følgende: At vi i disse dage afholder kom-
munalvalg nytter ikke så meget. For så-
dan set har det ikke den store betydning, 
hvilken politiker, man stemmer på, når det 
er embedsværket og hele den teknokrati-
ske forvaltningskonstruktion – ikke politi-
kerne – der er problemet. Og at jeg faktisk 
mener helt alvorligt, at Hovedbestyrelsen 
burde belønnes for deres indsats. 

I en klub, der bliver stadig mere professi-
onaliseret, er det i grunden mærkeligt, at 
dem, der skal styre butikken, ikke hono-
reres for deres arbejde. Klart nok, der skal 
være penge til at gøre det. Men kan der 
findes penge til det (der kunne jo findes 
penge til en klubchef), skal der i hvert fald 
ikke lyde nogen forargelse her fra, hvis 
man lader en skilling falde til de ledere, 
der tager skraldet, for at vi andre kan 
nyde glæden ved sporten og kammerat-
skabet uden at bekymre os om kommu-
nalt idioti og andre ubehageligheder.

Og så nok om dét. For hvis man ellers ab-
straherer fra det kommunale vanvid, er 
der faktisk meget at glæde sig over. Godt 
nok har omlægningen af fodboldbanerne 

været noget af en udfordring for mange 
medlemmer og ansatte i dette efterår, 
men på længere sigt må anlægget af dels 
en fornyet kunstgræsbane, dels en helt 
ny, give bedre plads til de mange med-
lemmer, der flokkes på klubbens baner. 
Fuldtidsansættelsen af en ny børneudvik-
lingstræner har også allerede givet kvali-
teten for klubbens yngste medlemmer et 
løft. Også hvad breddespillerne angår. 

Ja, der er stadig plads til forbedring. Sidste 
års tilfredshedsundersøgelsen med 39,6% 
utilfredshed blandt medlemmer/forældre 
til medlemmer i Fodboldafdelingen kan 
stadig holde mig vågen om natten. Og jeg 
er langt fra tilfreds med, hvad vi (jeg var 
selv med i en af arbejdsgrupperne, der 
skulle ændre billedet) reelt har formået at 
udrette i det år, der nu er gået. 

Men jeg synes trods alt, at der er tegn på 
fremskridt. At den efterhånden ikke helt 
nye Fodboldbestyrelse tager problemerne 
alvorligt og yder deres yderste for at løse 
dem. 

Og der er på mange punkter grund til at 
møde det nye år med en vis optimisme. 
Klubben er kommet helskindet ud på den 
anden side af en coronanedlukning, der 
har udgjort en reel trussel mod ikke blot 
klubbens aktiviteter, men dansk idræts- 
og kulturliv i det hele taget. 

Tennisafdelingen sprudler af liv året rundt 
med anlæggelser af udendørs helårsba-
ner, afholdelse af internationale turnerin-
ger og en stadig mere lovende ungdoms-
afdeling. Fodboldafdelingen har fået styr 
på sin økonomi – det skylder vi klubche-
fen stor tak for - og dens glimrende ung-
domsarbejde begynder vi nu endelig at 
høste frugterne af på seniorplan – også 
på kvindesiden. 

Det kan man da godt tillade sig at være 
lidt glad over – kommunalt vanvid eller ej.
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FÆLLESSKABET FREM FOR ALT
Et møde med Sito Sala og hans U14-pigehold
af Mads Mazanti Jensen

I B.93 er vi selvfølgelig glade for alle de 
hold, vi har i klubben. Men vi er særligt 
glade for de hold, der er vokset frem over 
en årrække med spillere og trænere for 
hvem klubben ikke er et tilfældigt sted, 
hvor de nu engang udøver deres sport, 
men en integreret del af deres hverdag, 
scenen for deres fælles sportslige og men-
neskelige udvikling, for deres fællesskab.

Et sådant hold er det U14-pigehold, der 
spiller i den københavnske Mesterrække. 
Sito Sala træner holdet, Peder Svensgaard 
er holdleder.

Historien om holdet går tilbage til 2016. 
Sito havde en datter, der spillede fodbold i 
klubben, det samme havde Peder. Døtrene 
spillede på samme hold, der voksede sig 
stort nok til at være en årgang for sig selv. 
Sito har selv en fortid som træner og i 
øvrigt ungdomsspiller på eliteniveau, så 
han endte med at springe til som træner 
for holdet, med Peder som en uundværlig 
holdleder ved sin side. 

Holdet er således fortsat fra U8-hold til nu 
at være U14-hold med stort set samme 
stamme af spillere plus minus nogle styk-
ker. Med fællesskabet og glæden ved fod-
boldspillet i højsædet. 

Men tag ikke fejl. Faktisk spiller pigerne 
en særdeles udmærket omgang fodbold. 
Så udmærket, at de i foråret vandt den 
københavnske Mesterrække for U13-
pigehold med en suveræn sejr på 5-1 i 
den afgørende kamp på Heklas baner ved 
Amager Fælled. Med en målscore på intet 
mindre end 43-15 for 10 kampe. Et impo-
nerende resultat. Også selv om det stadig 
er fællesskabet og glæden ved spillet, der 
har forrang for det resultatorienterede.

Sito fortæller selv om den forgangne sæ-
son: 

 ” Vi havde ikke de store ambitioner om 
at vinde Mesterrækken, da vi startede 
efter nytår. Men vi begyndte at vinde 
nogle kampe. Og de er så store nu, at 
de godt kunne følge med i stillingen 

Sito Salas U14-pigehold. Foto: Forældregruppen
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og se, at de lå nummer et. Så greb 
det om sig, og jeg har aldrig haft fo-
kus på, at vi skal vinde, men vi snak-
kede lidt om, at hvis vi vinder denne 
her kamp, ligger vi faktisk nummer et. 
Jeg gjorde det ikke særligt meget, det 
var mest pigerne. Og så endte det fak-
tisk med, at vi vandt rækken. Det var 
fedt, og det var også fedt for dem at 
mærke glæden ved at vinde sådan en 
række. At få det resultat af at træne 
hårdt og målrettet i mange år. Vi er 
en 17-18 spillere i truppen. Det lyder 
ikke af mange, men det er det, fordi 
de kommer hver gang.

Hvor tit træner I?

 ” Peder og jeg har hele tiden priorite-
ret, at pigerne træner to hverdage om 
ugen og nogle gange på lørdage. Dels 
har vi begge fuldtidsjob at passe, dels 
synes vi, at pigerne også skal have tid 
til andre ting som f.eks. at gå til gui-
tarspil, hænge ud med skolekammera-
ter, læse en bog, lave lektier, eller hvad 
13-årige piger ellers bruger fritiden til. 
Nu kan det være, at vi vil træne i lidt 
længere tid ad gangen, fordi de er ble-
vet lidt ældre, og vi måske skal spille 
i en række, hvor de træner lidt mere. 
Men det vil vi så gøre op.

Peder har jeg også hørt meget godt 
om…

 ” Jeg havde ikke haft så stort et over-
skud til at træne pigerne, hvis jeg 
ikke havde haft så god en holdleder. 
For han tager sig simpelt hen af al ad-
ministrationen. Og jeg skal egentlig 
bare tænke på det sportslige. Da jeg 
trænede min store datter for nogle år 
siden, stod jeg også for den admini-
strative del, og det blev simpelt hen 
for meget. Fordi vi også har fuldtidsjob 
begge to. 

Hvilke ambitioner har I for den nuvæ-
rende sæson?

 ” Vi går også efter at vinde rækken, men 
det er ikke mit primære fokus, når jeg 
taler med pigerne. Jeg italesætter, at 
nu skal I være hurtige på bolden og 
bedre i jeres vendinger, bedre til at 
forudse, hvad der sker i den næste 
situation. Jeg siger ikke: Nu SKAL vi 
vinde mod den kommende modstan-
der. Det gør jeg ikke. Det kommer af 
sig selv. Gennem årene har jeg givet 
pigerne nogle få taktiske dessiner in-
den kampene, men jeg har altid slut-
tet af med at sige til dem, at de skal 
huske at nyde spillet. Enjoy, det har 
vi altid sagt til dem. Og det siger vi 
stadigvæk. 

I jeres segment, pigebreddefodbold, 
har klubben nogle problemer i forhold 
til at rekruttere frivillige og i forhold 
til forældrenes tilfredshed. Hvad me-
ner du, at klubben kunne gøre bedre 
for hold som jeres hvad angår træ-
ningstider, baneforhold osv.?

 ” Vores ønsker ligner mange andre 
holds ønsker. Nu, hvor vi er blevet et 
11-mands-hold, kunne vi godt tænke 
os at få en halv bane at træne på, så 
man kunne spille ned mod et stort 
mål. Det er sådan helt banalt, ikke? 

 ” Jeg synes nu altid, at vi har fået rigtig 
fine banetider af Jesper, som jeg også 

Sito Sala (t.v.) og Peder Svensgaard.  
Foto: Forældregruppen
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gerne vil rose for gennem alle årene 
at være en fremragende administrator.  

 ” Men vi betaler meget i kontingent i 
B.93. Sammenlignet med andre lokale 
klubber, f.eks. Østerbro IF, er det rela-
tivt mere end dobbelt så dyrt at spille 
i B.93, hvis tilskud til stævner m.m. 
tælles med. Og så må man spørge 
sig selv, hvad man får for de penge. 
Der må mit svar være: Nu bliver der 
lavet en ny kunstgræsbane, plus at 
den gamle bliver renoveret. Det er 
ret unikke faciliteter. Og det giver god 
grobund for, at de kan spille god fod-
bold. Men det skal vi også have, når 
vi betaler så mange penge. For som 
breddehold får vi banerne for vores 
penge. 

 ” Vi har så selv arrangeret noget fæl-
lesspisning heroppe, hvad vi kun kan 
anbefale. Det er super god mad. Vi vil 
anbefale det både for sammenhængs-
kraftens skyld og også fordi spillerne 
får set klubhuset. Rigtig mange af 
ungdomsholdene klæder om ude på 
banerne og kører hjem bagefter. 

Og det er blevet værre af coronaned-
lukningen.

 ” Ja, det er klart.

Men bruger I selv klubhuset til om-
klædning?

 ” Vi har ikke sagt til pigerne, at de skal 
klæde om i klubhuset før og efter hver 
træning, for så tror vi, det bliver for 
omfattende for dem. Det er for me-
get tid at bruge på det. Men til de der 
events, hvor vi spiser bagefter, har 
vi selvfølgelig krav om, at de klæder 
om bagefter. Det kan godt være, at vi 
på et tidspunkt vil have, at de klæder 
om f.eks. to gange om måneder. Men 
nogle af dem kunne gå lidt kolde på, at 
de skulle afsætte en halv time ekstra i 
klubben, udover træningstiden. 

 ” Det er også mest for at sige, at rig-

tig meget af klubben for pigerne, er 
anlægget, mig og Peder, og så er det 
Kim inde i den sorte kiosk, som jo 
også spreder rigtig god stemning. Og 
der tror jeg, at det er vigtigt, at klub-
ben gør mere for at åbne klubhuset. 
Fællesspisninger ville gøre rigtig me-
get. Så der også er mere at samles 
om. Vi husker jo selv, at dengang vi 
trænede, gik vi altid ind i klubhuset og 
fik en sodavand bagefter. Det gør de 
jo ikke nu. Det er en anden tid, det er 
jeg med på. Men for os har det i hvert 
fald betydet, at de har fået set klub-
huset og fået klædt om sammen. Og 
til kamp skal de klæde om sammen. 

Hvordan ser du fremtiden for holdet? 
Kan I fortsætte som hold op gennem 
rækkerne?

 ” Det håber vi jo på. De er så gode ven-
ner også udenfor fodbolden. De har 
forskellige chatgrupper og mødes på 
kryds og tværs. Så det håber vi meget 
på. DBU har lavet undersøgelser, der 
viser, at der er frafald i 14-16 års-al-
deren. Det er en svær periode. Men 
her er de positivt bundet af, at de er 
blevet så gode venner. Det er sin sag 
at stoppe med fodbold. For man stop-
per ikke bare med selve spillet. Man 
stopper også med en stor del af sin 
omgangskreds og identitet. For de har 
spillet sammen i så mange år. Og det 
ville også være svært for de andre på 
holdet at forstå. 

 ” Peder og jeg håber på, at vi også kan 
være sammen med dem, når de er se-
niorer. Der vil også være nogle, der 
skal på efterskole og det ene og det 
andet. 

 ” Men vi kan håbe på det.



8

FORMANDENS BERETNING
Fra generalforsamlingen d. 24. 
august
af Hans Drachmann

Den 24. august afholdt klubben gene-
ralforsamling i klubhusets restaurant. 
Klubformand Hans Drachmann aflagde 
følgende beretning til de tilstedeværende:

Lad mig lige slå det fast med det samme:

B.93 er en stærk klub. Og vi er stærkere 
end for 10 år siden.

Vi har omkring 3.500 medlemmer, flere 
end nogen sinde.

Vi har en sund økonomi, og vi har styr på 
økonomien.

Vi har dygtige ansatte, som der løbende 
bliver flere af.

Vi har sportslig fremgang i begge afdelin-
ger, fodbold og tennis.

Vi har et godt samarbejde mellem de to 
afdelinger, hvilket er en forudsætning for 
at vi kan optræde som en stærk og sam-
let klub.

Vi har et godt anlæg, hvor der løbende 
sker forbedringer.

Det er så også nødvendigt at være en 
stærk klub, en stærk idrætsforening, hvis 
man vil drive en stor og ambitiøs klub i 
København. Hvis ikke man er stærk og op-
fylder de betingelser, jeg her har nævnt, 
ja, så bliver man blæst omkuld.

Det kommer jeg tilbage til.

Medlemstallet
Vi har nu som sagt rundt regnet 3.500 
medlemmer. Det er cirka 300 flere end for 
et år siden.

I disse år er det ikke mindst tennis, der 
har en vældig succes med at tiltrække 
flere medlemmer; afdelingen har nu om-
kring 2.000 medlemmer.

Fodboldafdelingen har været hårdt ramt 
af coronaen. Hvis der ikke er aktivitet på 
banerne, kan man jo ikke tiltrække nye 
medlemmer, og der vil være flere, der går. 
Fodboldafdelingen har været nede under 

Hans Drachmann. Foto: B.93 Fotoarkiv

Anders Drachmann hædres for 25 års medlemskab. 
Foto: Mads Mazanti Jensen
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1.300 aktive medlemmer, og det er ikke 
godt. Nu er tallet knap 1.500, men vi har 
en fælles målsætning om, at vi skal være 
1.750 medlemmer.

Så ingen skal holde sig tilbage med at 
sprede det glade budskab. B.93 er en god 
og åben klub, hvor vi gerne ser nye og 
glade medlemmer.

Økonomisk
Økonomien vil kassereren gennemgå se-
nere, men kort fortalt:

På trods af coronaen kom vi godt igen-
nem 2020, og vi holder fortsat en fornuf-
tig økonomisk kurs.

Coronaen betød færre indtægter i form 
af kontingenter i fodboldafdelingen, men 
samtidig var der også færre udgifter, fordi 
turneringerne lå stille i stort omfang.

På samme måde mistede man indtægter 
i tennisafdelingen, fordi aktiviteten var 
nedsat, men afdelingen kører generelt 
som en velsmurt maskine og har styrke til 
at modstå negative anslag.

Da klubben samtidig fik coronastøtte fra 
både staten og foreningerne, endte vi no-
genlunde som forudset i budgettet med et 
pænt overskud.

Og i den forbindelse er det værd at nævne, 
at den interne gæld på cirka 450.000 kr., 
som fodboldafdelingen oparbejdede i 
2018, nu er fuldstændigt afviklet og er-
stattet af en lille intern opsparing. Det er 
der grund til at glæde sig over.

Halselskabet – Østerbros Idrætspark A/S 
– som driver hallen, har en bundsolid øko-

2 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

Nr.  29  BOGHANDEL 
Nr.  31  KONTORFORSYNING 

  tlf. 3526 3334
   tlf. 3526 3364

Peter Lysdahl. Foto: Claus Vandborg
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nomi, hvor der hvert år afdrages 200.000 
kr. på realkreditlånet.

B.93 Kontraktfodbold Aps, der driver 1. 
holdene for mænd og kvinder har stadig 
svært ved at skabe balance i økonomien, 
men der er positive ting i gang. Således 
fik vi i foråret nye investorer ind – repræ-
senteret af Daniel Rørbæk og Philip Lotko 
i bestyrelsen – som mod et kapitalindskud 
har erhvervet 20 procent af anparterne i 
selskabet.

Og det vigtigste er, at de nye medejere 
kommer med en masse energi og planer 
for, hvordan man kan styrke de kommer-
cielle aktiviteter for 1. senior og skabe en 
større opbakning på stadion.

Velkommen til dem.

Når vi får flere med bag 1. holdet i fod-
bold, er det også naturligt, at andres rolle 
bliver lidt mindre. Det er på den bag-
grund, at vi senere skal behandle et for-
slag fra Hovedbestyrelsen om at ændre 
vedtægterne, så klubben kan have en 
mindre ejerandel end hidtil.

Sportsligt
Noget af det bedste, der kan ske for en 
klub, er, at man har sportslig succes.

Det skaber større opbakning til klubben, 
det tiltrækker medlemmer, det forbedrer 
økonomien.

Derfor er det glædeligt, at vi på en række 
områder ser en god sportslig udvikling.

I tennisafdelingen har de bedste herrer 
netop kvalificeret sig til næstbedste na-
tionale række. Stort tillykke med det. Vi 
ser frem til, at vi kommer op i den bedste, 
hvor B.93 hører til. Vi er på vej.

Der arbejdes fortsat målrettet og kvali-
ficeret med ungdommen, som vel aldrig 
har haft så mange medlemmer som nu, 
og tennisafdelingen forfølger en strategi 
om, at det er vores egen ungdom, der 
skal bringes os op i de bedste rækker.

Tennisafdelingen har med stor succes af-
holdt internationalt stævne i foråret. Der 
sker virkelig noget.

Bredden i tennisafdelingen er stor. Og der 
er mange aktiviteter, som gør, at hvis man 
vil spille tennis bare for sjov, men samti-
dig have tilbud om at udvikle sit spil, så er 
B.93 bare en god klub at være i.

Vores 1. hold i fodbold har gjort en god 
indsats i det forløbne år. Strategien med 
at bygge på klubbens egne talenter er for 
alvor slået igennem.

Vi fik betydelig succes i pokalturneringen, 
hvor vi slog AaB fra superligaen ud, og 
hvor vi vandt den ene af to kampe mod 
AGF og var snublende nær på at skabe en 
stor overraskelse. Men der er ingen tvivl 
om, at det har givet genlyd i fodbolddan-
mark, hvor man har lagt mærke til, at der 
sker noget positivt i B.93.

Samarbejdet mellem 1. senior og ung-
domsarbejdet er godt, efter at vi i klub-

Jørgen Ritnagel. Foto: B.93 Fotoarkiv
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ben i 2018 lavede en ny organisation. De 
sportslige resultater for de bedste ung-
domshold er gode. For eksempel vandt 
det bedste U19-hold den nationale 1. di-
vision.

Målet er at få de bedste hold rykket fra de 
næstbedste til den bedste række.

Vi har også masser af succes og gode op-
levelser blandt de mange hold i fodbold-
afdelingen. I Medlemsbladet, som styres 
med sikker hånd af Mads Mazanti Jensen, 
har man kunnet læse om hold, som har 
været med helt fra børneårene, og nu gør 
det fornemt som seniorhold.

Men det er også klart, at tilbuddet til bør-
neholdene og breddeholdene i de senere 
år ikke har været godt nok under pres-
set af de økonomiske problemer, der har 
været.

Der er valgt en ny fodboldbestyrelse med 
meget engagerede og erfarne medlemmer 
i efteråret, og de arbejder målrettet på at 
rette op på det. Vi skulle gerne begynde 
at se resultaterne her i efteråret, og det 
glæder vi os til.

Også på kvindesiden går det sportsligt 
godt. De bedste kvinder kvalificerede sig 
til oprykningsspillet, men havde dog ikke 
held til at komme i den bedste række. 
Økonomisk er det også vanskeligt at få 
tingene i balance, men der gøres en stor 
indsats af Lauritz Smed og hans folk.

Der arbejdes også godt med pigeungdom-
men, men det står klart, at vi er ikke lyk-
kedes med at tiltrække piger, og vi har 
meget svært ved at tiltrække frivillige le-
dere i pigeafdelingen. Jeg tror ikke kun, 
det er i B.93, det er sådan. Jeg tror, det er 
et generelt problem, og vil godt være så 
fræk at opfordre ikke mindst kvinderne til 
at melde sig på banen. Det kan ikke kun 
være unge og halvgamle mænd, der skal 
arbejde for pigerne og kvinderne.

Fodboldafdelingen har fået støtte fra kom-
munen til et projekt, der skal tiltrække 
flere piger, først og fremmest i bredden. 
Det har haft svære startbetingelser på 
grund af coronaen, men der er også brug 
for en opstramning i det arbejde. Vi kan 
ikke drive en ambitiøs pige- og kvindeaf-
deling, hvis medlemstallet er så lavt, som 
det er nu. 180 ved seneste opgørelse. En 
nedgang på mere end 40 procent på blot 
2 år.

Anlægget
Som man kan se, er der for alvor gang i 
arbejdet med at forbedre fodboldanlæg-
get. 

Det har vi arbejdet for i de seneste 6-7 
år, og vi er nu ved at få nyt græs på den 
gamle kunst og få anlagt en helt ny kunst-
græsbane. Og til næste forår eller som-
mer skulle vi have fået den bane, som vi 
udlånte for at muliggøre skøjtehalsbygge-
riet, tilbage.

Men det skal gøre ondt i nogle måneder, 
før det bliver godt. Man kan ikke anlægge 
tre nye baner og samtidig spille på dem, 
så vi er nødt til at være fleksible, smarte 
og hensynsfulde i det næste halve års tid.

Til gengæld kommer vi så ud med tre nye 
kunstgræsbaner af høj kvalitet og 2,5 
græsbaner. Det vil, så vidt jeg kan be-
dømme, være bedre end på noget tids-
punkt tidligere, og det vil gøre det muligt 
for os at give et godt tilbud til børn, unge 
og ældre på Østerbro, i Nordhavnen, på 
Nørrebro og i resten af byen.

Hovedbestyrelsen. Foto: Mads Mazanti Jensen
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På tennissiden arbejder vi især med at 
skabe ekstra banekapacitet om vinteren. 
Det er jo lidt af en udfordring at gå fra 18 
baner i sommerhalvåret til 4 indendørs-
baner i vinterhalvåret. Derfor har vi fået 
omlagt 4 udendørsbaner til helårsbaner, 
og det er en fornøjelse at se, at der er 
aktivitet på banerne hele året.

Vi har også i de seneste to et halvt år ar-
bejdet med planer om at udvide Tennis-
hallen med en ekstra hal med to tennisba-
ner og en ny midterbygning. Vi har også 
fået støtte på 200.000 kr. fra Kultur- og 
Fritidsforvaltningen til at kvalificere pro-
jektet og gå i dialog med byggemyndig-
hederne.

Men det viste sig at være en tæt på umu-
lig opgave at få indledt denne dialog. Og 
i stedet for at gå i dialog med os om hal-
byggeriet valgte kommunen at rejse en 
række problemer, som kommunen tilsyne-
ladende ser i vores samlede aftaleforhold 
om vores anlæg.

Kommuneforhandlingerne
Det startede egentlig et helt andet sted 
end hos os, nemlig med at kommu-
nens interne revision havde kortlagt 
en lang række ulovlige forhold i Teknik- 
og Miljøforvaltningen. Det krævede en 
 alvorlig oprydning, og et helt ledelseslag 
blev fyret.

Da revisionen var færdig med det, gik 
den i gang med de andre forvaltninger og 
opdagede, at på kultur- og fritidsområ-
det var der mange vidt forskellige aftaler 
mellem kommunen og klubberne. Dem 
ønskede de så at afskaffe og erstatte med 
nogle helt nye.

Og B.93 blev en af de første klubber, må-
ske den første, som de tog fat på.

Det har nu stået på i mere end halvan-
det år og været en af de mest tidskræ-
vende, bøvlede og ukonstruktive opgaver, 
som vi har brugt hundredvis af timer på 
i Hovedbestyrelsen. Og vi har været nødt 
til at hyre kvalificeret advokatbistand fra 
et af de store advokathuse, hvilket I vil 
kunne se, når vi næste år aflægger regn-
skab for 2021.

Vi har også trukket på bistand fra DIF, DGI 
og DBU.

Vores anlæg er et af vores største og vig-
tigste aktiver, og vi ville ikke lade os blæse 
omkuld af kommunen.

Nu er det sådan, at B.93 siden 1917 har 
haft lejekontrakt på anlægget som ty-
pisk kører i 30 år ad gangen. Den nu-
værende kører til 2040. Den er udar-
bejdet af kommunen selv, underskrevet 
af overborgmesteren og godkendt i 
Borgerrepræsentationen. Og den kan 
kommunen selvfølgelig ikke bare fjerne, 
selv om den godt kunne tænke sig det.

Et af problemerne er, at kommunen er 
som et uhyre med syv hoveder. Syv for-
valtninger, hvor den ene ikke ved, hvad 
den anden laver. Det har således givet sig 
nogle helt mærkværdige udslag. Flemming Lauenborg. Foto: Claus Vandborg
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Bare et par eksempler:

• Kommunen påstod, at vi ikke betalte 
husleje, hvilket var lodret forkert. Det 
kunne vi selvfølgelig dokumentere.

• Kommunen påstod, at vi havde 
lagt Tennishallen i et halselskab – 
Østerbros Idrætspark – uden kom-
munens vidende. Sandheden er, at 
kommunen selv har været med til 
at indgå aftalen, som kommunen da 
også har underskrevet. Den måtte vi 
så fremsende. Kommunen undlod dog 
at læse det, vi sendte frem, så de på-
stod endnu engang, at de ikke kendte 
noget til det. Så fremsendte vi selvføl-
gelig venligt aftalen igen.

Og sådan er der en lang række eksempler, 
som jeg ikke skal trætte med. Det er nok, 
at vi er trætte af det i Hovedbestyrelsen.

Efter godt halvandet år er vi da også ved 
at få klargjort de faktiske forhold, og det 
er nu ved at stå klart, at der er tre områ-
der, hvor kommunen mener, at der er pro-

blemer, som skal løses, for at alle regler 
kan være opfyldt.

• De vil ændre forpagtningsaftalen med 
vores restauratør.

• De vil ændre klubbens aftale med 
Klinik.

• Og de vil ændre aftalen om halselska-
bet Østerbros Idrætspark.

Vi besluttede i foråret at styrke vo-
res kontakter til politikerne i Borger-
repræsentationen, og vi har inviteret alle 
partier til møde herude i klubben. Vi har 
holdt en række møder, og vi fortsætter 
hele vejen rundt. Og vi kan heldigvis kon-
statere, at der er en ganske stor politisk 
velvilje i partierne.

Alle er enige om, at aftalerne skal være 
lovlige, men politikerne har ikke noget øn-
ske om at gøre livet unødigt surt for os.

Det har heldigvis skabt lidt bevægelse i tin-
gene, så vi er rimeligt fortrøstningsfulde.
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Vi tror, at vi kan finde nogle fornuftige 
pragmatiske løsninger, som ikke ødelæg-
ger eller alvorligt forringer vores mulighed 
for at drive en velfungerende klub.

Men det viser, som jeg sagde i indlednin-
gen, at i København skal man være stærk, 
hvis man vil overleve som idrætsforening.

I den forbindelse kan man godt stilfærdigt 
– og det gør vi også over for politikerne 
– bede bystyret om at overveje, om ikke 
der er en grund til, at den københavnske 
idræt – især holdidrætten – samlet set 
klarer sig så dårligt.

Når det er sagt, så skal det med i for-
tællingen, at vi gennem mange år haft 
et godt og konstruktivt samarbejde med 
Kultur- og Fritidsforvaltningen, som er vo-
res nærmeste samarbejdspartner i kom-
munen.

Det er jo heller ikke derfra, at initiativet 
til dette langvarige og bedrøvelige forløb 
er udgået.

Vi har et godt anlæg, som netop i disse 
måneder bliver endnu bedre med nye 
kunstgræsbaner, og det skyldes ikke 
mindst Kultur- og Fritidsforvaltningen og 
politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget.

Det skal vi selvfølgelig huske, og vi regner 
da også med, at vi ender med igen at få et 
godt og konstruktivt forhold til kommunen 
samlet set.

Det næste år
Lad mig slutte med at skitsere de vigtig-
ste opgaver, som vi skal løse i det kom-
mende år:

• Vi vil følge færdiggørelsen af fodbold-
banerne. Et arbejde, som blev indledt 
for cirka 7 år siden, og som nu ser ud 
til at nærme sig en lykkelig afslutning.

• Vi vil arbejde videre med planerne om 
at udvide hallen.

• Vi vil arbejde aktivt i bestyrelsen for 
B.93 Kontraktfodbold Aps for at gen-
nemføre den styrkelse af det økono-
miske og organisatoriske fundament, 
som er meget vigtig. Målet er at styrke 
hele klubben.

• Vi skal have afsluttet forhandlingerne 
med kommunen om vores aftaler.

• Og som noget af det allervigtigste skal 
vi have genskabt klublivet efter coro-
nanedlukningen.

Jens Kolding hædres for 60 års medlemskab. Foto: Mads Mazanti Jensen



15

Vi har i flere år konstateret en strukturel 
ændring af livet i idrætsklubberne, som 
af mange opfattes mere som et tilbud, 
man vælger og betaler for, end som en 
forening, man er en del af.

Oveni kom så coronaen, der igennem 
halvandet år har betydet, at man reelt 
ikke kunne komme i klubhus og omklæd-
ning. Og hvis man ikke mødes ved siden 
af aktiviteten på banerne, så er det ikke 
længere en forening.

Og det vil vi være.

Derfor er det vigtigt, at alle ved og forstår, 
at klubhuse og omklædning er blevet åb-
net igen. Kom og vær med.

Vi kan ikke løse det alene fra klubbens le-
delse. Vi håber, at mange vil være med til 
at genskabe klublivet.

Alle disse opgaver kan vi kun løse, hvis vi 
arbejder godt sammen internt. Og vi har 

heldigvis i mange år haft et godt samar-
bejde i Hovedbestyrelsen og mellem de to 
sportslige afdelinger. Det skal vi bevare, 
for det gør os stærke.

Til sidst tak til de mange frivillige og an-
satte, som hver dag gør en stor indsats for 
den gamle klub.

Tak for ordet.

Se mere på
www.soccershopen.dk

med venlig hilsen
Torben Klarskov

Fodboldprogrammer – 

Bøger og blade

Fra dengang farfar var 

dreng og frem til 2021

Fra alle de store europæiske

og danske klubber
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FRA 20 TIL 10%
Vedtægtsændring vedtaget i to omgange
af Mads Mazanti Jensen

På generalforsamlingen stillede Hoved-
bestyrelsen et forslag til en ændring af en 
af klubbens vedtægter. Ændringen angik 
forholdet mellem moderklubben og an-
partsselskabet bag driften af B.93´s bed-
ste seniorhold i fodbold. 

Referent Torben Klarskov gengiver det så-
ledes:

„Hovedbestyrelsen stiller forslag om æn-
dring af §3,3 i klubbens vedtægter:
„Klubben skal til enhver tid have minimum 
20 procent af anparterne eller aktierne i 
dette selskab”.

Ændres til
„Klubben skal til enhver tid have minimum 
10% af anparterne eller aktierne i dette 
selskab”.

Formanden begrundede forslaget. Diri-
genten oplyste, at i følge klubbens ved-

tægter skulle dette forslag vedtages på 
en ekstraordinær generalforsamling, da 
der ikke var mødt tilstrækkelig mange 
medlemmer op til generalforsamlingen. 
Imidlertid kunne forsamlingen tilkende-
give ved afstemning, at forslaget blev 
taget op på den efterfølgende ekstraor-
dinære generalforsamling. For forslaget 
stemte 20 medlemmer, 3 medlemmer 
undlod at stemme. (3/4 af de tilstedevæ-
rende).”

Den ekstraordinære generalforsamling 
fandt sted d. 5. oktober. Da stemte samt-
lige tilstedeværende for forslaget, der der-
med blev vedtaget.

Hvilke implikationer vedtægtsændringen 
får for driften af selskabet bag klubbens 
bedste seniorfodboldhold, følger vi op på i 
det næste medlemsblad. 

Hovedbestyrelsen. Foto: Mads Mazanti Jensen
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B.93 BEHOLDER GAMMELT 
ANLÆG
Lejeaftalen forlænget
af Mads Mazanti Jensen

I al ubemærkethed for de fleste med-
lemmer har lidt af en gyser udspillet sig 
på bestyrelsesniveau i Tennisafdelingen. 
Lejeaftalen om Gammelt Anlæg – altså 
tennisbanerne mellem Østerbro Stadion 
og Parken – udløb i 2020. Da det er en 
særdeles attraktiv grund, kunne man 
godt forestille sig, at kommunen havde 
andre planer med grunden end en for-
længelse med B.93, og at banerne der-
med ville være tabt for klubben for altid. 
 
Sådan skulle det heldigvis ikke gå. På ge-
neralforsamlingen kunne tennisformand 
Christian Lunøe berette om, hvordan ten-
nisbestyrelsen med en velforberedt indsats 
kom eventuelt andre planer med grunden 
i forkøbet og med fornemt lobbyarbejde 
sikrede B.93 papir på Det Gamle Anlæg i 
de næste 40 år – altså frem til 2060. 

En imponerende bedrift af tennisbestyrel-
sen i et kommunalt miljø, der - som det 
efterhånden turde være enhver bekendt - 
ikke er hverken B.93 eller idræt generelt 
venligt stemt. 

Stor tak til Lunøe & co. Også på vegne 
af den næste generation af tennisspillere, 
der får glæde af Gammelt Anlæg.

Gammelt Anlæg. Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis
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B.93´S INTERNATIONALE KAMPE GENNEM TIDERNE IV
Den historiske serie om B.93´s internationale kampe gennem tiderne 
fortsætter hér
af Torben Klarskov

Det 12. Internationale 
Fodboldstævne 1915
Krigen afbrød forbindelserne med de 
krigsførende lande. Stævneklubbernes 
opmærksomhed henledtes da ganske na-
turligt på Skandinavien. Mulighederne for 
at få arrangeret en skandinavisk turnering 
blev undersøgt. København, Gøteborg og 
Stockholm var positive overfor tanken, 
mens nordmændene havde betænkelig-
heder ved at deltage, for siden at melde 
helt fra.

Udvalgte hold fra de 3 byer skulle spille 
mod hinanden med returforpligtelse. 
Stævnet havde flere betænkeligheder ved 
deltagelse, da flere af de gode spillere var 
indkaldt til militærtjeneste. Men krigsmi-
nisteriet gav tilsagn om, at der ikke ville 
blive lagt hindringer i vejen for spillernes 
deltagelse.

Søndag den 2. maj blev den første kamp 
i turneringen spillet. Meningen var, at 
der skulle spilles en reel bykamp med 
Gøteborg og København, men i sidste øje-
blik meldte et af de svenske hold, Örgryte, 
fra. Den anden store gøteborgklub, IF 
Kamraterne, mødte i stedet op med sit 
stærkeste hold.

Vejrforholdene var ikke ideelle. 
Umiddelbart før kampstart kom der et 
skybrud ind over København, og græs-
tæppet blev vådt og opblødt. Svenskerne 
kom foran ved deres venstre innerwing 
Schylander, men midt i halvlegen udlig-
nede Anthon Olsen fra B.93. To mål i an-
den halvleg fra Poul Nielsen fra KB førte til 
dansk sejr på 3-1.

Stævnets hold havde følgende sammen-
sætning:

Sophus Hansen, Frem – Svend Aage 

Castella, KB og Georg Brysting, KB – Ivar 
Lykke, KB, Henrik Andersen, AB og Poul 
Berth, AB – Oskar Nørland, KB, Michael 
Rohde, B.93, Poul Nielsen, KB, Anthon 
Olsen, B.93 og Sophus Nielsen, Frem.

Kampen mod det udvalgte hold 
fra Stockholm blev spillet Kristi 
Himmelfartsdag den 13. maj. Efter en 
halv times spil tog københavnerne fø-
ringen. Victor Klein og Michael Rohde 
førte bolden op, og Klein spillede bolden 
frem mod Poul Nielsen, der blev nedlagt 
i straffesparksfeltet. Svend Aage Castella 
scorede sikkert. Kort før pausen øgede 
Anthon Olsen til pauseføring 2-0. I anden 
halvleg lykkedes det for Poul Nielsen at 
score hele tre gange, så den endelige sejr 
kom til at lyde på 5-0.

Stævnets hold: Hans Julius Rützebeck, 
B.93 – Castella og Brysting – Lykke, 
Henrik Andersen og Berth – Victor Klein, 
B.93, Michael Rohde, Poul Nielsen og 
Vilhelm Wolfhagen, KB.

Fra Stævnekampen KBU – Stockholm 2015.  
Foto: B.93 Fotoarkiv
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Returkampen i Gøteborg den 11. juni 
2015 blev vundet af svenskerne med 1-0, 
målet blev scoret af Börjesson fem mi-
nutter før pausen. Carl Olsen, B.93, Erik 
Eriksen, AB og Christian Grøthan, B.93 
var de nye på holdet.

I Stockholm vandt det danske hold den 
13. juni foran 5.000 tilskuere med 4-1. 
Poul Nielsen og Henrik Andersen scorede i 
første halvleg, mens Anthon Olsen og Poul 
Nielsen tegnede sig for de to danske mål 
i 2. halvleg. 

Det 13. Internationale 
Fodboldstævne 1916

Ganske som året forud blev der arrange-
ret kampe mellem København, Gøteborg 
og Stockholm.

7. maj mødte København Kamraterne 
fra Gøteborg. Resultat 5-0 til københav-
nerne, der havde Poul Nielsen (4 mål) 
og Michael Rohde (1 mål) som målsco-
rere. Stockholmerholdet fra „Allmänna 
Idrotsklub” (AIK) og „Djurgårdens 
Idrotsforening” klarede sig noget bedre. 
Det blev 3-3 i den første kamp den 12. 
maj, mens København søndagen efter 
vandt med 3-0. I fredagens kamp kom 
svenskerne foran med 2-0 efter kampens 
første kvarter. Poul Nielsen reducerede. 
Poul Nielsen scorede i 2. halvleg sikkert 
på straffespark, men svenskerne svarede 
igen og førte med 3-2 indtil kort før slut-
fløjt, hvor Edmund Nørland, KB (bror til 
Oscar Nørland), fik udlignet. 

Hele 10.000 tilskuere overværede sønda-
gens kamp. Hjemmeholdet havde overta-
get, men havde problemer med at få bol-
den over stregen, så ikke overraskende 
kom gæsterne foran mod slutningen af 
1. halvleg. Erik Eriksen og Michael Rohde 
lykkedes dog at score to mål, inden halv-
legen sluttede. Efter en snes minutters 
spil øgede Anthon Olsen føringen. Nye 
spillere i denne kamp var målmanden 
Sophus Hansen fra Frem, Svend Ringsted, 
AB, Hans Brix, Frem, Hans Hansen, Frem 
og Christian Hansen, B.93 

Følgende stab af spillere rejste den 20. 
juni til Stockholm og Gøteborg: Sophus 
Hansen og Hans Julius Rützebeck (mål-
mænd), Svend Aage Castella, Svend 
Ringsted, Aage Neergård, AB, Hans 
Brix, Ivar Lykke, Henrik Andersen, Hans 
Hansen, Christian Grøthan, Poul Berth, 
Anthon Olsen, Sven Valdemar Knudsen 
(Spejderen), Erik Eriksen, Samuel 
Thotsteinsson, AB, Ernst Petersen, AB, 
Sophus Nielsen, Otto Palby B.93, Michael 
Rohde og Oscar Nørland. 

Christian Grøthan og Michael Rohde var 
målscorerne i den første kamp, der blev 
vundet med 2-0. Det andet opgør endte 
uafgjort 1-1 med Edmund Nørland som 
dansk målscorer. 

Stævnet fik et betydeligt nederlag 
på 0-3 i den første kamp i Gøteborg. 
 
B.93 blev vindere af den første 
Landsfodboldturnering ved i semifinalen 
at besejre Odense Boldklub med 9-3 og 
i finalen KB med 3-2. Holdet var ved den 
lejlighed:

Hans Julius Rützebeck – Oluf Kinck 
Petersen og Emil Jørgensen – Christian 
Grøthan, Helge Scharff og Lauritz Hansen 
– Svend Aage Andersen, Michael Rohde, 
Carl Schultz, Anthon Olsen og Otto Palsby.

Vinderne af DBU´s Landsfodboldturnering 1916.  
Foto: B.93 Fotoarkiv
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De 14. Internationale 
Fodboldstævne 1917
Stævnekampene blev dette år arrange-
ret af AB, Frem og B.93. KB ville gå egne 
veje. 

Det lykkedes at få Örgryte til at møde 
B.93 i 2 kampe. I Gøteborg vandt B.93 
den 13. maj 2-0 over Örgryte. Laurits 
Hansen og Michael Rohde var målsco-
rerne. Returkamp i Idrætsparken den 20. 
maj. Her blev resultatet 7-0 (4-0 og 3-0), 
målscorere Anthon Olsen (1), Michael 
Rohde (2) og Victor Klein (1) i første halv-
leg. Otto Palby, Anthon Olsen og William 
Gram var målscorerne i 2. halvleg. 

Returkampene i Stockholm blev spil-
let 8. og 10. juni. Første kamp vandt 
Stævneholdet med 3-1. Rohde (2) og 
Sophus Nielsen scorede for Stævnet. Den 
anden kamp endte uafgjort 2-2. Christian 
Grøthan og Sophus Nielsen scorede de 
danske mål i 2. halvleg. 

Det blev også til en hård dyst, der endte 
2-2, i Gøteborg mod „Kamraterne”. Fritz 
Tarp, B.93 scorede på straffespark, og 
Victor Klein scorede det udlignende mål. 

Det 15. Internationale 
Fodboldstævne 1918

Forårets fodboldstævne blev arrangeret af 
AB, B.93, Frem og B.1903. Sidstnævnte 
klub erstattede KB, der heller ikke dette år 
ønskede at være med. Hjemmekampene 
lod man blive klubkampe, og kun ved en 
enkelt lejlighed blev der stillet op med et 
udvalgt hold. I returkampene slog klub-
berne sig sammen to og to, og kun til 
kampene i Stockholm mødte holdet med 
et hold fra samtlige stævneklubber.

AB og B.93 mødte i den første kamp et 
udvalgt hold fra „Kamraterna” og Örgryte 
den 5. maj. Det blev en dundrende økono-
misk succes. Hele 12.000 tilskuere trop-
pede op i Idrætsparken. Det kombinerede 
hold vandt med 2-0, begge mål blev sco-
ret af Fritz Tarp, B.93. 

I pinsen spillede et kombineret hold fra AB 
og B.93 i Gøteborg. Den første kamp mod 
„Kamraterna” blev vundet med 3-0, men 
dagen efter blev det mere besværligt mod 
Örgryte. Helge Scharff og Otto Palby fra 
B.93 var forhindrede i at spille. Kampen 
endte dog uafgjort 1-1 med Fritz Tarp som 
sikker straffesparksskytte. 

Den 26. maj havde AB og B.93 besøg 
af „Kamraterna”, der vandt med 3-2. 
Holdets to mål blev scoret i anden halv-
leg af Fritz Tarp, der nok engang var 
sikker fra pletten, og den kun 19-årige 
Poul Jensen med tilnavnet „Pølse”. 
 
Pokalturneringen 1918 blev vundet af 
B.93, der i finalen besejrede Frem med 5-2.  
Holdet scorede i sine fem kampe 31 mål 
og lukkede kun 3 mål ind. 

Holdet: Villy Hansen – Oluf Kinck Petersen, 
Georg Olsen – Christian Grøthan, Fritz 
Tarp, Helge Scharff – August Bøge, 
Michael Rohde, Poul Jensen, Anthon Olsen 
og Otto Palby

Det 16. Internationale 
Fodboldstævne 1919
AB, B.93, Frem og B.1903 havde allerede 
tidligt på foråret indgået en aftale med 
de tre professionelle engelske klubber 
Hull City, Chelsea FC og Everton FC om 
at spille en serie kampe i Idrætsparken i 

Pokalvinderne i 1918. Foto: B.93 Fotoarkiv
Bagest f.v.: Helge Scharff, Fritz Tarp, Villy Hansen, 
Oluf Kinck Petersen, Georg Olsen og Christian Grøthan.
Forrest f.v.: August Bøge, Michael Rohde, Poul Jensen, 
Anthon Olsen og Otto Palby.
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maj og juni måned. Kampe, der naturlig-
vis blev imødeset med overordentlig stor 
interesse, efter man nu i 5 år overhovedet 
ikke havde set engelske fodboldspillere. 
 
Fra dansk side var som sagt alle formali-
teter for længst i orden, og man mente, 
at den eneste hindring for englændernes 
afrejse kunne være eventuelle pasvan-
skeligheder. Det blev imidlertid ikke dér, 
at skoen trykkede, ej heller nedlagde den 
engelske Football-Association noget veto. 
Derimod kom der forbud fra The Football 
Leagues Management Committee, idet 
man havde vedtaget, at spillerne over-
hovedet ikke måtte modtage nogen som 
helst løn i sommermånederne. 

De klubber, der skulle på rejse til konti-
nentet, var naturligvis nødt til at give de-
res folk gage på turen, men så forbød man 
simpelthen klubberne at drage på turné. 
Der var derfor ikke andet at gøre for ar-
rangørerne end på ny at henvende sig til 
svenskerne, der for øvrigt selv var kom-
met ud for de selvsamme vanskeligheder. 
 
Søndag den 11. maj mødte et kombineret 
hold fra AIK og Djurgården et kombineret 
hold fra B.1903 og B.93 under overværelse 
af 15.000 tilskuere. Kampen endte 4-0 til 
det danske hold, og tre af målscorerne 
var fra B.93 Anthon Olsen, Otto Palby og 
Michael Rohde, mens sidste målscorer var 
en vis Carl „Skomager” Hansen fra B.1903. 
 
Yderligere to kampe var sat til at blive 
afviklet den 16. og 18. maj, men sven-
skerne sendte afbud og satte dermed ar-
rangørerne i stor forlegenhed.

B.93 havde valgt at rejse på turné til 
Norge. Holdet var forstærket med AB-
spillerne Samuel Thorsteinsson, Svend 
Holm og Svend Knudsen. Fra KB havde 
man lånt Valdemar Laursen, og i Frem 
hentede man Henry Brix og Sophus 
Nielsen. 

Vi spillede uafgjort 2-2 mod Lyn. Tabte 
0-1 til Drafn i Drammen, vandt 3-1 over 
Brann fra Bergen og spillede 2-2 og 2-1 

i kampe mod Stavanger Idrætsforening. 

Malmø FF havde udsat en prægtig sølv-
pokal, som B.93 vandt efter sejre på 3-2 
i Malmø og 3-1 i København. Af øvrige 
svenske hold mødte vi Landskrona BOI&S. 
Resultat 2-0 i Landskrona. Mod Halmia fra 
Halmstad tabte vi 1-2, men fik senere re-
vanche over et udvalgt Halmstad-hold, 
5-1. Malmø IFK slog os 2-1, og endelig 
mødte vi Helsingborg i Helsingborg. Her 
blev resultatet 3-0 til B.93. 

Privatkampe i 1920
På grund af en meget forhadt sportsskat, 
der blev indført i finansåret 1920-21, op-
stod der megen usikkerhed blandt stæv-
neklubberne, og B.93 valgte at udtræde af 
forbindelsen for at gå i samarbejde med 
KB, der som bekendt var udtrådt et par 
år tidligere. I 1923 vendte begge klubber 
dog tilbage til samarbejdet.

B.93 foretog i 1920 en sommertur til 
Sverige til forskellige svenske byer. B.93 
spillede 7 kampe, der alle blev vundet, 
og holdet scorede 46 mål mod 5, hvilket 
fik en svensk avis til at kalde klubbens 
turné for „B.93´s hærgningstogt gennem 
Sverige”. I Motala vandt vi med 7-1, i 
Linkøbing med 11-0, i Vesteraas med 2-1, 
i Køping 3-0, i Eskilstuna 7-1, i Norrkøping 
8-1 og i Ørebro ligeledes 8-1. 

Herudover vandt B.93 i årets løb to 
gange over Malmø FF (6-1 og 5-1). 
Örgryte i Gøteborg blev besejret med 
2-1. Halmia fra Halmstad blev besejret 
med 3-2. Helsingborg Kamraterna (5-1 i 
Helsingborg og 3-1 i Malmø), Høganæs 
(2-1), IFK Malmø 3-1 i Malmø og 8-1 i 
Helsingborg. Det eneste nederlag på turen 
kom i kampen mod IFK Gøteborg (2-6).

Privatkampe i 1921
En ny, lang række af privatkampe mod 
svenske hold førte til følgende resultater: 
Malmø FF ude 2-5, hjemme i København 
13-0. Helsingborg 2-1, kombineret hold 
i Ørebro 5-1, Sleipner i Norrkøping 5-2, 
Vesteraas ude 3-0, Uplands i Upsala 2-0, 
Køping ude 1-0, AIK Stockholm 4-0 ude, 
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Østergøtland i Linkøping 4-2, Örgryte 
i Gøteborg 0-2, og endelig i København 
Örgryte IFK 3-3. 

B.93´s store rejse til Spanien 
december/januar 1921-1922

Deltagere på turen: Spillere: Kaj Olsen, 
Fritz Tarp, Christian Grøthan, Poul Jensen, 
Anthon Olsen, Oscar Jensen, Georg 
Larsen, August Bøge, Charles Jensen, Otto 
Palby og Edvard Olsen. Gæster: Valdemar 
Laursen, Leo Dannin og Poul Nielsen fra 
KB, Viggo Jørgensen fra B.1903 og Gabriel 
Petersen (Ejernæs) fra AB. Ledere: 
Johannes Gandil, Oscar Lindstrøm fra 
Tennisafdelingen, Svend Berendt samt 
klubbens berømte massør Karl Marx.

Den 19. december afrejste delta-

gerne med fly til et par dages ophold i 
Paris. Den 22. december gik turen vi-
dere til Bilbao og årets juleaften til-
bragtes i en bjergrestaurant i Bilbao 
som ingeniør A. Hermansens gæster.  
I Bilbao spillede man 1. juledag mod det 
spanske mesterhold Atletic Club Bilbao. 
Vejret var ganske forfærdeligt med regn 
og blæst, og græsbanen var aldeles op-
blødt. B.93 føret ved pausen med 3-1, 
men ved hårdt og pågående spil lykkedes 
det for spaniolerne at vende kampen til 
deres fordel, og de vandt med 4-3. 

2. juledag spillede man en ny kamp mod 
det samme hold, men under betydeligt 
gunstigere forhold. Her vandt B.93 med 
3-2. Herefter var der afrejse til Madrid, 
hvor man den 29. december mødte 
Atletico Club Madrid. Her sejrede B.93 
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med gæstespillere med 5-3. 

Nytårsaften befandt holdet sig i Barcelona. 
Den 1., 3. og 6. januar skulle holdet op 
imod FC Barcelona, der havde et meget 
stærkt hold med den berømte målmand 
Zamora og angrebsspilleren Alcantra i 
spidsen. Nytårsmorgen var hele rejsesel-
skabet imidlertid mere eller mindre syge 
af en madforgiftning. Alligevel tørnede 
spillerne ud og besejrede på en stenhård 
lerbane Barcelonas kanonhold med 2-1. 
Feberhærgede og afkræftede som spil-
lerne var, var omhyggelig pleje og læge-
hjælp før de to sidste kampe en nødven-
dighed. Poul Nielsen havde endda i tilgift 
fået et stort, åbent sår ved overdreven 
jodbehandling af en hudafskrabning. Den 
anden kamp blev tabt med 1-4, men in-
den afrejsen var holdet dog så meget re-

stitueret, at det var i stand til at vinde 
en ny sejr, der lød på 2-0. Anthon Olsen 
scorede det første mål på et bragende 
langskud, og Blicher scorede det andet på 
straffespark syv minutter før tid. Zamora 
havde hånd på bolden, men Blichers skud 
var så hårdt, at Zamoras handske røg af, 
og han forstuvede 2 fingre.

Holdet var i sidste kamp: Kaj Olsen – 
Valdemar Laursen og Steen Blicher – 
Christian Grøthan, Poul Jensen og Fritz 
Tarp – Leo Dannin, Viggo Jørgensen, 
Poul Nielsen, Anthon Olsen og Gabriel 
Petersen. Måske vil nogen undre sig over, 
at Michael Rohde ikke var med, men hans 
arbejdsgiver B&W ville ikke give ham den 
fornødne frihed.
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ET KLUBMESTERSKAB MED 
MANGE VINDERE
Tennisafdelingens klubmesterska-
ber blev igen i år en succes
af Mads Mazanti Jensen

Da den aftagende sommer klemte sin sid-
ste varme ned over Østerbro, afholdt B.93 
Tennis fra 27. august til 10. september de 
årlige klubmesterskaber.

Som altid er klubmesterskaberne en god 
lejlighed til ikke blot at få svinget ketsje-
ren, men også pleje og knytte kamme-
ratskaber på tværs af hold og makkerpar. 
Det sidste kan især den afsluttende og flot 
arrangerede klubfest hjælpe til med. 

Sportsligt var de mest markante spillere i 
seniorturneringerne Tiana Lauritzen, der 
vandt damesingle og nåede finalen i mix-
eddouble, og herreelitespilleren Holger 
Hassel Nørregaard, som triumferede 
både i herre- og mixeddouble. I turnerin-
gerne for +40 var der intet nyt under so-
len: Klubhajerne Rogier Folkers og Gitte 
Rasmussen tog titlerne hjem. 

Men selv om prestigen ved at vinde et 
klubmesterskab selvfølgelig ikke skal 
forklejnes, skal klubmesterskabernes suc-
ces først og fremmest måles på arrange-
mentets sociale aspekt. Dømt ud fra de 
mange tilmeldinger til den afsluttende 
klubfest høstede arrangørerne en fuldt 
fortjent succes på dét parameter.

Tusind tak til arrangørerne og til State 
Energy, der nok engang var behjælpelig 
med et sponsorat af drikkevarer.

Fra Klubmesterskaberne.  
Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis

Sponsorer: State Energy og Tretorn. Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis 
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Kokkens Gourmet blev stiftet i januar år 2006 af Giacomo Musumeci og forpagter restaurationen i  
Boldklubben 1893.

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

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

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

 
catering, forplejning og konferencer. Til privaten har vi alle slags catering ud af huset med personale 
og uden. Vi hjælper med at stable et arrangment op fra bunden med vejledning fra A til Z.

Vores anden del af forretningen i Kokkens Gourmet er varetagelse af cafe og restaurationen på slottet for 
medlemmerne. Her afholder vi fællesspisninger, camps, cl. arrangementer og alle årlige traditions fester 
på tværs af klubben mange forskellige hold samt en daglig servicering ved mødeaktiviter af husets  
brugere. Ydermere tilbyder vi alle holdene i klubben at pakke sunde retter til længere ture m.m.

som et total arrangement, hvor vi varetager alle opgaver fra start til slut. Vi har en selskabspakke der  

avecs, fri bar og cocktails, musik og dans, natmad og bevilling til kl. 04.00.

www.kokkensgourmet.dk kok@kokkensgourmet.dk@Kokkensgourmet48
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FRA UGANDA TIL B.93
Ny målmand for B.93 1. kvindese-
nior: Vanessa Karungi
af Mads Mazanti Jensen

I det seneste medlemsblad gjorde vi en 
del ud af B.93´s indsats for at integrere 
folk med andre kulturelle baggrunde end 
den danske. Et helt særligt kapitel inden-
for dette område er 1. kvindeseniors ar-
bejde med at hente afrikanske spillere til 
klubben. Det kom til udtryk i august, hvor 
B.93 skrev kontrakt med tre afrikanske 
spillere. 

Omewa Joy Okechukwu, stort an-
grebstalent fra Nigeria, Lúcia Leila José 
Mocambique, som tidligere har repræ-
senteret storklubben Benfica og har 
rødder i den gamle portugisiske koloni 
Mozambique, og så Vanessa Karungi, mål-
mandstalent fra Uganda, som er kommet 
til klubben fra universitetsklubben She 
Corporate FC fra hovedstaden Kampala. 
Desuden er den nigerianske angrebsspiller 
Regina Ojomo Omede kommet til i okto-
ber.

Arkitekten bag de afrikanske forstærknin-
ger er målmandstræner Frank Petersen, 
der ikke blot har trænet afrikanske mål-
mænd i Afrika, men også etableret sam-
arbejdsaftaler mellem afrikanske klubber 
og B.93.

Medlemsbladet mødte Vanessa Karungi, 
da hun netop var ankommet til København 
og havde haft sin første træning med 
sine nye holdkammerater. Af cheftræner 
Rasmus Good beskrives hun på b93prof.
dk som „meget aggressiv, dygtig i feltet, 
stærk på indlæg og frygtløs”. Men hvor-
dan er det egentlig at spille kvindefodbold 
i Uganda? Dét – og lidt til – ville medlems-
bladet gerne vide lidt om. 

Hvordan er forholdene for kvindefod-
bold i Uganda? Er man mærkelig, hvis 
man spiller kvindefodbold i Uganda, 
eller er det en stor sport?

 ” Det går to veje: I de større byer ser 
de fleste folk det ikke som usædvan-
ligt. Det er normalt for en pige at spille 
fodbold. I andre dele af landet ser folk 
ned på det. Hvorfor skulle en pige 
spille fodbold? Når en pige spiller fod-
bold, synes de, hun opfører sig som 
en mand. Så nogle forældre ser ned 
på det. Hvorfor spiller pigen fodbold? 
Men i storbyerne ser folk positivt på 
det, selv om kvindefodbold i Uganda 
stadig er under udvikling, og de fleste 
folk ser det som en hobby, ikke no-

Vanessa Karungi. Foto: Rasmus Good

Regima Ojoma Omede. Foto: Rasmus Good
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get, man kan gøre til en levevej. Men 
nu forlanger det ugandiske fodboldfor-
bund, at alle klubber også skal have et 
kvindehold, hvilket sætter gang i ud-
viklingen. Folk begynder at betragte 
det som noget stort.

Hvordan er det gået til, at du nu er 
kommet til Danmark og vores klub?

 ” Jeg kom i kontakt med målmandstræ-
ner Frank Petersen engang, fordi han 
plejede at komme til Uganda for at 

spejde efter talenter og oplære mål-
mandstrænere i målmandstræning. 
Men dengang gik jeg stadig i high 
school. Når man kommer på univer-
sitetet, er det nemmere at skifte klub. 
Så i den periode holdt vi stadig kon-
takten. Han fortalte mig, at klubben 
havde brug for en målmand, og jeg 
sagde, at jeg stod til rådighed. Han 
kontaktede min klub, forberedte skif-
tet, kom til Uganda og så mig spille. 
Han var der i tre dage. Vi trænede 
med ham. Sådan gik det til, at jeg kom 
til B.93. 

Og hvordan er dit første indtryk af 
klubben og 1. kvindeseniors spille-
mæssige niveau?

 ” Det fodboldmæssige niveau er ander-
ledes end derhjemme. For i Europa ta-
ger folk fodbold alvorligt. Mit indtryk 
af klubben er godt. Imødekommende 
mennesker, gode mennesker, så jeg 
føler mig hjemme i B.93. Det er en 
god ting for mig at være her. Jeg er 
meget imponeret.

Omewa Joy Okechukwu. Foto: Rasmus Good

Lúcia Leila José Mocambique. Foto: Rasmus Good
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AFRIKAS STJERNER
Bag om 1. kvindeseniors arbejde med afrikanske spillere
af Mads Mazanti Jensen

Vanessa Karungi er som nævnt ikke den 
eneste afrikanske spiller på B.93 1. kvin-
desenior. Hvordan er det egentlig gået til, 
at ikke kun Østerbro og omegn, men også 
Afrika er blevet en del af fødekæden for 
B.93 1. kvindesenior? Og hvordan forlø-
ber kulturmødet mellem dansk eliteidræt 
og foreningskultur og afrikansk idræts-
kulturs mange ansigter? Medlemsbladet 
traf 1. kvindeseniors cheftræner Rasmus 
Good for at få svar på disse spørgsmål.

Hvor mange afrikanske klubber har 
B.93 et samarbejde med, og hvordan 
fungerer det rent praktisk?

 ” Vi har et samarbejde med en klub i 
Nigeria (Naija Ratels FC, red.), og vi 
etablerer et akademi i Nigeria. Vi har 
en kontaktperson dér, den tidligere 
topspiller for blandt andet AB Abdul 
Sule, som udfører vores scouting, og 
som er præsident for klubben. Vores 
målmandstræner Frank Petersen, som 
er vores kontakt direkte til Afrika, har 
gennem ham skabt kontakten.

 ” Det har også handlet om, at vi vil give 
de spillere, som ikke er på et profes-

sionelt niveau endnu, men som er 
store talenter, muligheden for at 

komme til Danmark, og så vi-
dere derfra til større klubber 
i Europa. Fordi de ser både 
Kvindeligaen og 1. division 
som et interessant udstil-
lingsvindue. 

 ” Og så har vi vo-
res samarbejde i 
Mozambique, som 
mest er igennem 
nøglepersoner 
omkring deres 
landshold. 

 ” I Uganda samarbejder vi med klubben 
She Corporate, hvor Frank har væ-
ret nede og uddanne målmandstræ-
nerne, så de gør tingene på samme 
måde, som Frank gør det her. Så det 
bliver jo et målmandsakademi for os. 
Uganda har noget helt specielt i for-
hold til målmændene. She Corporate 
ser Vanessas skifte til B.93 som ce-
menteringen af et samarbejde om-
kring målmændene.

 ” I Nigeria er deres styrke snarere spil-
lermassen, fordi de har så utroligt 
mange talentfulde spillere, men klub-
berne bliver kørt på en måde, hvor det 
er pengemænd, der køber sig til at be-
stemme, hvilke spillere, der skal spille, 
og nogle spillere får så ikke de mulig-
heder. Dem kan vi så have på amatør-
kontrakt i vores samarbejdsklub, hvor 
en spiller som Joy er en af dem. Hun 
er en af dem, som de største danske 
klubber lige nu har kig på, og der har 
også været kontakt fra den engelske 
Premier League angående hende. 

 ” Derudover kommer der yderligere to 
afrikanske spillere herop. Vi prøver 
at gøre det til en platform, hvor det 
fra vores side handler om at give de 
spillere nogle ekstra muligheder og 
uddanne dem på vores måde, men 
selvfølgelig handler det også om, at 
de kan tilføre noget til vores forret-
ningsdel. 

Hvordan får I det rent praktiske, 
f.eks. at skaffe visum og bopæl, til at 
fungere? 

 ” Frank har reelt et fuldtidsjob med 
det, for der er utroligt meget kontakt 
med Udlændingestyrelsen og ambas-
saderne i de forskellige lande. Det 
er jo den første hurdle, for i Nigeria 
kræver det lidt, at de behandler sa-

Frank Petersen.  
Foto: Christian 
Midtgaard
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gen, selvom der er betalt for, at sa-
gerne behandles hér i Danmark. Og i 
den afrikanske kultur har de bare et 
anderledes forhold til tid. En sag kan 
tage en halv time hér, men tage rigtig 
lang tid dernede. 

 ” Når vi får identificeret en spiller, vi 
gerne vil have, handler det for os om 
først at sikre os rettighederne til spil-
leren. Det er egentlig det letteste at 
få. Vores kontakt med DBU gør, at vi 
kan få det klappet af samme dag. Men 
at få spillerne igennem deres visum-
ansøgning har vi vores hyr med. Fra 
vi har identificeret en spiller, tager det 
en til to måneder og faktisk næsten tre 
med de her tre afrikanske spillere, før 
de står her. 

 ” Og som du siger, kræver det også, at 
de har et sted at være. I første om-
gang bor de hos Frank. Og så leder vi 
efter lejligheder på Østerbro, hvor de 
kan betale husleje via de kontrakter, 
som de er kommet på, og som i vir-
keligheden fungerer som lommepenge 
for dem. En dansk spiller, som skal be-
tale for sit eget sted at bo, mad og te-
lefon osv., ville slet ikke kunne leve på 
samme måde for dét beløb. 

 ” Så hjælper min assistent Derk Droze 
med den praktiske hverdag. F.eks. at 
få dem lært, hvordan man bruger rej-
sekort, og hvordan finder man rundt i 

København. Og f.eks. skulle Joy, som 
er 18 år og ikke har været vant til, at 
der bare er mad 24-7, også til at finde 
ud af, hvordan man får mad og drikke, 
ikke for at overleve, men for at trives, 
og for at kroppen og hovedet får det, 
de skal have.

 ” Leila fra Mozambique, som har spillet i 
Benfica og Oriente i Portugal, er bedre 
stillet i forhold til det. Hun er også 27 
år. Hun har prøvet nogle ting. Men får 
vi teenagere op, må vi være meget 
omkring dem. Og sørge for, at de ikke 
er alene med de ting, de har. Det var 
en stor første læring. 

 ” Vi fik skaffet en lejlighed til de før-
ste tre, som kom herop. To af dem 
sendte vi så siden hjem igen, og Joy 
blev. Senere kom Leila og Vanessa op, 
men der var et tidsrum, hvor hun bo-
ede alene. Det syntes hun var meget 
ensomt og svært i forhold til, at hun 
var teenager og skulle lære en helt ny 
kultur at kende. Alt tryghedsnet blev 
revet væk under hende. Så jo, der lig-
ger en masse arbejde i at få det her til 
at fungere.

I gamle dage plejede man at sige om 
afrikanske spillere, at de var teknisk 
og fysisk fremragende, dog taktisk 
uskolede. Men hvordan er det for dig 
som træner i dag at arbejde med afri-
kanske spillere?

1. kvindesenior. Foto: Christian Midtgaard
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 ” Jeg kan godt mærke, at der er tale 
om forskellige kulturer. Også internt i 
Afrika, for Afrika er i sig selv et kæmpe 
kontinent, hvor hvert land har deres 
egen kultur – også deres egen fod-
boldkultur. Nigerianerne er kendt for at 
være fysisk store og stærke. Genetisk 
har de lettere ved at genere muskel-
kraft og derved ekstra hurtighed. 

 ” Spillere fra Mozambique er generelt 
meget små. Det samme er tilfældet 
med spillere fra Uganda. Til gengæld 
kan de være voldsomt eksplosive. 
Generelt er spillere fra Elfenbenskysten 
og Nigeria meget store, mens spillere 
fra Central- og Østafrika er små. 

 ” Vores afrikanske spillere er fysisk 
langt længere fremme end en dansk 
spiller på samme alder er. Det gælder 
både fart, styrke og bevægelighed. 
Deres fysik gør det muligt for dem at 
anvende deres tekniske færdigheder i 
fart. Hvor de danske spillere typisk er 
dygtige til pasningsspillet og førstebe-
røringer, har afrikanerne nogle mere 
afgørende færdigheder, som de sætter 
sammen med deres fysiske fordele. Så 
på den måde har de nogle forudsæt-
ninger for at udvikle deres teknik, som 
en dansk spiller ikke nødvendigvis har. 

 ” Taktisk er den europæiske tilgang, 
især den danske, meget kollektiv. 
Leila kommer fra Mozambique og har 
derfor en forbindelse til Portugal, hvor 

de om nogen er kendt for deres takti-
ske styrke. Så for hende har det væ-
ret lettere at komme ind i den danske 
tilgang til taktik. Men generelt er det 
taktiske udtryk en større del af fodbol-
den i Europa, fordi varmen i Afrika gør 
spillet mere individuelt. Varmen tager 
så meget på dem, når de er så eksplo-
sive, at de ikke kan blive ved med at 
hænge sammen som hold hele vejen 
igennem. Derfor tror jeg, at de ofte får 
et udtryk, hvor de individuelt er på et 
højt niveau, men har mindre fokus på 
det taktiske.

I forhold til den sæson, vi er i gang 
med: Hvad tror du, de afrikanske spil-
lere kan tilføre holdet? 

 ” Nu er vi så heldige, at Joy og Leila 
var med os igennem det meste af 
Kvalifikationsligaen. De var her i vir-
keligheden fra marts til juni. Så de 
har fået lidt ekstra. Og vi kan også 
mærke på dem nu, at de skal bruge 
de næste to-tre måneder på lige at 
få kørt relationerne ind. Men indivi-
duelt kan de allerede være kampaf-
gørende. Relationerne vil gøre lidt 
ekstra, så når vi forhåbentlig står i 
Kvalifikationsligaen i marts, er de i top 
for os og yderst kampafgørende.

 ” Vanessa, som er målmand, er ufatte-
ligt eksplosiv og atletisk. Så det hand-
ler om, at hun finder nogle relationer. 
Men jeg kan godt se, at hun har fær-
dighederne til at være kampafgørende 
på sin måde på kort sigt allerede. Og 
det er jo så vores opgave at få brugt 
den næste fase til at køre de afrikan-
ske spillere ordentligt ind. Vi er super 
heldige med vores trup i den forstand, 
at vi ikke er afhængige af dem. Alt, 
hvad de giver os, er en kæmpe bonus, 
men vi ved også, at hvis de har brug 
for noget ekstra tilvænningstid, har vi 
spillere af kvalitet nok til at få arbejdet 
gjort, indtil de virkelig er klar.
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Rasmus Good. Foto: Andreas Levisen Arildsen
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GRUS-GLÆDER
Et tilbageblik på sommerens 
holdturneringer
af Mads Mazanti Jensen

Med anlæggelsen af fire nye helårsba-
ner på Svanemølleanlægget er grusten-
nis ikke længere udelukkende forbeholdt 
sommerhalvåret. I hvert fald ikke i B.93. 
De udendørs holdturneringer er dog sta-
dig en sommerfornøjelse. Og det var 
– igen – en glæde at følge 93-holdene i 
disse turneringer.

Vores bedste kvindehold viste på ny, at 
de som minimum hører til i toppen af den 
næstbedste række, 1. Division. Det blev 
til en tredjeplads efter fem sejre ud af syv 
mulige. Kun mod ATK (3-4) og det suve-
ræne tophold HIK (0-6) måtte kvinderne 
se sig besejrede. Tre 93ere endte i top 5 
på listen over kampstatistik: 2. Sofie V. 
Bjerringgaard (11 sejre-1 nederlag), 3. 
Sofia Seron Pawlik (10-2) og 4. Caroline 
Piculell (10-4).

Det var også glædeligt, at vores 2. damer 
klarede skærene i Liga 1. I sidste spille-
runde var en flot 4-2-sejr over ATK nok 
til at sikre forbliven i rækken. Sejren blev 
sikret qua glimrende tennis i den afgø-
rende 2. double. 

De bedste herrer spillede i 2. Division Øst 
Pulje 1. Det gør de ikke længere. Med syv 
sejre ud af syv mulige sikrede herrerne sig 
på overlegen vis oprykning til 1. Division. 
Samtlige kampe blev afviklet uden ét ene-
ste nederlag. Den samlede sætscore lød 
på intet mindre end 84-1. 

De fire bærende kræfter på holdet, Kasper 
Elsvad, Romeo Midtgaard Jivraj, Nikolaj 

Katic og Holger Hassel Nørregaard, be-
satte også de øverste fire øverste pladser 
på listen over kampstatistik. Elsvad med 
en statistik på 14-0, de tre øvrige med 
hver 12-0.

Frem mod indendørsturneringen, hvor her-
rerne i den forgangne sæson meget bittert 
missede oprykning til Elitedivisionen på 
grund af vinterens corona-nedlukning, er 
holdet desuden blevet forstærket med den 
tidligere Lyngby-spiller Alexander Schou.

Længere nede i rækkerne var det bemær-
kelsesværdigt, at 3. herrer sikrede sig 
turneringssejren i Liga 3 Øst Pulje 4 med 
fem sejre ud af fem mulige. I den afgø-
rende kamp mod KFUM vandt de efter en 
dramatisk afslutning med 4-2. Sejren blev 
først sikret i de afsluttende doubler, hvor 
herrerne var nede med et sæt i begge 
kampe, men alligevel lykkedes med at få 
vendt billedet til sejr. 

Også i ungdomsrækkernes holdturnerin-
gerne udmærkede 93erne sig. Hele fem 
juniorhold nåede med i slutspillet. Team 
Øst U16 piger gik hele vejen i deres 
A-række og endte med at vinde guld. 

Med andre ord: Unge kræfter står inden 
længe klar til at løfte niveauet yderligere 
på de seniorhold, der allerede nu er i en 
god udvikling.  

Se alle resultater på: 
dtf.tournamentsoftware.com

2. damer. Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis

3. herrer. Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis
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FLYVEFÆRDIGE UNGE ENGLE 
Stor fremgang for fanklubbens initiativ
af Mads Mazanti Jensen

Hvordan får vi fat i de unge? Det er et 
spørgsmål, der bliver stillet af mangt en 
virksomhed, kulturinstitution og idræts-
klub. B.93 er selvfølgelig ingen undta-
gelse. Hér kan spørgsmålet lyde: Hvordan 
får vi flere unge på Østerbro Stadion?

Ikke at vi ikke også vil have flere voksne 
på stadion. Men i en klub med så stor en 
ungdomsafdeling som B.93 udgør vores 
ungdom unægtelig et stort, uforløst po-
tentiale. Naturligvis for at få bedre op-
bakning til vores 1. senior. Men i et større 
perspektiv også for at sikre en større sam-
menhængskraft i klubben bygget op om 
1. senior som et samlende element, den 
højeste fællesnævner. Og for at fremtids-
sikre klubfølelsen, så også nye generatio-
ner foretrækker „Byens ægte hold” frem 
for plastichold på fodboldverdenens mere 
mondæne adresser.

Til disse ærværdige formål blev idéen om 
„De unge engle” undfanget for efterhån-
den et par år siden. Idéen er i al sin en-
kelthed at tilbyde alle ungdomsmedlem-
mer under 15 år et gratis medlemskab af 
en underafdeling af fanklubben, hvilket 
indebærer gratis entré til alle klubbens 
kampe på Østerbro Stadion med ledsager, 
plus popcorn og sodavand. 

Uheldigvis blev lanceringen af „De unge 
engle” sat på pause af coronanedluknin-
ger. Det var nu engang svært at invitere 
ungdomsmedlemmerne på stadion i skyg-
gen af bøvlede regler eller et regulært til-
skuerforbud, som vi oplevede det i det 
tidlige forår. 

Heldigvis er vi – 7-9-13 – kommet gen-
nem denne svære periode. Og i løbet af 
efteråret har „De unge engle” fået luft un-
der vingerne. Fanklubbens formand, Brian 
Nehm, fortæller:

 ” Nu har vi fået sat skub i tingene. Alle 
trænere har fået besked om det. Og 
det gør, at vi lige nu runder de 100 
medlemmer. Og der kommer flere 
til dagligt. Så det er rigtig stærkt. 
Det skyldes flere kræfter i klubben, 
bl.a. Valdemar (Jensen, medlem af 
Fodboldbestyrelsen, red.), som har 
skrevet ud til alle trænere. Det er jo 
vigtigt med den opbakning fra klub-
ben, især fra Fodboldbestyrelsen. 

 ” Udover at medlemskabet er gratis og 
giver gratis entré (med ledsager) plus 
popcorn og sodavand, har vi bl.a. lavet 
et specielt halstørklæde, som man kun 
kan købe, hvis man er medlem af „De 
unge engle”. Og så prøver vi at lave 
en masse konkurrencer på stadion. Vi 
kigger også på muligheden for at få 
lavet et banner med „De unge engle” 
og få et afsnit på stadion kun for dem. 
Desuden kan man også følge „De unge 
engle” på Instagram.

 ” Til kampene kan vi allerede nu mærke 
samspillet mellem de unge og de 
gamle. De unge er friske og med på 
det. Efter kampen er det fedt at se det 
sammenhold, der er mellem spillerne 
og de unge. Det skulle gerne være så-
dan, at de ser lidt op til spillerne. Jeg 
synes, spillerne har været rigtig gode 
til at være ovre og tage selfies med 
de unge, og det er jo også rigtig fedt.

De unge engle. Foto: Valdemar Jensen

De unge engle. Foto: Brian Nehm
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BB..9933  FFaannkklluubb  mmeedd  nnyy  FFaannkklluubb  ––  ””DDee  UUnnggee  EEnnggllee””  
 
B.93 Fanklub udvider nu med en ungdoms fanklub for 
moderklubbens medlemmer mellem 5-15 år. 
Det er ganske GRATIS at være medlem.  
 
HHvvaadd  ffåårr  mmaann  ssåå??  
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. 
 
IInnddmmeellddeellssee  ii  ””DDee  UUnnggee  EEnnggllee””  sskkaall  sskkee  ppåå  mmaaiill:: 
Nehm88@yahoo.dk   
Emnefelt: DUE  
Skriv navn og telefon nr. samt hvilke årgang og hold du 
spiller på  
 
Medlemskortet hentes i Fanboden på Østerbro Stadion.  
 
Vi håber at se en masse af klubbens unge medlemmer på 
Østerbro Stadion. 
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B.93 Fanklub udvider nu med en ungdoms fanklub for 
moderklubbens medlemmer mellem 5-15 år. 
Det er ganske GRATIS at være medlem.  
 
HHvvaadd  ffåårr  mmaann  ssåå??  
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. 
 
IInnddmmeellddeellssee  ii  ””DDee  UUnnggee  EEnnggllee””  sskkaall  sskkee  ppåå  mmaaiill:: 
Nehm88@yahoo.dk   
Emnefelt: DUE  
Skriv navn og telefon nr. samt hvilke årgang og hold du 
spiller på  
 
Medlemskortet hentes i Fanboden på Østerbro Stadion.  
 
Vi håber at se en masse af klubbens unge medlemmer på 
Østerbro Stadion. 
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VEJEN TIL DE TRE STJERNER
Nye perspektiver for ungdomsarbejdet i Fodboldafdelingen
af Mads Mazanti Jensen

I septembernummeret af Medlemsbladet 
kunne vi berette om en større omkalfat-
ring af lederstillingerne i B.93 Akademiet, 
Fodboldafdelingens eliteungdomsafdeling. 
Blandt de nyoprettede stillinger kan næv-
nes en halvtidsstilling som transitionstræ-
ner (specialtræner for spillere, som bevæ-
ger sig fra én aldersgruppe til en ny) til 
eks-U19-træner Lasse Frølund, der des-
uden agerer assistenttræner for Thomas 
Nørgaard på 1. herresenior. 

Nye fuldtidsstillinger indbefatter en stilling 
som børneudviklingstræner til Rasmus 
Broberg Jespersen og som ungdomsud-
viklingstræner med ansvar for U12-U15 
til den tidligere U13- og U14-træner Kim 
Trier. 

De nyoprettede stillinger er det første 
konkrete resultat af investorgruppen 
93.Globals engagement i klubben. De har 
til formål at løfte kvalitetsniveauet på et 
Akademi, der i forvejen er rigtig godt kø-
rende på trods af en mindre degradering 

fra 2½ til 2 stjerner i DBUs licensssystem, 
der vurderer klubbernes talentudvikling.

Den nye ungdomsudviklingstræner, Kim 
Trier, er en god bekendt af Medlemsbladets 
læsere, da han tidligere optrådte som ho-
vedperson i føljetonen om sine bedrifter 
med sit succesrige U13/U14-hold, „Triers 
trolde”. Nu, da han er blevet fuldtidsansat 
i klubben, ville Medlemsbladet gerne høre 
om hans nye stilling og om arbejdet i et 
Akademi i en rivende sportslig udvikling. 

Hvad er det egentlig for opgaver, en 
ungdomsudviklingstræner udfører?

 ” I mit job er en af mine opgaver at af-
vikle morgentræning hver tirsdag og 
torsdag for vores Team Copenhagen-
elever. Der er nogle fra forskellige 
klubber, men primært fra os. I sam-
arbejde med FC Nordsjælland har vi 
nogle Nordsjælland-drenge om tirsda-
gen; det er vi tre trænere, der vareta-
ger: U19-cheftræneren, en træner fra 
FC Nordsjælland og mig. Det gør jeg 
tirsdag og torsdag om morgenen.

Kim Trier. Foto: Kim Trier

Lasse Frølund. Foto: Claus Vandborg
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 ” Og så har jeg primært ansvar for U12 
til U15, trænere, ledere og selvfølge-
lig spillere. Den udvikling, som vi skal 
igennem, for at vi opnår den tredje 
stjerne i vores licenssystem, er en af 
de ting, jeg sikrer. Jeg sikrer, at vores 
kvalitet er i orden, og at vi gør det, vi 
siger og skriver. Det er en vigtig del 
af det. 

 ” Så er jeg selvfølgelig med i vores le-
dergruppe i Akademiet. Der sidder en 
børneudviklingstræner, der sidder jeg 
selv, der sidder Martin (Møller Jensen, 
sportsdirektør og Akademileder, red.), 
der sidder vores transitionstræner, 
Lasse Frølund. I ledergruppen beslut-
ter vi, hvordan Akademiet skal forme 
sig i fremtiden. 

Du er vel også med til at sikre, at der 
er en overordnet linje i de forskellige 
holds træning?

 ” Ja, der er en helt klar rød tråd. For 
at sikre det ser jeg alle træningerne. 
Selvfølgelig ikke alle hold på en gang, 
men jeg er ude til alle træninger hver 
dag. Jeg ser U12, U13, U14 og U15 
træne. Derved strømliner jeg alle fire 
holds træning, selvfølgelig også i sam-
arbejde med U17 og U19. 

Savner du ikke selv at træne et spe-
cifikt hold?

 ” Jo, men jeg er også ressource. Jeg 
træder ind, hvis der mangler en træ-
ner, eller vi kan aftale, at jeg kører op-
varmningen for et hold. Jeg står også 
for udviklingen af trænerne, det vil 
sige: Jeg laver supervisions-træning 
for trænerne for at kigge på, om de 
gør det rigtige. Ellers tager vi nogle 
snakke om, hvordan vi fremover kan 
gøre det. Så jeg er også på banen og 
arbejder med spillerne. Men jo, en-
gang imellem kan jeg godt savne at 
være træner for et hold til en kamp.

Martin Møller Jensen. Foto: Claus Vandborg
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Selv om du er trådt til som udviklings-
træner i sommer, kender du jo klub-
ben særdeles godt. Hvilke ting kører 
så godt, at du bare skal køre videre 
i samme spor, og på hvilke områder 
kan vi forbedre os?

 ” Jeg synes, vi har nogle værdier – en-
kelthed, udfordrende indsats og kær-
lighed – som vi praktiserer godt. Vi 
gør det også godt i forhold til, at stør-
relserne på vores trupper er skåret til 
alt efter, om det er U12, U13, U14 og 
U15. Vi er rimeligt langt i vores talent-
idé, vi har styr på, hvilke spillere, vi 
har; hvad de kan, hvad deres poten-
tiale er. Og de passer godt ind i vores 
trupper. Desuden har vi nogle dygtige 
spillere på vores årgange. Det gør vi 
godt.

 ” Vi kunne sagtens blive skarpere på at 
arbejde bedre sammen internt i klub-
ben. Med alle segmenter. Et er, at vi 
sidder oppe på vores akademikontor 
og snakker sammen, men jeg synes, 
vi skal række længere ud. Vi skal ud-
brede en større forståelse for, at der 
ikke er noget, der hedder Akademiet 

mod resten af klubben. At vi er én stor 
klub, som kan gøre noget rigtig godt 
sammen. Og vi kan jo se på 1. senior 
lige nu, at de er kommet rigtig godt fra 
start. Måske skal vi i 1. division. Så det 
tror jeg godt, vi kan være skarpere på. 

Med de nye kolleger og alt, hvad der 
sker, hvilke fremtidsmuligheder ser 
du så for klubben? Når nu tildelingen 
af en tredje stjerne i DBUs licenssy-
stem er det næste mål, hvornår er det 
så realistisk, at vi kan nå det mål?

 ” Der er auditering til november. Vi ar-
bejder med Daniel (Mofid, red.), som 
er talentansvarlig for DBU, i at være 
rigtig skarpe i vores auditering. Og så 
håber vi meget på, at når den nye li-
censtildeling bliver offentliggjort til 
sommer, får vi vores tredje stjerne. 
Det satser vi meget hårdt på. Det 
tænker jeg, at hele klubben er inte-
resseret i. 

Tildelingen af stjerner handler ikke 
kun om ungdomsafdelingens spille-
mæssige kvalitet, men også antallet 
af ansatte. Hvis du udelukkende ser 
på kvaliteten af de talenter, vi ud-
vikler, hvilke perspektiver ser du så 
i det?

 ” Det er helt sikkert, at vi vil komme til 
at spille i de bedste rækker i de yngre 
årgange. Det vil tiltrække nogle spil-
lere på sigt. Og så gælder det bare 
om, at de spillere, vi har, følger med, 
så vi kan udfordre dem i de bedst mu-
lige rækker, hvilket vi ikke har kunnet 
før, kun i en kort periode med vores 
06- og 07-årgang. At vi kontinuerligt 
kan blive ved at udfordre vores bedste 
spillere mod de andre klubbers bedste 
spillere. Det gør, at vi får et kæmpe 
boost op til vores førstehold gennem 
de næste mange år. Det er helt klart 
målet. 

Rasmus Broberg Jespersen. Foto: Claus Vandborg
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BØJES BOYS
Et nyt initiativ tager form
af Mads Mazanti Jensen

Medlemsbladets faste læsere vil være 
vel bekendte med De Gyldne – en støt-
tegruppe for B.93 bestående af spillere 
og ledere fra de gyldne år – altså, den-
gang hele klubben havde til huse på ba-
nerne ved Øster Allé, Tennisafdelingen 
vandt danmarksmesterskaber på stribe, 
og Fodboldafdelingen var repræsenteret 
i Danmarks bedste række med både se-
nior-, ynglinge- og juniorhold. 

At få samlet de gamle kæmper til fælles 
hygge og også gerne lidt gode gøremål 
for klubben var et beundringsværdigt ini-
tiativ, som vi er mange, der er taknem-
melige for. Der kan man virkelig tale om 
Det Grå Guld.

Men hvad med den næste generation? 
Dem, som ikke har oplevet de skønne ti-
der i Idrætsparkens skygge, men som sta-
dig pynter gevaldigt i klubben – også selv 
om de måske har for travlt til at svinge 
ketsjeren eller snøre støvlerne.

Det spørgsmål var vi nogle, der stillede 
os selv i forbindelse med opløsningen af 
Martin Heisterbergs legendehold i sen-
sommeren. For det var da synd, hvis så 
mange fine spillere – og ikke mindst fine 
mennesker og gode kammerater – helt 

skulle miste kontakten med hinanden og 
klubben. 

Derfor opstod idéen til „Bøjes boys” – en 
gruppe for 93ere, der ikke har helt samme 
erindring om „de gode, gamle dage” som 
„De Gyldne”, men stadig dyrker kamme-
ratskabet og klubben, og måske en dag 
får samme pondus som „De Gyldne”. 

Navnet „Bøjes Boys” er, som man nok kan 
gætte, en hyldest til mangeårig træner og 
sportschef, nuværende æresmedlem og 
klublegende Erling Bøje, som har haft de 
fleste „Bøjes Boys” under sine vinger.

Det er dog ikke en betingelse for op-
tagelse i „Bøjes Boys”, at man har haft 
Erling Bøje som sportschef eller træner, ej 
heller, at man har spillet på Heisterbergs 
legendehold. Alle med en tilknytning til 
klubben er hjerteligt velkomne. Også spil-
lere, der ikke har været i nærheden af et 
divisionshold, også gerne tennisspillere. 

Klik dig ind på Facebook-siden „Bøjes 
Boys” og kom med i gruppen. Medlemskab 
er gratis, forpligtelser kender vi ikke til. Til 
gengæld er der 100% garanti for godt hu-
mør og kammeratskab. 

Bøjes Boys. Foto: B.93 Fotoarkiv
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TENNIS EUROPE KOM FORBI IGEN
Ny turneringssucces i Tennishallen
af Mads Mazanti Jensen

Det begynder at blive en vane. Men en 
af den slags vaner, ingen har lyst til at 
bryde. Jeg taler om den livlige turne-
ringsaktivitet, der i de senere år er blevet 
Svanemølleanlægget til del. Internationale 
turneringer på højt niveau, vel at mærke. 
I september-udgaven af Medlemsbladet 
kunne vi fortælle om UTR Pro Tennis-
turneringen, som et smukt renoveret 
Svanemølleanlæg lagde grus til i slutnin-
gen af maj. 

Og så er der Tennis Europe-turneringen, 
en international turnering på Tennis 
Europe-turneringens kategori 2-niveau 
for talentfulde U14-spillere. Den turnering 
har Tennishallen dannet rammen for hver 
september siden 2019. Således også i år.

Sidste års turnering var ikke så lidt af 
mundfuld for arrangørerne med de mange 
restriktioner, der prægede Europa da, og i 
sidste ende medførte, at finalerne i pige-
single og -double helt måtte aflyses, fordi 
de to britiske deltagere tvunget af hjem-
lige restriktioner i Storbritannien over stok 
og sten måtte forlade Østerbro med ufor-
rettet sag. 

Dette år var der heldigvis blødt så meget 
op for restriktionerne i Europa, at turne-
ringen kunne afvikles uden den slags me-
get ærgerlige hændelser. Tværtimod sum-
mede hallen af liv og alskens europæiske 
sprog i perioden d. 18. til 25. september, 
da turneringen blev afviklet. Det var en 
fornøjelse at opleve. En kæmpe buket ro-
ser til arrangørerne med Bo Mortensen i 
spidsen for et skønt arrangement.

Rent sportsligt blev turneringens store 
vindere nordmanden Ludwig Hermann og 
sloveneren Eva Cikajlo. Hermann trium-
ferede både i drengesingle og -double. 
Cikajlo vandt pigedouble og nåede finalen 
i pigesingle. 

Herrmann vandt doublerækken med sin 
landsmand Johan Oscar Lien. I en tæt fi-
nale vandt de norske drenge med 7-6(7-
3), 3-6, 11-9 (match-tiebreak) over den 
danske duo Christian Grønfeldt-Sørensen/
August Brostrøm Poulsen. I singlefina-
len vandt Herrman med 2-0 i sæt over 
den førsteseedede svensker William 
Rejchtman Vinciguerra.

Cikajlo vandt pigedoublen med sin tjekki-
ske makker Jana Svobodova med 6-4, 6-2 
over det norske par Braathen og Storkaas. 
I single blev hun først bremset i finalen af 
briten Sophie Bekker.

Men også for de deltagende 93ere blev 
turneringen en god oplevelse. Ellen 
Sebbelin Hemmingsen imponerede ved at 
spille sig frem til kvartfinalen i pigesingle 
efter sejre i kvalifikationen over svenske-
ren Mihailescu, i 1. runde over landsman-
den Johnsen, der desværre måtte trække 
sig i andet sæt, og i 2. runde i to sikre sæt 
over nordmanden Eie. Kun den stærke ita-
liener Noascon Fragno kunne standse vo-
res Ellen.

Ellen imponerede også stort i pige double. 
Det samme gjorde hendes klubkammerat 
Amani Azarkan, for hun dannede nem-
lig par med Ellen. De to 93ere nåede så-
mænd helt frem til semi finalen. Først da 
blev de standset af de senere vindere, 
Cikajlo/Svobodova.

Ellen Sebbelin Hemmingsen.  
Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis
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Desuden gjorde 93eren Milla Maluka 
Hoffmann også en god figur i turneringen. 
Det lover med andre ord rigtig godt for 
fremtidens kvindetennis i B.93. 

Nedenfor følger singleresultater fra og 
med kvartfinalen. Lur mig, om ikke et par 
af navnene dukker op på den internatio-
nale tennisscene for seniorer om nogle år. 
Men det var hér i Medlemsbladet, De så 
dem først. 

Alle resultater kan i øvrigt ses på Tennis 
Europes hjemmeside: 
www.tenniseurope.org

PIGESINGLE

Kvartfinaler:
Jana Svobodova, Tjekkiet (4) – Carli 
Scheuer Moesgaard, Danmark 5-7, 6-2, 
6-4.

Eva Cikajlo, Slovenien (5) – Elisabeth 
Braathen, Norge (3) 4-6, 6-4, 6-1.

Alice Noascon Fragno, Italien – Ellen 
Sebbelin Hemmingsen, B.93 6-2, 6-0.

Sophie Bekker, Storbritannien (2) – Iben 
Storkaas, Norge (8) 6-4, 6-1.

Semifinaler:
Eva Cikajlo, Slovenien (5) – Alice Noascon 
Fragno, Italien 4-6, 6-4, 6-3.

Sophie Bekker, Storbritannien (2) – Jana 
Svobodova, Tjekkiet (4) 6-1, 6-1.

Finale:
Sophie Bekker, Storbritannien (2) – Eva 
Cikajlo, Slovenien (5) 7-6(8-6), 6-1.

DRENGESINGLE

Kvartfinaler:
William Rejchtman Vinciguerra, Sverige 
(1) – Johan Oscar Lien, Norge (8) 6-1, 
6-1.

Ludwig Hermann, Norge (7) – August 
Brostrøm Poulsen, Danmark 6-0, 6-3.

Lenny Petit, Frankrig (2) – Lucas 
Christmas Møller, Danmark 6-3, 6-2.

Jakub Smejcky, Tjekkiet (4) – Sebastian 
Eie, Norge (6) 3-6, 6-1, 6-4.

Semifinaler:
William Rejchtman Vinciguerra, Sverige 
(1) – Jakub Smejcky, Tjekkiet (4) 6-1, 
6-1.

Ludwig Hermann, Norge (7) – Lenny Petit, 
Frankrig (2) 6-4, 6-2.

Finale:
Ludwig Hermann, Norge (7) – William 
Rejchtman Vinciguerra, Sverige (1) 7-6(8-
6), 6-4.

Finalisterne i pigesingle.  
Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis

Finalisterne i drengesingle.  
Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis
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FRA BANKS´ BIBLIOTEK
Fødselarerne
af Mads Mazanti Jensen

Hvad lavede man i 1921? Ja, i Danmark 
havde man for eksempel travlt med at 
grundlægge fodboldklubber. Og derfor 
blev 2021 et af de større jubilæumsår i 
dansk fodbold med en del 100-års-fød-
selslarer, der skulle fejres. 

Lader man Google og Wikipedia folde sine 
net ud, finder man i hvert fald fem klub-
ber, som fyldte 100 i år: B1921, Olympia, 
Herfølge, Lyngby og Holstebro. Ja, der er 
flere, men i begrænsningens navn vil jeg 
holde mig til disse fem og nedslag i vor 
klubs møder med dem.

I skikkelse af fusionen Nykøbing FC fej-
rede B1921 fødselsdagen med oprykning 
til 1. division. B.93 har kun én gang i sin 
historie spillet mod B1921. Og med min-
dre fusionen Nykøbing FC falder fra hinan-
den, bliver det altså også ved denne ene. 
Kampen var en pokalkamp i Nykøbing 
Falster i 1973. B.93 vandt 5-3 i overvæ-
relse af 500 tilskuere. Sådan set kunne 
B.93 godt have sparet sig hjemrejsen til 
Østerbro, for minsandten om ikke den 
anden årstalsklub fra Nykøbing Falster, 
B1901, kom op af hatten som modstan-
der i næste runde af pokalturneringen blot 
en uge senere. Også denne kamp vandt 
B.93, før en tredje årstalsklub, dog ikke 
fra Nykøbing Falster, B1909, blev ende-
stationen i pokalturneringen for B.93 det 
år. Og i år blev Nykøbing FC såmænd en-
destationen for B.93 i pokalturneringens 
anden runde. 

Amagerklubben Olympia har i nyere tid 
fristet en stille tilværelse i københavnsk 
seriefodbold. At de fejrede 100 års-fød-
selsdag i år, kan måske undre, da det jo 
er enhver 93er bekendt, at B.93 hentede 
klubhistoriens største sejr mod Olympia 
i 1909, den berømte 15-0-kamp, hvor 
Anthon Olsen scorede otte mål i samme 
kamp. Men hvordan kunne det gå til, 
at B.93 slog Olympia 15-0 tolv år før, 

Olympia blev stiftet? Jo, Olympia var 
åbenbart et populært klubnavn på den tid, 
for det var altså en anden Olympia-klub 
end Olympia af 1921, som B.93 lemlæ-
stede 15-0 dengang i 1909. Klubben gik i 
øvrigt i opløsning umiddelbart efter dette 
nederlag, og har altså ikke andet end nav-
net til fælles med den tolv år senere dan-
nede amagerklub.

Herfølge Boldklub (nu HB Køge) fristede 
længe en ret stille tilværelse i skyggen af 
naboerne Køge Boldklub. Men med indfø-
relsen af betalt fodbold og et rundhåndet 
sponsorat fra den navnkundige Saftkonge, 
Gudmund Jørgensen (succesrig erhvervs-
mand med virksomheden K.V. Saft), tog 
Herfølge kampen op med storebror Køge 
og etablerede sig lidt efter lidt i dansk 
topfodbold. Opturen kulminerede med et 
sensationelt dansk mesterskab i år 2000. 

Kasper Hjulmand. Foto: B.93 Fotoarkiv
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Blandt de mange opgør, B.93 har spillet 
mod „hærfuglene”, kan nævnes kampene 
i 1972-turneringen i 3. division øst. B.93 
led kun ét nederlag i hele 1972-sæsonen, 
og det var til netop Herfølge (0-2 ude). 
Dén plet skulle naturligvis vaskes væk. 
Og det blev den. Eftertrykkeligt. For B.93 
smadrede Herfølge 7-0 i den omvendte 
kamp i Vanløse Idrætspark. Og rykkede 
op med en målscore på 73-16 efter 22 
kampe. 

Med sine to danmarksmesterskaber og tre 
pokaltitler har Lyngby sat et endnu større 
præg på dansk fodbold end Herfølge. I lig-
hed med Herfølge fristede den nordkøben-
havnske forstadsklub i mange år en til-
værelse i 3. division og omegn. Dengang 
hed det sig: „Når Dyrehavsbakken åbner, 
begynder Lyngby at tabe.” Det blev der 
lavet om på i slutningen af halvfjerdserne, 
da en fantastisk ungdomsårgang anført af 
Klaus Berggreen bar Lyngby op gennem 
rækkerne. Med spillere som Tom Vilmar, 
Michael Schäfer, Henrik Larsen og angreb-
sesset Flemming Christensen etablerede 
de sig som en fast bestanddel af dansk 
topfodbold i løbet af firserne. Altid med de 
offensive kvaliteter i højsædet. 

Siden er det gået op og ned for Lyngby, 
men med sin fokus på talentudvikling og 
teknisk fodbold er det egentlig en klub 
med visse ligheder med vor egen. Blandt 
de mange møder vore to klubber imel-
lem må det mindst mindeværdige set fra 
93-synsvinkel nok være mødet på Lyngby 
Stadion i Superligaen i 1999: B.93 holdt 
0-0 ind i overtiden. Men så dømte Knud 
Erik Fisker et fejlagtigt hjørnespark, 
Nicolas Nielsen protesterede sig til en 
udvisning, og på hjørnesparket scorede 
Lyngby minsandten også sejrsmålet. Mere 
mindeværdig er en kamp sammesteds i 
1982. Orkestreret af Jens Kolding vandt 
et helt undertippet 93-mandskab højst 
overraskende 2-1 efter otte kampe uden 
sejr, og endte med at klare skærene i den 
tunge ende af divisionen. 

Den sidste 100 års-jubilar, jeg vil nævne 
her, er Holstebro. Den farverige midtvest-

jyske by (hjemstavn for Odin Teatret og 
Jens Jørgen Thorsen) har sjældent gjort 
det store væsen af sig på fodboldfronten, 
men havde dog en god periode i halvfem-
serne med oprykning til den næstbedste 
række til følge. I denne periode spillede 
B.93 to drabelige opgør imod dem. 

Det ene fandt sted i 1994, hvor B.93 i tur-
neringens sidste kamp havde brug for en 
sejr for at sikre sig en plads i den såkaldte 
Kvalifikationsliga. Det så meget sort ud for 
B.93, da Holstebro bragte sig i front med 
1-0 og tilmed fik tilkendt et straffespark. 
Men dét nappede Jan Hoffmann, og i en 
vild slutoffensiv fik B.93 vendt kampen 
på mål af Flemming Jørgensen og RIffi 
Haddaoui i de sidste minutter. Den afslut-
ning er vi nogle, der har som et af de bed-
ste minder med klubben overhovedet.

Det andet fandt sted i 1996, hvor skæb-
nen magede det sådan, at B.93 igen 
skulle spille en afgørende kamp i sidste 
spillerunde i Holstebro Idrætspark. Den 
kamp er der måske ikke så mange, der 
husker, for B.93 sluttede sæsonen på en 
på papiret udramatisk ottendeplads i en 
1. division med 16 hold. Men netop fordi 
den nok ikke står så klart i mange 93eres 
erindring, kan det være på sin plads med 
lidt genopfriskning:

Thomas Høy. Foto: B.93 Fotoarkiv
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16. juni 1996 
Holstebro-B.93 0-1  
Målscorer: Thomas Høy. 
Holstebro Idrætspark.  
300 tilskuere.

Holstebro kunne med en sejr sikre sig for-
bliven i 1. division. B.93 ville med et ne-
derlag rykke ud. Der var med andre ord 
dømt nervekamp på en hed sommerdag 
i Holstebro. Umiddelbart så hjemmehol-
det ud til at have bedst hold på nerverne. 
Jan Hoffmann måtte diske op med en 
pragtredning af et nærgående Holstebro-
forsøg. Men da B.93 i det 37. minut slog 
kontra, og Thomas Høy med et vidunder-
ligt, følt lob bragte gæsterne i front, kom 
der ro på spillet. Holstebro satsede selv-
følgelig alt i anden halvleg, men blev al-
drig for alvor farlige. 

Dirigeret af den elegante og rutinerede 
Peter Bo Hansen, der var blevet rykket 
ned i forsvaret, og en midtbanespiller 
ved navn Kasper Hjulmand (hvad blev 
der egentlig af ham?) red B.93 uden alt 
for stort besvær stormen af. Med sejren 
avancerede B.93 fem pladser i tabellen, 
og endte altså sæsonen som nummer 
otte. Men havde Hoffmann ikke haft hæn-
derne skruet ordentligt på den sommer-
dag i Holstebro, kunne det have været 
blevet en lang tur hjem til København.
   

Hjerteligt tillykke til alle 100 års-fødse-
larer – til hvem klubber som GVI og CIK 
også kan tælles. 

Jan Hoffmann. Foto: B.93 Fotoarkiv
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RUNDE FØDSELSDAGE I 2022  
(FODBOLD OG PASSIVE)

90 år
Leif Rønnow  (5. juli)

80 år
Svend Petersen (6. januar)
Ole Gade Lorentzen (8. juni)
Finn Jacobsen (30. juli)

75 år
Leif Lykke Nielsen (14. marts)
William Splidsboel (11. juli)
Sven-Erik Jensen (5. november)
Torben Klarskov Andersen (12. november)

70 år
Find Juhl Jensen (6. marts)
John Rasmussen (16. marts)
Per Clausen (29. maj)
Bent Nielsen (14. juni)
Jens Kolding (12. juli)
Ebbe Ditlev Pedersen (6. september)

60 år
Per Clausen (20. januar)
Mogens Hansen (3. april)
Jan Olsen (14. juli)
Kenneth Svensson (10. september)
Michael Christensen (27. september)
Christian Buch Østrup (3. november)
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RUNDE FØDSELSDAGE I 2022  
(FODBOLD OG PASSIVE)

50 år
Dan Lübbers (4. februar)
Mads Kusk (26. februar)
Flemming Thestrup Andersen (31. marts)
Mikkel Dyrting (18. juni)
Klaus Juul Jørgensen (22. august)
Jeppe Bredahl (23. august)
Peter Junker Kjestrup (20. september)
Carl Leffler (31. oktober)

40 år
Julie Paaske Rydahl (9. januar)
Signe Wermin (7. marts)
Ergün Coban (25. maj)
Jasin Rahmani Christensen (3. juni)
Marianne Løvendorf (23. juli)
Lærke Hein (17. september)

30 år
Christopher Birk-Petersen (8. januar)
Rasmus Sparholt (6. februar)
Jeppe Emil Nygaard (10. februar)
Rowshan Fetahi (21. februar)
Sebastian Moulvad (23. februar)
Jeppe Elgaard Jensen (1. april)
Christian Stokholm (16. april)
Andreas Martin Wiborg Rode (19. april)
Jacob Baun Laursen (21. april)
Nico Jørgensen (16. maj)
Alexander Søderquist (12. juni)
Magnus Maribo Vinter (28. august)
Philip Gotfredsen (8. september)
Frederik Leth Keller (18. september)
Oliver Kaas Iuel (30. september)
Ulrik Haber (11. oktober)
Christopher Friis-Hansen (20. oktober)
Mathias Glahn (6. november)
Anthony Peter Elvin Traina (11. november)
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HOVEDBESTYRELSEN
Hans Drachmann (formand)
dra@b93.dk

Peter Lysdahl (kasserer)
peter@b93.dk

Flemming Lauenborg (fodboldformand)
flemming@b93.dk

Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk

Jørgen Ritnagel 
(Fodboldafdelingens repræsentant)
ritter@b93.dk

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

Nicolai Reffstrup 
(suppleant fra Tennisafdelingen)

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

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

Ole Ringheim (bestyrelsesmedlem)
ole@b93.dk

Jeppe Hedaa (bestyrelsesmedlem)

Flemming Lauenborg  
(bestyrelsesmedlem)
flemming@b93.dk

Frederik B. Hasling
fbh@b93.dk

Hans Drachmann
dra@b93.dk

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

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

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

Rogier Folkers (bestyrelsesmedlem)
rogierfolkers@hotmail.com

FODBOLDBESTYRELSEN
Flemming Lauenborg (formand)
flemming@b93.dk

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

Finn „Ludo" Jensen
Tlf: 29 90 75 17

Palle „Banks" Jørgensen
Tlf: 23 48 10 67

Peter „OB" Jensen
Tlf: 49 19 02 55

Torben Klarskov (Formand)
Tlf: 23 37 94 93

• 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 besty-
relsens medlemmer

BACK-OP FORENINGEN
v/Formand:
Torben Klarskov Andersen
c/o Jesper Klarskov

• Roskildevej 8
• 3550 Slangerup
• Tlf. +45 48 14 49 93
• Mobil +45 23 37 94 93
• E-mail: klarskov@b93.dk


