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Det ville være synd at sige, at vi i øje-
blikket befinder os i en helt gnidningsfri 
periode for klubbens mange medlemmer. 
I fodboldafdelingen har baneomlægnin-
gerne på anlægget skabt pladsproblemer 
i hele efteråret og vil sikkert også gøre 
det henover vinteren og foråret. For slet 
ikke at tale om den årligt tilbageven-
dende landflygtighed, baneproblemerne 
på Østerbro Stadion skaber for vores 1. 
herresenior. 

For vores tennismedlemmer har brugen af 
tennishallen været problematiseret af de 
coronarestriktioner, der er fulgt i kølvand- 
et på den seneste bølge af den til langt 
over kvalmegrænsen omtalte virus. Vist 
giver de nyanlagte helårsbaner helt nye 
muligheder for tennis i vinterhalvåret, 
men dels har der været problemer med 
underlaget på et par af dem, dels sætter 
vejret trods alt stadig en grænse for ak-
tiviteterne. Og en tiltrængt udvidelse af 
tennishallen har stadig lange udsigter.

Men trods alt er disse problemer — for-
håbentligt — forbigående. Kan man løfte 
blikket lidt fra de daglige irritationsmo-
menter og se på de muligheder, der åbner 
sig for vores klub i en ikke alt for fjern 
fremtid, er det svært at bevare sortsynet. 
Og det bærer dette blad præg af.

Med den betydelige kapital, investerings-
virksomheden H5 Capital i december bi-
bragte den professionelle del af fodboldaf-
delingen bliver målsætninger, der for få år 
siden kunne affærdiges som rene utopier, 
nu pludselig realistiske inden for en over-

skuelig fremtid: Alle de bedste fodbold-
hold i vores ungdomsafdeling kan komme 
til at ligge i den bedste række. Og vores 
1. herresenior kan tage yderligere skridt 
mod en større grad af professionalisme. 
Det er ikke utænkeligt, at de inden for få 
sæsoner kan etablere sig i 1. division. 

I tennisafdelingen fortsætter den positive 
udvikling — både blandt herrerne og da-
merne. Talenterne i ungdomsafdelingen 
gør sig stadig bedre gældende i turne-
ringer med deltagelse af både de bedste 
spillere herhjemme og udenlandske stjer-
neskud. Ambitionen om ved hjælp af egen 
avl at genetablere B.93 Tennis blandt de 
bedste klubber i Danmark synes helt ri-
melig. 

Vi, der holder meget af eliten, og gerne 
ser B.93 genskabt som den magtfaktor i 
dansk idræt, den engang var, kan få ju-
lelys i øjnene på en klam februardag ved 
at tænke på disse muligheder. Andre, der 
”blot” ser B.93 som rammen om deres fri-
tidsliv, er måske mindre optagede af eli-
tens udviklingspotentiale.

Deri ligger den store udfordring for B.93 i 
den kommende tid: At bygge broer mel-
lem elite og bredde. At skabe en klub, der 
hænger sammen. For det er klart, at med 
elitens nye muligheder kan gabet mellem 
elite og bredde risikere at blive endnu 
større end hidtil.

Et eksempel på et sådant brobyg-
ningsarbejde oplever vi blandt de yng-
ste medlemmer af fodboldafdelingen. 

SVÆRT AT BEVARE SORTSYNET
af Mads Mazanti Jensen
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Fuldtidsansættelsen af en børneudvik-
lingstræner parret med en nu også hel-
tidsansat mikroansvarlig har på kort tid 
medført lidt en revolution af børneafdelin-
gen. I interviewet med børneudviklings-
træner Rasmus Broberg Jespersen kan De 
læse om en strategi for børneafdelingen, 
der i bund og grund er elitær, fordi den fo-
kuserer på at forbedre børns tekniske fær-
digheder fra de er helt små, men samtidig 
også gavner bredden, fordi bedre kvalitet 
og større engagement i hvert enkelt barns 
træning også bør gøre det sjovere at spille 
fodbold i B.93 for børn generelt — om de 
så er den nye Messi eller har lige så be-
skedne evner som undertegnede.

Hvor godt vi som klub lykkes med at 
bygge bro mellem elite og bredde, og hvor 
godt vi derved hænger sammen som klub, 
bliver det afgørende succesparameter for 
B.93 i den kommende tid. For eksempel 
må fodboldafdelingen overveje, om det 
kun er ungdomselitearbejdet og 1. her-
resenior, der skal have gavn af de nytil-
komne midler, eller om man også skulle 
sætte penge af til udvikling af senioraf-

delingen under 1. herreseniorniveau. For 
klubbens sammenhængskraft er den ef-
terhånden enorme afstand mellem elite- 
og breddeseniorhold et alvorligt problem.

Et andet spørgsmål er, i hvilken grad klub-
bens fodboldkvinder bliver betænkt med 
de nytilkomne midler i tråd med klubbens 
holdning til ligestilling mellem kønnene. 
Vist er økonomien i herre- og kvindefod-
bold to meget forskellige størrelser. Men 
skal klubben honorere sportschef Lauritz 
Smeds ambitioner om et kvindehold på 
internationalt topniveau, som han luftede 
hér i Medlemsbladet for et par sæsoner 
siden, skal pengene jo komme et sted fra.
 
Med disse spørgsmål ønsker jeg ikke at 
dryppe malurt i bægeret. For det er en-
tydigt positivt, at klubben nu har noget 
at have sine ambitioner i. Jeg er bare 
meget nysgerrig på, hvordan ”det nyrige 
B.93” omsætter sine midler i praksis. Og 
den nysgerrighed skinner igennem i dette 
medlemsblad — og vil også skinne igen-
nem i dem, der kommer.
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VI SKAL I 1. DIVISION, OG MAN MÅ GODT DRØMME OM 
MERE END DET
Investeringsselskabet H5 Capital skyder et tocifret millionbeløb i B.93 

Man skal passe på med superlativerne. I 
sommer kaldte jeg det ukendte million-
beløb som en række prominente investo-
rer skød ind i det professionelle selskab 
bag B.93 1. herresenior, B.93 Kontrakt-     
fodbold Aps (i daglig tale Aps´et), for ”en 
fantastisk gave til klubben”. Hvilke super-
lativer skal jeg så bruge om det millionbe-
løb, investeringsselskabet H5 Capital nu 
også tilfører Aps´et?

I november-udgaven af Medlemsbladet 
fortalte vi om en ændring af klubbens 
vedtægter, der blev stemt igennem ved 
først generalforsamlingen d. 24. august 
og siden ved en ekstraordinær general-
forsamling d. 5. oktober: Klubbens andel 
af Aps´et blev ifølge den nye vedtægt 
ændret fra ”minimum 20%” til ”minimum 
10%”. 

20 eller 10%. For de fleste var dette nok 
en teknikalitet uden større praktisk betyd-
ning. Få vidste, hvad der var den egent-

lige baggrund: At vedtægtsændringen 
var en betingelse for, at H5 Capital kunne 
sikre sig 34% af Aps´et mod indskud af 
150.000 NTG-aktier samt kontanter i kon-
traktselskabet. 

Aktierne havde ved offentliggørelsen af 
nyheden om H5 Capitals investering en 
værdi på 50 millioner kroner. I mellem-
tiden er deres værdi i skrivende stund 
steget til 75 millioner kroner. Dette beløb 
skal ikke udbetales på én gang. Afkastet 
fra aktierne skal over en periode på ti år 
komme B.93 til gode.

Bag initialerne NTG står Nordic Transport 
Group, en virksomhed grundlagt af blandt 
andre Jørgen Hansen, 93er fra barnsben, 
en mand med et på alle måder stort hjerte 
for klubben. Hans søn, Alexander Hansen, 
er direktør for H5 Capital. 

Med andre ord: Der er ikke tale om penge 
fra endnu en af nutidens fodboldverdens 

af Mads Mazanti Jensen

Aps-bestyrelsen sammen med 1. herresenior
Foto: Nicolas Manley Nielsen
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tvivlsomme investorer uden oprigtig in-
teresse for klubbernes historie og sjæl. 
Pengene kommer fra gode klubfolk.

Det lyder næsten for godt til at være sandt. 
Men det er det ikke. Og det var naturlig-
vis en kerneopgave for Medlemsbladet at 
interviewe Alexander Hansen for at høre 
nærmere om tankerne denne på alle må-
der opsigtsvækkende investering.

- Kan du fortælle om dit eget og din fars 
forhold til B.93?

- Min far har spillet i klubben, da han var 
ung. Han føler, at han har fået sin opdra-
gelse, både fodbold- og erhvervsmæssigt 
i klubben. Det at kunne indgå i et hold har 
han lært i B.93. 

- Da jeg var 5-6 år, spurgte han mig, om 
jeg ville med ind og se en B.93-kamp. 
Og så hang vi ved. Fra midthalvfemserne 
op til start-nullerne. Da jeg blev 10-12 
år gammel, holdt vi op med at komme 
på stadion, og min interesse for fodbold 
forsvandt. Jeg så ikke superligafodbold i 
ti år på bagkant af, at vi stoppede med 
at komme på Østerbro Stadion. Så blev 
jeg så FCK-fan i stedet. Men jeg nyder at 
komme tilbage til B.93. Det er fantastisk. 
Det er der, min fascination for fodbold 
starter. På Østerbro Stadion.

- Hvor kommer pengene i investeringssel-
skabet oprindeligt fra?

- Det er et familieejet selskab. Min far 
stiftede CombiFragt i 89. Det blev solgt i 
2005 til det finske postvæsen. Så der var 
en sum penge dér. Og i 2011 stiftede han 
sammen med en masse andre NTG. Det 
voksede så mere end nogen troede, det 
ville gøre. Det endte med at blive børs-
noteret i oktober 19. Og så har der været 
en ret kraftig værditilvækst efterfølgende, 
som gør, at vi nu også har midler til at 
kunne foretage nogle lidt mere risikobeto-
nede investeringer. Og der er en vis risiko 
ved at investere i en fodboldklub. Men vi 
har egenkapital og ballast til at foretage 
en sådan investering nu. 

- Hvorfor tror I, en investering i B.93 kan 
blive en god forretning, når Aps´et ind-
til nu har kørt med underskud stort set 
hvert år?

- Jeg tror, at de midler, vi kommer med, 
kan løfte det. Det er ikke en pose penge, 
vi kommer med. Det er et datterselskab, 
nogle aktier, hvor vi sælger noget fra lø-
bende, så investeringen langsomt bliver 
frigivet, men i takt med, at den bliver fri-
givet, skal egenkapitalen i selskabet også 
vokse sig større. Så det er en anden for-
retningsmodel, der ikke har noget med 
fodbold at gøre, men det fodrer fodbold-
klubben, og det gør den i stand til at lave 
ungdomskontrakter og udvikle faciliteter 
både på stadion og også på træningsbanen. 

- Hele vejen rundt bliver det mere attrak-
tivt for spillerne at være der. I stedet for at 
slippe spillere for billigt, eller fordi vi ikke 
kan holde på dem, kan vi både få sportslig 
succes og også sælge dem for mere. Som 
du siger, har der været et underskud, så 
hvis der er kommet en klub og har budt 
et eller andet, man kunne mene var et 
skambud, så kan det være svært at sige 
nej, fordi der er et hul i kassen, der skal 
dækkes. Når det hul ikke er der længere, 
kan man tillade sig at sige nej tak. Og så 
bliver man en sælgende klub på en anden 
måde, fordi de andre klubber godt ved, at 
hvis vi skal have noget herfra, må vi be-
tale mere for det end vi har gjort tidligere. 
Det er det, der er forretningsmodellen. 

- Det er klart, i 2. division kommer man 
ikke til at sælge spillere på et niveau, der 
matcher investeringen, så der skal også 
være mulighed for sportslig succes. Vi skal 
i 1. division, og man må godt drømme om 
mere end det. 

- Hvor langsigtet tænker I i forhold til at 
opnå de mål?

- Det er jo en ekstremt langsigtet investe-
ring. Der er ingen, der bliver kede af det, 
hvis det ikke sker i år. Vi kan godt tillade 
os at blive skuffede. Men jeg håber da, det 
sker. Det tror jeg, alle gør.
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- Når vi nu har de penge til rådighed, 
hvorfor så egentlig ikke lade hele beløbet 
komme til udbetaling med det samme, i 
stedet for at investere dem drypvis i form 
af aktieafkast?

- Jeg tror, det ville gå galt. At putte så 
mange penge i en klub på én gang vil føre 
til, at man køber spillere, som måske er i 
slutningen af deres karriere og som har 
været omkring Superligaen. Ikke at det 
nødvendigvis er en dårlig ting, men man 
får nogle løntunge poster ind. Pengene 
ville forsvinde meget hurtigt end når de 
først bliver frigivet lidt efter lidt. Plus at 
der er en værditilvækst, som gør det mu-
ligt for os at bygge forretningen op konti-
nuerligt, samtidig med at vi tærer på kas-
sen, får vi også flere penge i kassen. Hvis 
det var 75 millioner i kontanter, var de 
sikkert væk om fem år. Det er der i hvert 
fald en reel risiko for. 

- Men der er vel også en risiko for, at ak-
tien falder i værdi?

- Ja, helt klart. Men det er så vilkårene. 
Ligesom FCK under corona har haft Parken 
og Lalandia nedlukket. Det har ramt dem 
på alle parametre. Det er svært at sikre 
sig imod.

- Hvad skal pengene gå til? 

- Den langsomme frigivelse af pengene 
gør, at vi kan investere i ungdomskontrak-
ter, men også i faciliteter, så vi får bygget 
det op langsomt og kan lave nogle seri-
øse spillersalg senere, fordi vi kan holde 
på talenter og få de bedste faciliteter i og 
omkring klubben.

- Vi har også en kvindeafdeling og en se-
niorafdeling. Er det udelukkende herreung- 
domsafdelingen og 1. herresenior, der bli-
ver betænkt?

- Vi har ikke været i nogen konkret dia-
log med nogle om det, men jeg tænker 
helt klart kvindefodbolden med også. Der 
ligger jo også noget sportslig ligestilling 
i det. Jeg forestiller mig ikke, at vi skal 
skille os af med kvindefodbolden på nogen 
måde. Så jeg tænker, at det kommer til at 
tilgodese klubben som helhed, både kon-
traktfodbold og det bagvedliggende ar-
bejde, der ligger i selve foreningen B.93.

- Men med en så stor investering bliver 
der vel et endnu større hul mellem elite 
og bredde i klubben?

- Det er i hvert fald en risiko. At det kunne 
blive sådan. Men det er ikke planen. Slet 
ikke. Planen er at løfte det fra bunden. 
For egenudviklingen kommer altså nede 
fra moderklubben og så op igennem kon-
traktfodbolden. Så vi ser det som en hel-
hed.

Bestyrelsesformand Lars Lüthjohan Jensen til 
venstre, Jørgen Hansen i midten og Stefan 
Andersson til højre

Foto: Hans Drachmann
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ÅRSMØDE I B.93 TENNIS
Tennisafdelingen holdt årsmøde d. 4. november
af Mads Mazanti Jensen

I modsætning til fodboldafdelingens års-
møder plejer tennisafdelingens årsmøder 
at være velbesøgte affærer, der som følge 
af stor spørgelyst og forslagsiver ofte 
strækker sig til ud på de sene aftentimer. 
Der var derfor lagt op til lidt af en mara-
tonforestilling, da årsmødet 2021 d. 4. no-
vember skulle afholdes i Tennishallen. For 
det var i et to-i-et-årsmøde, da det coro-
na-aflyste årsmøde fra 2020 også skulle 
afvikles i samme moment. Klokken nær-
mede sig da også midnat, før alle punk-
ter på dagsordenen for dobbeltmødet var 
blevet afviklet. 

To-i-et-årsmødet blev indledt med at af-
vikle 2020-årsmødet. Efter forslag blev 
der foretaget en ændring på 2021-dags-
ordenen, således at indkomne forslag blev 
behandlet på 2020-årsmødet fremfor på 
2021-årsmødet.

Tennisformand Christian Lunøe aflagde en 
beretning, hvis hovedpunkter nævnes hér:

Bestyrelsens beretning

Christian Lunøe gennemgik de væsent-
ligste punkter for året, og hvad covid-19 
havde haft af indflydelse på tennisklub-
ben. Der blev bl.a. nævnt datoer for, hvor-
når tennisklubben blev lukket for første 
gang, at personalet og timetrænere blev 
hjemsendt med løn under covid-19 og 
støtten fra klubbens medlemmer i form af 
donationer.

Herefter blev de forskellige arrangementer 
såsom UM, UTR og Klubmesterskaberne 
omtalt, ventelister til junior- og senior-
medlemskaber blev nævnt med i alt 400 
på venteliste, og medlemstal blev præ-
senteret. Det kunne hurtigt konstateres, 
at der i B.93 Tennis er for mange med-
lemmer, hvorfor man vil fortsætte med 
medlemsstop. Åbning for nye medlemmer 
sker, hvis medlemstallet falder til under 
1800. Samtidigt blev det nævnt, at B.93 
Tennis har fået yderligere 40 år på det 
gamle anlæg, som betyder, at anlægget 
nu kan istandsættes.

Yderligere blev de sportslige resultater 
gennemgået for junior- og seniorafdelin-
gen, som alle har gjort det fantastisk.

Christian Lunøe
Foto: B.93 Fotoarkiv
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Spørgsmål og svar til forman-
dens beretning

Beretningen blev fulgt af spørgsmål fra 
medlemmerne. Som svar på spørgsmå-
lene kunne bestyrelsen blandt andet for-
tælle, at arbejdet med at renovere bane 
3 og Center Court på Gammelt Anlæg 
forventes igangsat til foråret 2022, og at 
man desuden håber at kunne budgettere 
med 1 million kr. til fire nye helårsbaner i 
foråret 2022.

Der blev også spurgt til klubbens planer 
i forhold til at oprette en bane til padel. 
Padel er en slags blanding af tennis og 
squash, som er blevet voldsomt populær i 
de seneste år. Formanden svarede, at be-
styrelsen har modtaget tegninger af træ-
ningsfaciliteter, men på nuværende tids-
punkt er der fokus på klubbens behov for 
flere tennisbaner.

Efter spørgsmålene konstaterede dirigent 
Morten Hemmingsen, at beretningen blev 
taget til efterretning.

Forslag

Der var indkommet i alt ni forslag til års-
mødet. Af de ni endte tre forslag med at 
blive vedtaget. 

Et forslag fra Torben Ernst om ændring 
af årsmødets dagsordenen blev diskute-
ret, og dagsordenen blev delvist ændret, 
hvorfor indkomne forslag blev gennem-
gået efter gennemgang af beretningen.

Inger Planch fremlagde et forslag om, at 
medlemstal foreslås og vedtages på hvert 
årsmøde i lighed med f.eks. kontingen-
tet. Bestyrelsen og kontoret skal følge 
årsmødets vedtagelse af, hvor mange 
medlemmer, vi skal være i B.93 Tennis. 
Skulle dette forslag ikke blive vedtaget, 
ville Planch foreslå samme forslag med 
tallet 2000 seniormedlemmer og 700 
A-medlemmer. Forslaget blev efter debat-
ten af dette ændret til: — Vedtagelse af 
medlemstallet i B93 Tennis vil fremover 
på bestyrelsens initiativ være et punkt til 
hvert årsmøde, og så bliver medlemsantal 
besluttet på årsmødet. Det sikres ved til-
føjelse til bestyrelsens protokol. 

9

Gammelt anlæg
Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis
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Forslagsændringen blev vedtaget. 

Planch fremsatte også følgende forslag: 
”Årsmødet er også stedet, hvor bestyrel-
sen fremlægger planer, idéer og budget 
for det kommende år i tennisafdelingen. 
Disse regnskaber og budgetter ønskes ud-
sendt sammen med indkaldelsen til års-
mødet”. I henhold til Planchs forslag vil 
formanden lave et perioderegnskab til ud-
levering på næste årsmøde. 

Valg til bestyrelsen

På begge årsmøder var der tre medlem-
mer på valg ad gangen, som vedtægterne 
foreskriver, men for hhv. 1 og 2 år i år. 

For 1 år: På 2020-årsmødet blev besty-
relsen efter afstemning konstitueret med 
Christian Lunøe som formand, Adam Hvid 
som næstformand og Anders Fink-Jensen 
som nyt medlem af bestyrelsen. 

For 2 år: På 2021-årsmødet blev Tania 
Schimmell, Cathrine Riis og Birgit Juul-
Kristensen blev valgt til bestyrelsen efter 
afstemning. Som suppleanter blev Daniel 
Salimnejad valgt som 1. suppleant, mens 
Mads Behrndt blev valgt som 2. supple-
ant. De afgående medlemmer, Patrick 
Ørngreen, Nils-Henrik Jørgensen, Anne 
Glitre og Torben Ernst, blev takket for de-
res indsats gennem årene. 

Denne artikel er bygget på Frederikke 
Nørgaards referat fra årsmødet, læst på 
b93-tennis.dk.

2 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

Nr.  29  BOGHANDEL 
Nr.  31  KONTORFORSYNING 

  tlf. 3526 3334
   tlf. 3526 3364

Nyt anlæg
Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis

http://b93-tennis.dk
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EN REVOLUTION I BØRNEHØJDE
Kæmpe kvalitetsløft af børneafdelingen
af Mads Mazanti Jensen

I sommeren 21 kom en ny mand til klub-
ben. Rasmus Broberg Jespersen blev fuld-
tidsansat som børneudviklingstræner. Man 
skal altid passe på med at tage for store 
ord i sin mund, men det, han i samar-
bejde med den ligeledes nytilkomne mi-
kroansvarlige Mads Petersen og den 
”gamle” børneansvarlige Patrick ”Pato” 
Glikmann, samt akademilederne Martin 
Møller Jensen og Kim Trier har udrettet på 
det seneste halve år, må være den største 
omvæltning, der er sket i klubbens ung-
domsafdeling i nyere tid.

Over sommeren blev intet mindre end 14 
nye børnetrænere ansat. Og implemente-
ringen af en ny, stringent linje for udvik-
lingen af vores børnespillere blev påbe-
gyndt. 

Baggrunden for denne revolution i bør-
nehøjde var dyster. Massiv utilfredshed 
blandt forældre og børn i dette segment 

medførte en katastrofal utilfredshedspro-
cent på 39,6 procent i den tilfredshedsun-
dersøgelse, der blev gennemført i efter-
året 20. Noget måtte gøres.

Her skal det dog også understreges, at de 
tidligere ledere i børneafdelingen, Patrick 
”Pato” Glikmann og — for en kort bemærk-
ning — Simon ”Pablo” Bodholdt, ikke kan 
lastes for dette. Med de begrænsede res-
sourcer, de havde til rådighed som deltids-
ansatte, var opgaven reelt umulig. Der var 
ganske enkelt for få hænder til at levere 
et produkt, der var bare i nærheden af at 
retfærdiggøre det ikke ubetydelige beløb, 
klubben indkræver i kontingent.

Med oprettelsen af en fuldtidsstilling som 
børneudviklingstræner samt en deltidsstil-
ling som mikroansvarlig (nu opgraderet til 
fuldtidsstilling) åbnede nye muligheder 
sig. Og med ansættelsen af 14 nye børne-
trænere til fordel for hårdt pressede for-

Rasmus Broberg Jespersen
Foto: Claus Vandborg
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ældretrænere blev der vendt op og ned på 
hele børneafdelingen i vores klub.

Det var derfor med stor interesse for at 
høre mere om disse rekordhurtige, klub-
historiske omvæltninger, medlemsbladet 
en grå novemberdag traf Rasmus Broberg 
Jespersen.

- Hvad er din egen fodboldmæssige bag-
grund som spiller og træner?

- Som spiller havde jeg ikke den stør-
ste karriere, men blev ret hurtigt træner. 
Jeg har været træner, siden jeg var 15 år 
gammel. Oppe i Humlebæk, Espergærde 
og Helsingør. Så skiftede jeg derfra til FC 
København, hvor jeg blev børneudvik-
lingstræner. Jeg var i FC København i tre 
år, hvor jeg også var scout (talentspejder, 
red.). Jeg har scoutet mange af B.93´s 
spillere blandt andre. Og så havde jeg 
brug for, at der skulle ske noget nyt. Jeg 
havde brug for at blive kastet ud i nogle 
nye udfordringer.

- Men hvorfor lige B.93?

- Jeg har stiftet bekendtskab med Thomas 
Nørgaard over flere omgange. Han har en 
søn, der spiller fodbold på et ret højt plan 
i B.93. Før han kom til B.93, havde jeg 
en snak med ham om, hvad han skulle, 
og den vej igennem har vi lært hinanden 
at kende. Jeg har stor faglig respekt for 
Thomas, og da jeg så fik muligheden for 
at arbejde tæt sammen med ham og se 
helheden, hev Martin (Møller Jensen, aka-
demileder, red.) fat i mig, og så blev jeg 
ret hurtigt forelsket i de ting, man gerne 
vil i B.93. B.93 er en klub, hvor børneaf-
delingen set udefra har lidt et knæk de 
seneste år. Det er helt klart noget, vi skal 
prøve at gøre rigtig stort igen. Det var 
dét, der gjorde, at jeg gerne ville skifte 
hertil og være med til at løfte det. 

- Hvad var dit første indtryk af klubben, 
da du kom hertil?

- At børneafdelingen var rodet. Og at der 
var mange forældre og spillere, der var 
voldsomt utilfredse. Og så var der jo ikke 
andet for end at starte fra en ende af.

- Hvad tog du konkret fat på?

- Jeg observerede ret hurtigt, at vi havde 
en masse forældretrænere, som ikke øn-
skede at være forældretrænere længere. 
Det kunne jeg se, at jeg måtte gøre no-
get ved. Så ansatte jeg 14 nye trænere 
ret hurtigt, hvilket er ekstremt svært. Jeg 
brugte hele min sommer på det, og mødte 
op en måned tidligere end jeg skulle, fordi 
jeg godt kunne mærke, at der var mange 
ting at tage fat på. 

- Det var også vigtigt for mig at etab-
lere noget struktur på de forskellige år-
gange. Strukturen kommer vi nok også til 
at revurdere på et tidspunkt, men der er 
i hvert fald kommet noget struktur på år-
gangene. Alle spillere på samme årgang 
skal træne på samme tid, så man ikke 
træner i øst og vest, og ingen kender hin-
anden. Det har været en af de ting, jeg 
startede med. 

- Så var det også sådan noget med at få 
styr på boldskabe og materialer. Få ryd-

Martin Møller Jensen
Foto: Claus Vandborg
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det op. Få indkøbt de ting, vi mangler, så 
børneafdelingen ser skarp ud. Det var de 
største opgaver til at starte med.

- 14 nye trænere, det er jo voldsomt. 
Hvordan skaffer man lige 14 trænere over 
en sommer?

- Det gør man heller ikke normalt. Og nu 
er mit netværk godt nok også udtømt. 
Men jeg har et stort netværk, som gerne 
ville være en del af det her, og syntes, det 
kunne være et sjovt miljø at udvikle sig i 
og være med til at bygge noget nyt.

- Alle de nye folk skal jo også lære hin-
anden at kende og integreres i klubben…

- Det har været den største opgave, for 
ikke nok med at jeg skulle integrere mig 
selv, da jeg startede i klubben, skulle jeg 
også lære 14 nye trænere at integrere sig 
i klubben. Også Mads (Petersen, red.), der 
kom til som ny leder på deltid i klubben, 
og nu får en fuldtidsstilling i klubben. Så 
der har også været noget i at skulle op-
lære alle dem, samtidig med at jeg selv 
skulle oplæres. Det har været svært. Men 
det synes jeg, vi lærer at navigere ret 
godt i. Jeg tror, mange af os har set det 

som en mulighed for at være en del af et 
nyt team uden så mange fordomme. Vi 
kommer og er friske og med et smil på 
læben. 

- Nu nævner du Mads, som er mikroan-
svarlig. Hvordan fungerer dit samarbejde 
med de øvrige folk, som er overordnet an-
svarlige for ungdomsafdelingen? 

- Mads har jeg ansat under mig i mikroaf-
delingen, og vores samarbejde er sinds-
sygt godt. Mads er utroligt dygtig, eks-
tremt kompetent og en voldsomt stærk 
ressource for os at have. Det samarbejde 
er der ikke en finger at sætte på. Man kan 
sige, at Mads også har taget det her med 
at bygge en ny børneafdeling op til sig. 
Og det har også gjort, at han nu får en 
større stilling. 

- Martin og Kim Trier sidder jeg til daglig 
med på Akademikontoret. Og de har ta-
get rigtig godt imod mig. Børneafdelingen 
og Akademiet skal blive mere strømlinet. 
Der skal ikke være en kæmpe stor forskel 
på at være børnespiller og akademispil-
ler. Det er vi i gang med nu. Og så er vi i 
gang med at implementere en masse fod-
boldfaglige ting. Så sent som i dag snak-
kede vi fodboldstil og presteknikker. Når 
vi snakker fodboldfaglighed, har vi rigtig 
nemt ved det.

- Pato har vi et rigtigt godt, professionelt 
samarbejde med. Han er god mand, der 
gerne vil det her, brænder meget for det.
 
- Hvilke ting synes du, vi er kommet på 
det rette spor med, og hvor er der stadig 
plads til forbedringer?

- Vi er kommet rigtigt langt i forhold til i 
sommer. Jeg synes, strukturen er begyndt 
at sætte sig. Den vil sætte sig helt i bør-
neafdelingen i løbet af januar-februar. Den 
vil fortsætte de næste mange år, 5-10 år 
ud i fremtiden. Der kommer vi til at stå 
stærkt. 

- Hvad det fodboldfaglige angår: Lige nu 
og her spiller det hele lidt i øst og vest. 

Mads Petersen
Foto: Claus Vandborg
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Alle hold i børneafdelingen spiller på hver 
sin måde. Det er ikke sikkert, at der er 
gjort nogle dybere tanker om det. Over 
de næste par måneder skal det forbedres 
markant. Med periodisering og spillestil. 
Spillerne skal igennem noget bestemt, og 
jeg får lov at implementere mit fodbold-
faglige syn på, hvordan jeg gerne vil have, 
at man spiller fodbold. I samarbejde med 
Akademiet, så det ikke bliver uadskille-
ligt, men hænger godt sammen. Og jeg 
tror rigtigt meget på, at spillerne ned til 
de yngste årgange skal arbejde rigtig me-
get med det tekniske. Fordi forudsætnin-
gen for at blive en god fodboldspiller er at 
blive teknisk god. Det er det, vi har fokus 
på nu. Det er med i periodiseringen. 

- Hvor langt kan man gå ned og arbejde 
med en bestemt spillestil? Der er vel også 
børn, der er så unge, at de bare skal have 
lov at lege…?

- Vi kommer til at lave en spillestil fra 
børnene er U8 og op til U13. Den bliver 
løbende udviklet, så der bliver flere ting, 

de skal mestre, efterhånden som de bli-
ver ældre. Fra U8 til U12 skal trænerne 
arbejde hen imod, at spillestilen er fær-
digimplementeret, før man når U13. Når 
vi nærmer os U12, skal spillerne kunne 
spillestilen. 

- Men på U7 til U2, helt ned til legeuni-
verset, tager vi første spadestik med at 
komme ind i spillestilen. Og det gør vi ved 
at arbejde med det motoriske og det at-
letiske, så spillernes bevægeapparat er i 
orden. På U5 til U7 begynder vi at tænke 
fodbold. Introducere børnene for, hvad 
fodboldspillet er. Så det er også en del af 
spillestilen og strategien. Sørge for, at der 
er nogle gode forældretrænere til at for-
tælle dem, hvad det indebærer at være 
en del af B.93. Vi gør det i etaper. Men 
vi er faktisk i gang med at implementere 
det fra U2. 
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ÅRSMØDE I FODBOLDAFDELINGEN
Afholdt d. 10. november
af Mads Mazanti Jensen

Fodboldafdelingens årsmøde havde delta-
gelse af 17 medlemmer. Et af de første 
punkter på dagsordenen var uddelingen af 
Børge Christensens Mindelegat. Det blev 
tildelt Rowshan Fetahi, der er en aktiv, en-
gageret og dygtig træner i Pigeafdelingen. 
Legatbestyreren Ole Petersen begrundede 
tildelingen med Rowshans store indsats 
og dedikation. Med prisen følger en flot 
pokal og en ”check” på kr. 2.500,-.

Bestyrelsens beretning

Derpå fulgte bestyrelsens beretning, som 
blev fremlagt af fodboldformand Flemming 
Lauenborg:

– Årets beretning kommer til at indeholde 
lidt detaljer fra 2020, hvor vi gennemførte 
et årsmøde ved kun at vælge en ny besty-
relse. Grundet corona blev de påtænkte 
aktiviteter skubbet langt ind i 2021, hvor-
for vi ikke fandt anledning til at afholde et 
ekstraordinært årsmøde før sommerferien 
2021.

– 2020 var knap nok gået i gang, før lan-
det blev lukket ned med corona. Vi blev 
i bogstavelig forstand lagt ned — alle 

aktiviteter blev i løbet af året lukket el-
ler stærkt begrænset, så det var et me-
get svært år at arbejde sig igennem, men 
som altid kommer der nogle åbninger, og 
i løbet af sommeren fik vi gang i vores 
turneringer igen, og vi håbede og troede 
på, at vi kunne køre 2020 igennem som 
normalt. Desværre udviklede corona sig 
igen meget negativt igennem efteråret, og 
vi kunne kun gennemføre et begrænset 
årsmøde i 2020 ved at fortolke reglerne 
lidt gelinde.

– I eftersommeren 2020 informerede 
Morten Hemmingsen os om, at han mente, 
at hans tid som formand var ved at rende 
ud, og at han ønskede at trække sig. Han 
mente i den sammenhæng, at jeg skulle 
forsøge at få involveret nogle nye besty-
relsesmedlemmer med forankring i vores 
klub til at fortsætte udviklingen.

– Specielt Jesper Nielsen havde stor aktie 
i, at vi fik åbnet en dialog med en række 
gode klubfolk, som igennem flere år havde 
haft sin gang i klubben, og som alle havde 
en forankring i børne-, ungdoms- og se-
niorafdelingen. Vi gennemførte et valg 
med det for øje, at vi skulle ud af 2020 
og godt ind i 2021, før vi kunne gøre sta-
tus over 2020, men den nye bestyrelse 
var hermed formet og arbejdet kunne be-
gynde.

– Jeg vil gerne ved denne lejlighed sige 
tak for indsatsen til de afgående besty-
relsesmedlemmer: Morten Hemmingsen, 
Tommy Møller, Jens Kolding, Benny 
Gerneke og Gurpaul Singh.

– At starte i en ny bestyrelse under en 
corona-krise med nedlukning og hjem-
sendelse af medarbejdere er ikke ligefrem 
den allerbedste begyndelse. Meget blev 
i de første måneder over vinteren kørt 
igennem med en begrænset aktivitet og 
et begrænset beslutningsgrundlag.

Flemming Lauenborg
Foto: Claus Vandborg
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– Heldigvis kom vacciner, og åbningen 
af samfundet skred langsomt frem, og vi 
kunne begynde at finde frem til løsninger 
på de mange udfordringer i vores klub. Vi 
havde en stor skare af forældre, som ikke 
just mente, at vi præsterede specielt godt 
i vores børne- og ungdomsafdelinger, og 
at der var for få ressourcer og for lidt kva-
litet, samt at vi var elendige til at kommu-
nikere. Klar tale, så vi vidste, at der var 
nok at tage fat på.

– Hvordan er året så gået?

– I nedlukningens skygge havde vores 1. 
senior i Aps’et langsomt fået formet et 
seværdigt og stærkt spillende hold med 
en meget lav gennemsnitsalder. Thomas 
Nørgaard havde stille og roligt fået løftet 
træningsmiljøet, og kvaliteten var blevet 
synlig.

– Sæsonen startede under nedlukkede 
forhold meget tidligt, da vi havde et par 
pokalkampe, vi skulle igennem. Vores 
gode venner i FCN gav os fine forhold, da 
vi lejede Farum Arena, og på kunstgræs-

set lykkedes det os at sende AaB hjem til 
Aalborg med et exit i pokalen.

– Herefter ventede kvartfinalen i to kampe 
mod AGF, og på en meget kold aften på 
Århus Stadion, hvor vi kun havde tilla-
delse til at stille med 10 tilskuere, tabte vi 
1-3 i en meget lige kamp. Returkampen 
fik vi igen stor hjælp til af FCN, og her 
viste vores unge hold sig fra den fine-
ste side. AGF havde nok forventet, at de 
kunne køre den hjem, så de havde i 1. 
halvleg sparet et par af de største profiler, 
men vi gjorde særdeles ondt på de sejrs- 
vante superligaspillere, og da slutfløjtet 
lød, havde vi vundet 2-1. Vi havde be-
vist, at vi kunne spille lige op med et top 
6-hold i Superligaen. Ganske flot.

– I turneringen havde vi et efterslæb til 
Jammerbugt FC, som vi dog indhentede 
midtvejs, og vi begyndte at drømme om 
oprykning til 1. division. Desværre kunne 
vores unge hold ikke holde dampen oppe 
hele sæsonen, men indtil den næstsidste 
runde havde vi stadig chancen, som des-
værre glippede, og vi skulle i gang med 

Jesper Lauridsen
Foto: Claus Vandborg



18

endnu en sæson i 2. division. Nu opdelt 
med de bedste hold iblandt de 24 hold fra 
de tidligere 2. divisioner, der nu var æn-
dret til en 2. division og en 3. division. 
Holdet er godt i gang og ligger med i top 
6, så alt kan ske, så vi må se, hvor vi for-
mår at ende efter denne sæson.

– Vores kvindesenior blev formet ved, at 
Lauritz Smed og hans professionelle team 
kom til for at køre vores 1. hold. Her er 
det efterhånden tydeligt, at der er en 
mindre elite i Danmark, og så er hel del 
hold i andet lag, herunder os. Cheftræner 
Rasmus Good har formået at få holdet til 
at løfte sig til store resultater i perioder, 
men desværre har bredden måske mang-
let. Da afgørelsen skulle findes, havde vi 
ikke helt niveauet til at kunne kvalificere 
os til Kvindeligaen.

– Vi er i tænkeboks på, hvordan vi kan ud-
vikle videre på vores kvindesenior og har 
forskellige scenarier for fremtiden.

– I vores Drengeakademi havde vi stor 
sportslig succes med turneringssejr i flere 
af rækkerne, så vi har vist, at vi med en 
veludviklet strategi og et skarpt sports-
ligt set-up formår at få meget ud af vores 
ressourcer. Når vi matcher os med mange 
andre klubber, bruger de flere penge, men 
vi får mere ud af vores ressourcer. Der må 
her lyde en stor tak til vores akademian-
svarlige og de mange dedikerede trænere, 
som kæmper med stor entusiasme for at 
få vores spillere til at levere resultater 
igen og igen.

– Vi er ranket nr. 19 i “stjernesystemet” 
med afsæt i vores ressourcer, og havde vi 
haft 1-2 ansatte mere, ville vi være endt 
som nr. 15 — en lidt underlig prioritering, 
at man ikke lønnes for at kunne udnytte 
sine ressourcer optimalt, men tvinges til 
yderligere ansættelser for at kunne for-
bedre sin position.

– I vores Pigeakademi har vi haft stor 
aktivitet, og vores sportslige sektor har 
kæmpet en kamp for at få alle hold til 
at hænge sammen — ikke ligefrem en 

let øvelse. At vi som eneste licensklub i 
København burde være et attraktivt sted 
at spille er ganske vist, men når vores 
spillere har vist, at de har udviklet sig og 
vist kvalitet på banen, har vores større 
konkurrenter formået at trække dem væk 
fra B.93. Det er svært at få hele set-up’et 
til at fungere 100%, fordi der realistisk 
set mangler spillere, som har niveau til 
at være del af en elite, hvorfor de største 
klubber får held til at tiltrække de bedste 
spillere.

– Vores ungdomsafdelings drenge fra U13 
og op har haft en gunstig udvikling. Vi 
har fået flere medlemmer, og uagtet at 
vi under corona oplevede, at vi mistede 
både mange trænere og spillere, har Pato 
formået efter genåbningen at få samlet 
stumperne op. I dag har vi mange hold på 
de fleste årgange og opfylder stort set vo-
res tidligere målsætninger for årgangene.

– I vores Pigeafdeling har vi et partner-
skab med Københavns Kommune for at få 
udviklet pigefodbolden i klubben og sikre, 
at vi har en medlemsskare, som under-
støtter et akademi og en seniorafdeling på 
et højt sportsligt niveau. Det går fremad, 
og vi har specielt på U13 et godt kuld på 
vej, men ellers lever vi af at slå årgan-
gene sammen og derigennem skabe nogle 
sammenhænge, som kan fungere. Vi på-
tænker at sætte yderligere ressourcer ind 
i løbet af 2022 for at få sat yderligere fo-
kus på udviklingen.

– I vores børneafdeling fik vi friskt blod ind 
i sommeren. Tidligere havde Pato skullet 
køre både børne- og ungdomsafdelingen, 
og dette er en helt aldeles uoverskuelig 
opgave. Simon Bodholt startede ved åb-
ningen efter coronakrisen, men måtte sige 
fra igen, da et fuldtidsarbejde viste sig 
før sommerferien. Vi erkendte, at skulle 
vi nogensinde få vores børneafdeling til 
at fungere på et acceptabelt niveau, var 
det nødvendigt at tilføre segmentet nogle 
flere ressourcer.

– Vi havde det store held, at Rasmus 
Broberg havde brug for nye udfordringer 
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fra FCK, fordi han ønskede ikke kun at ar-
bejde med de bedste på en årgang, men 
også at udvikle hele årgange, så 1. juli 
2021 formåede vi at finde lidt kroner til en 
fuldtidsstilling. Det har været en kæmpe 
gevinst at få en børneansvarlig med et ho-
listisk tankesæt og en lyst til at udvikle.

– Det blev dog hurtigt synligt, at opgaven 
var massiv og svær at nå, så vi var nødt til 
at finde en wing man til Rasmus, hvorfor 
Mads Petersen kom til som Mikroansvarlig 
pr. 1. september 2021. De unge herrer 
har fået sat fokus på børnefodbolden, og 
kvaliteten er steget betydeligt. Som be-
styrelse tør vi nu vise os på anlægget, 
når børneholdene træner. Udviklingen 
er i gang, og vi ser tilgang, så her har 
vi de største muligheder for at fortsætte 
udviklingen, og bestyrelsen har alle-
rede nye tiltag i gang. Blandt andet har 
vi så småt åbnet for en ny afdeling med 
“Legeuniverset” for de 2-4 årige.

– Vores Senior-, Old Boys og 
Veteranafdeling er udfordret, da vi ikke 
har den naturlige udvikling fra senior til 
Old Boys etc. Dette forsøger vi at hånd-
tere ved at få flere hold og dermed en 
større masse blandt vores seniorspillere, 
som på sigt kan forme et Old Boys-hold 
af en rimelig stamme, som så kan vokse 
op igennem årene. Vi har en ændret kon-
tingentstruktur, som præsenteres, og som 
giver større mulighed for at tiltrække og 
fastholde specielt de yngre seniorer. Det 
pågår, og vil være et løbende indsatsom-
råde.

– Generelt må jeg give udtryk for, at som 
ny bestyrelse efter en coronakrise ved 
man aldrig, hvor man skal begynde, og 
hvor det ender.

– Der var i begyndelsen mange ting, som 
kun blev vendt imellem administrationen 
og mig som formand, men i takt med åb-
ningen blev vi mere og mere driftssikre 
på, hvad vi ville.

– Det er et massivt arbejde at komme 
ned i diverse metierer, og her har specielt 

Pernille været en god sparring for mig, 
som har kunnet sikre, at vi har holdt os 
inden for budgettet. At lære klubben at 
kende og at få sat sig ind i de mange pro-
cesser og problemstillinger, som hersker i 
klubben, er massivt.

– Jeg vi ikke klandre tidligere bestyrelser 
for deres arbejde, for jeg har jo selv siddet 
i bestyrelsen i fire år, men jeg må konsta-
tere, at det er et massivt arbejde at være 
formand i Fodboldafdelingen. Morten har 
taget sin tjans, og det har været svære 
år med mange udfordringer, så det er for-
ståeligt, at man kommer til et punkt, hvor 
energien ebber ud. Der mangler simpelt-
hen en klar strategi for, hvordan vi ønsker 
at drive klubben. Der mangler en struktur, 
og der mangler en forankring af dét, vi 
har besluttet.

– Enkelte afdelinger fungerer godt, fordi 
det er klart defineret, men specielt vores 
børne- og ungdomsafdeling har mang-
let en klar strategi, så der har stort set 
ikke været nogen linje i, hvordan man har 
drevet de forskellige årgange. Et mix af 
forskellige forældrekonstellationer, som 
langt hen ad vejen selv har kunne agere, 
så længe de ikke genererede nogen.

David Kendal
Foto: B.93 Fotoarkiv
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– Hvordan skulle man så forsøge at gribe 
det an for at sikre, at hele bestyrelsen 
blev orienteret og var i stand til at træffe 
beslutninger?

Vi fik fordelt posterne i bestyrelsen:

• For ungdom og kontakt til Akademi 
blev Jesper Lauridsen og Glenn 
Huniche ansvarlige

• For børn blev Magnus Rønning og 
Valdemar Jensen ansvarlige

• For piger blev Mikael Heinsen ansvar-
lig

• For Senior og Old Boys blev Martin 
Heisterberg og David Kendal ansvar-
lige

– For resten må formanden stå for skud.

– Det betød, at vi fik lejlighed til at sætte 
os ind i de forskellige segmenters ud-
fordringer og begynde at finde løsninger 
sammen med de segmentsansvarlige.

– Vi har været igennem nogle strategi-
ske arbejder, som har inddraget de seg-

mentsansvarlige, og vi har fået sat nogle 
retninger for arbejdet i denne proces. Det 
vil snart blive fremsendt til vores øvrige 
bestyrelser for kommentarer.

– Også baneplanen har været igennem 
en bearbejdelse. Også her har det væ-
ret vigtigt at inddrage de forskellige seg-
mentsansvarlige for at sikre, at alle har 
haft lejlighed til at kommentere ud fra de 
retningslinjer, som vi har vedtaget:

• 1. herresenior, 1. kvindesenior og 
U19-drenge træner udelukkende på 
Svanemølleanlægget

• Ryparken fordeles på ungdom samt 
Pige- og Drengeakademiet i alle seg-
menter

• Alle børnehold under U13 træner kun 
på Svanemølleanlægget

• Børn træner tidligt i hele årgange, og 
de mindste anvender tillige haller for 
at aflaste kunstgræsbanerne

• Baneplanen efterlever licenskravene 
for 3 stjerner. Ryparken bruges even-
tuelt for at sikre, at vi efterlever li-
censkravene, hvis der ikke er plads 
på Svanemølleanlægget

– Alle får meget, men ingen får alt.

– Det er et spændende arbejde. Som sam-
let bestyrelse har vi lært hinanden godt at 
kende, og vi har fået sat en spændende 
udvikling i gang. Der er dog altid udfor-
dringer i en fodboldklub, men vi er fast 
besluttede på, at vi i løbet af de næste par 
år får lagt flere udfordringer i graven til 
gavn for de mange børn, unge og voksne, 
som spiller i vores klub.

– Der skal lyde en stor tak til administra-
tionen og naturligvis en meget stor tak til 
mine kollegaer i bestyrelsen for deres altid 
positive indstilling og konstruktive arbejde 
med at forbedre forholdene i fodboldafde-
lingen. Jeg nyder den aktivitet, som her-
sker, og at alle byder ind. Fra vores første 

Magnus Rønning
Foto: Claus Vandborg
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møde, hvor jeg fortalte lidt om, hvad mine 
tanker var og til det arbejde, vi har i gang, 
har vi rykket os langt som bestyrelse.

– Også Hovedbestyrelsen og Aps-
bestyrelserne skal have et ord med på 
vejen, for der hersker i den grad en ånd 
i klubben, som er med til hele tiden at 
presse os i den rigtige retning. Tak til 
Hovedbestyrelsen og Aps-bestyrelserne 
for et godt og konstruktivt samarbejde. Vi 
er ikke altid enige, men vi har alle et stort 
hjerte for B.93, og som sådan kommer vi 
langt i fællesskab.

– Man siger, at en bestyrelse skal være 
homogen, og der skal være plads til alles 
holdninger, og det er rart at opleve, at der 
er flere, som formår at stoppe formanden, 
når tungen indimellem får for meget fart 
på.

– Vi har sat et højt ambitionsniveau.

– Vi er simpelthen i gang med at skabe 
Danmarks bedste fodboldklub målt på til-
fredshed hos vores medlemmer. Alle skal 
have et sportsligt godt tilbud ud fra filoso-
fien, der siger, at “dem, som bruger klub-
ben mest, betaler mest”.

– Derfor er der også i øjeblikket igang-
sat endnu en brugerundersøgelse blandt 
vores medlemmer, så vi til stadighed får 
pejlinger fra vores brugere.

– Tak for ordet.

Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsat følgende for-
slag og begrundelse for ændret kontin-
gentstruktur:

• Mikrobørn U2-U5: 893,00 kr.
• Børn U6-U9: 1.200,00 kr.
• Børn U10-U11
 • A-Elite 3.350,00 kr.
 • B+: 2.250,00 kr.
 • B: 2.000,00 kr.

• Ungdom U12-U19
 • A-Elite: 3.350,00 kr.
 • B+: 2.250,00 kr.
 • B: 2.000,00 kr.

• Senior/Oldboys U20-U100: 1.000 kr.
• Pensionist formiddagsbold +65: 850 kr.

Martin Heisterberg
Foto: B.93 Fotoarkiv
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”Filosofien bag kontingentstrukturen er, 
at dem, der bruger klubben mest, beta-
ler mest, hvorfor elitehold gradvist betaler 
mere.

Alle segmenter har i dag højtuddannede 
instruktører, som sikrer den aldersrelate-
rede træning på et højt fagligt niveau.”

Formanden supplerede kort mundtligt be-
grundelsen og skitserede det fremlagte 
forslag, herunder at det indebærer, at det, 
der tidligere er opkrævet som elitetillæg 
og talentudviklingstillæg bortfalder og in-
korporeres i det regulære kontingent for 
den relevante gruppe for derved at skabe 
mere transparens og overskuelighed. 
Det oplystes ligeledes, at man overvejer 
månedlig opkrævning, men at dette ville 
blive vurderet nærmere i det nye år.

Der blev spurgt til håndteringen af kontin-
gent for spillere, der bevægede sig mel-
lem forskellige segmenter med forskellige 
kontingentsatser. Formanden tilkendegav, 
at man forventeligt ville vurdere spillerne 
halvårligt, og at kontingentopkrævningen 
ville afspejle dette. Der blev spurgt til, i 
hvilket omfang den nye kontingentstruk-
tur ville føre til forøgelser for det enkelte 

medlem. Der blev svaret, at kontingent-
forøgelsen i store træk svarede til, hvad 
der tidligere blev betalt i kontingent kom-
bineret med elitetillæg og talentudvik-
lingstillæg.

Forslaget træder i kraft 1.1.2022.

Forslaget blev vedtaget af årsmødet.

Valg til bestyrelsen

1. Valg af tre medlemmer hvert for to 
år:

 – På valg var Flemming Lauenborg, 
Jesper Lauridsen og Glenn Huniche, 
der alle erklærede sig villige til gen-
valg.

2. Valg af to suppleanter for et år:

 – På valg var Martin Heisterberg, 
der erklærede sig villig til genvalg. 
Desuden indstillede bestyrelsen Ulla 
Seeberg, der aktuelt er holdleder på 
U14 Pige Elite.

Der var ingen modkandidater, og ovenstå-
ende blev valgt.

David Kendals fulde referat fra årsmødet 
kan læses på: https://fodbold.b93.dk/
nyt-fra-fodboldbestyrelsen/fodboldafde-
lingens-aarsmøde

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

Glenn Huniche
Foto: B.93 Fotoarkiv
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Kokkens Gourmet blev stiftet i januar år 2006 af Giacomo Musumeci og forpagter restaurationen i 
Boldklubben 1893.  
Vi er et lille team af seriøse ansatte med den samme sunde indstilling til hvorledes mad bør smage, 
præsenteres og udvikles, for god mad kan kun laves på en måde og det er fra bunden af.  
  
Kokkens Gourmet tilbyder kvalitetsmad fra de største køkkener i verden med vores eget personlige præg og 
kreativitet. På slottet arrangerer vi alle slags arrangementer hvert år, det sig være bryllupper, konfirmationer, 
runde fødselsdage eller firmafesten.  
Vi går meget gerne i dialog for at skræddersy lige præcis jeres arrangement, såvel stort som småt og 
assisterer også gerne i deres private hjem, selskabslokale eller hvor min eller en af mine dygtige kollegaers 
hjælp er ønsket. 
 
 
I dag er vores firma delt op i 3 grene, en catering del ud af huset hvor vi har alle slags servicering af catering 
til hverdag samt ved festlige lejligheder. Vi tilbyder og arrangerer forplejning til firma frokoster, kursus 
forplejning og konferencer.  
Til privaten har vi alle slags catering ud af huset med personale og uden. Vi hjælper med at stable et 
arrangement op fra bunden med vejledning fra A til Z. 
 
Vores anden del af forretningen i Kokkens Gourmet er varetagelse af cafe og restaurationen på slottet for 
medlemmerne. 
Her afholder vi fællesspisninger, camps, Cl. arrangementer og alle årlige traditions fester på tværs af 
klubben mange 
forskellige hold, samt en daglig servicering ved mødeaktiviteter af husets brugere. Ydermere tilbyder vi alle 
holdene i klubben at pakke sunde retter til længere ture m.m.  
 
Sidste del af vores firma er selskabs forretningen Kokkens Gourmet hvor vi tilbyder at afholde jeres fest som 
et total arrangement, hvor vi varetager alle opgaver fra start til slut. Vi har en selskabspakke der består af 
selskabs opdækning, rød løber, velkomst drink m.m., valgfri menu, vin menu, kaffe og avecs, fri bar og 
cocktails, musik og dans, natmad og bevilling til kl. 04.00. 
 
På nedenstående links kan du se meget mere fra vores arrangementer og kontakte os tilbud. 
facebook.com/Kokkensgourmet/       www.kokkensgourmet.dk   kok@kokkensgourmet.dk  
 
 
På gensyn hos Kokkens Gourmet. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.kokkensgourmet.dk kok@kokkensgourmet.dk@Kokkensgourmet

http://www.kokkensgourmet.dk
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U13 PÅ POLSK VISIT
B.93’s U13-hold var på tur til Polen i november
af Jonas Hugo Stavad

Normalt må drenge i 12-13-årsalderen 
tænde for deres playstation for at få lov 
til at spille mod europæiske storhold. Men 
for B.93’s U13-drenge var hverdagens op-
gør mod AB, Lyngby og KB for en weekend 
byttet ud med kampe mod PSV Eindhoven 
og Frankfurt. I en turnering, hvor også 
Juventus, Porto og PSG lurede som po-
tentielle modstandere. 

Med økonomisk støtte fra Back-Op Fonden 
og styr på corona-papirerne hos alle 14 
drenge blev kursen sat mod Gdansk den 
sidste weekend i november. Med udsigt til 
en smagsprøve på, hvad livet som fod-
boldspiller også indeholder af check-ind 
i lufthavne, dårlige toiletforhold og mål-
tider, der smager anderledes end der-
hjemme. 

Vel ankommet til den polske havneby var 
der kun tid til at smide taskerne på ho-
telværelset, og så var det afsted til før-
ste kamp i den overdækkede sportsarena. 
Hverken jetlag eller temperaturer i nær-
heden af frysepunktet kunne slå dren-
gene fra Østerbro ud af kurs. Frankfurt 
ventede i første gruppekamp, og trods 
et uvant format med 9 spillere på banen 
på 11-mandsmål var B.93 suveræne og 
vandt en storsejr over tyskerne. Godt nok 
uden den store opbakning til drengene på 
lægterne i Polen, men til gengæld med 
fuld støtte fra forældrene bag computer-
skærmene hjemme i København, hvor alle 
kampe kunne følges live på YouTube med 
både grafik på skærmen og slowmotion af 
scoringerne.

U13-holdet
Foto: Charlotte Borg
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Men lørdag var der desværre ikke mange 
slowmotions af B.93-scoringer, da svær-
hedsgraden på modstanderne røg et par 
takker i vejret. Først en hårdt tilkæmpet 
uafgjort mod stærke PSV Eindhoven, der 
endte med at blive 3’er i turneringen, men 
sagtens kunne have vundet det hele. Og 
så et ærgerligt nederlag til Barcelonas 
akademi i Warszawa. Dermed var chan-
cen forpasset for at deltage i medaljeslut-
spillet — men også i kampen om de mere 
sekundære placeringer var modstanderne 
på højt niveau. 

Inden de kampe blev afviklet søndag, 
var der dog også tid til at opleve nogle af 
de ting, som er vigtig del af det at være 

af sted på tur i udlandet. Byvandring i 
Gdansks gamle bydel, hvor første søndag 
i advent blev skudt i gang på byens jule-
marked. FIFA-turnering på hotellet mod 
de andre hold i turneringen. Og masser af 
opblødning af musklerne i hotellets swim-
mingpool. 

Måske også for meget opblødning for ef-
ter sejr i søndagens første kamp mod et 
rumænsk hold blev det til et nederlag i 
et rent dansk opgør mod Brøndby. Begge 
danske klubber sluttede uden for top 10, 
men når nogle af kvartfinaleholdene hed-
der Porto, PSG, PSV og Juventus, er det 
nemmere at leve med. 

Mandag gik turen tilbage til København 
og en flok forældre, der var klar til at se 
deres børn i virkeligheden. I bagagen 
manglede formentlig en glemt sok eller 
to, til gengæld havde B.93-drengene fået 
erfaringen om, at overalt i Europa er der 
jævnaldrende, der knokler hver dag for at 
blive så gode som muligt. I denne week-
end manglede B.93 lige det sidste, men 
selv når resultaterne ikke altid flasker sig 
under fremmede forhold, viste spillerne, 
at kammeratskabet og holdfølelsen er 100 
pct. intakt.

Fotos: Charlotte Borg

Assistenttræner Emil A.T. Larsen og chef-
træner Lars Ohrtmann
Foto: Charlotte Borg
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Medlemsbladet fortsætter Torben 
Klarskovs serie om klubbens internati-
onale kampe. Vi er nu nået til perioden 
1929-1940 – den, man i 93-tidsregning 
kunne kalde champagneperioden.

Champagneholdet var det tilnavn, som 
klubben med rette kunne bære i den 
ovennævnte periode.

I sæsonen 1928-29 vandt klubben 
Danmarksmesterskabet, og i efteråret 
1929 KBU´s Pokalturnering ved at besejre 
B 1903 i finalen med 3-2.

Holdet var som følger: Svend Jensen; 
Fritz Tarp og Knud Andersen; Poul Zølck, 
Poul Jensen og Haldur Lasthein; Georg 
Hansen, Michael Rohde, Sven Petersen, 
Kai Uldaler og Carl Stolz. 

B.93 mødte i august måned ”Holstein” 
Kiel, som blev besejret med 5-1. Senere 
på året på en rejse til Berlin blev det 
til et nederlag på 0-2 mod ”Spandauer 
Sportsverein”. I slutningen af sæsonen 
mødte B.93 Helsingborgs IF. Kampen, der 
blev afviklet på Fælleden, endte med et 
nederlag på 2-3. 

Året 1930 blev nok et af de fornemste år i 
klubbens historie. Danmarksmestre, KBU- 
mester, samt vindere af såvel DBU´s som 
KBU´s Pokalturnering.  Så var bordet ryd-
det. B.93 var helt suveræne.

I april måned kom svenske Örgryte på be-
søg. Kampen endte uafgjort 2-2. I august 
måned fik klubben besøg af ”Armenia” fra 
Hannover. 3-1 til B.93 i første opgør, men 
nederlag på 0-1 i andet opgør. September 

B.93‘S INTERNATIONALE KAMPE GENNEM TIDERNE  V
1929-1940 — klubbens gyldne årgange 
af Torben Klarskov

B.93-holdet, der i 1930 vandt DM for fjerde gang
Foto: B.93 Fotoarkiv
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måned bød på en rejse til Gøteborg, hvor 
Örgryte I.S. for anden gang i året opnå-
ede 2-2. Sæsonen afsluttedes med et ne-
derlag til svenske Helsingborg (0-1).

I det tidlige forår 1931 rejste klubben 
til Kiel, hvor Holsteins bedste mandskab 
ventede. Tyskerne var ugæstfrie nok til 
sejre med 5-2. I april blev der arrangeret 
en pragtfuld tur til London, hvor spillerne 
fik fornøjelsen af at overvære en kamp 
på Arsenals berømte Highbury-anlæg. På 
samme tur blev der også lejlighed til at 
gæste Chelsea på Stamford Bridge. Det 
blev til en enkelt kamp med støvlerne 
på mod amatørholdet Ilford F.C. Kampen 
endte uafgjort 2-2. En kamp, som B.93 
burde have vundet. B.93 førte i 2. halv-
leg med 2-0 blandt andet på et glimrende 
mål af Kai Uldaler. Englænderne var dog 
overlegne i kondition. Efter at have fået 
tilkendt et mål, der lugtede af offside, lyk-
kedes det for hjemmeholdet at få udlignet.

Deltagerne på turen var: Svend Jensen; 
Fritz Tarp og Einar H. Hansen; Helge 
Scharff, Poul Jensen og Haldur Lasthein; 
Leo Hansen, Michael Rohde, Carl Stolz, Kai 
Uldaler og Georg Hansen. Nils Middelboe, 
som boede i London på det tidspunkt, vi-
ste sig at være klubben til stor nytte.

Om efteråret vandt B.93 nok engang 
KBU´s Pokalturnering. Denne gang var 
det AB, der måtte lægge ryg til et neder-
lag på 5-1. Senere på sæsonen spillede 
klubben uafgjort i Helsingborg.

Den skotske træner David Steele fra 
Huddersfield blev engageret i foråret 1932 
på en to-årig kontrakt.  Med stor flid og 
dygtighed gik han i gang med opgaven.

Klubben vandt KBU-mesterskabet, hvori-
mod klubben ikke havde det store held i 
de internationale kampe. I marts måned 
opnåede klubben at spille uafgjort mod 
”Halmstads Boldklub” (2-2) og senere li-
geledes uafgjort 1-1 mod ”Halmia”.

”Brigittenau Athletic Club” spillede i slut-
ningen af juni måned uafgjort 3-3 med 

B.93, der umiddelbart efter rejste til 
Stockholm for at deltage i en internati-
onal turnering. Det gik ikke særlig godt 
for B.93, der tabte 2-3 til AIK Stockholm, 
og senere tabte 1-2 til det norske hold 
Odd fra Skien. I den sidste kamp fik klub-
ben reddet noget af æren ved at besejre 
”Örgryte I.S.” med 4-2. 

Tilbage på Østerbro opnåede klubben 
endnu et sviende nederlag på 1-5 til 
Tennis Borussia fra Berlin. Men efteråret 
bragte alligevel lidt oprejsning, da hol-
det vandt KBU´s Pokalturnering for fjerde 
gang i træk og femte gang i alt, og såle-
des kunne bringe pokalen hjem til ejen-
dom. KB blev besejret med 2-1, og holdet 
var som følger: Svend Jensen; Fritz Tarp 
og Einar H. Hansen; Knud Rasmussen, 
Henry Nielsen og Haldur Lasthein; Carl 
Stoltz, Michael Rohde, Svend Petersen, 
Kai Uldaler og Erik Christensen.

Sæsonen 1932/33 blev et farvel til vel-
tjente spillere som Michael Rohde, Poul 
Jensen og Helge Scharff. Det var ikke helt 
let at finde fuldgode erstatninger for disse 
3 profiler. 

Fredag den 13. maj 1933 kunne klub-
ben fejre sin 40 års-fødselsdag. Senere 
i november måned mødte førsteholdet 
Helsingborg på den anden side af sundet. 
2-6 var et ikke særligt opmuntrende re-
sultat. B.93 endte på en næstsidsteplads i 
1. division med sølle 6 points.

Det blev der rettet op på allerede sæ-
sonen efter, hvor B.93 atter blev 
Danmarksmester efter hård kamp med 
B.1903 og Frem.

Efter KBU-pokalfinalen i 1934, hvor B.93 
slog Frem 4-2
Foto: B.93 Fotoarkiv
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Holdet var dengang: Svend Jensen; 
Fritz Tarp og Børge Holmfred; Raymond 
Hansen, Poul Zølck og Haldur Lasthein; 
Arno Nielsen, Kaj Hansen, Henry Nielsen, 
Kai Uldaler og Carl Stoltz.

I sæsonen 1934/35 vandt klubben KBU 
Pokalfinalen med 4-2 over Frem og blev 
Danmarksmestre for 6. gang. Samme 
holdopstilling som sæsonen før, lige bort-
set fra at Sven Petersen havde afløst Arno 
Nielsen. Mens det blev til en skuffende 4. 
plads i KBU´s turnering og et nederlag i 
pokalfinalen på 1-2 til HIK. På en sommer-
tur til Sverige spillede holdet 4 kampe, der 
alle endte uafgjort. 3-3 i Söderhamn, 1-1 
i Gefle, 2-2 i Hudiksval og 1-1 i Sundsvall.

I årsskriftet for 1936 stod der ordret: 
”Aaret, der svandt, var ikke et af dem, 
der på noget som helst Punkt var skel-
sættende for Klubben.”

KBU´s Fodboldturnering blev afholdt for 
sidste gang. B.93 sluttede som nummer 4 
med 8 points for 7 kampe. Det gik endnu 
værre i Danmarksturneringen, hvor klub-
ben blev dårligste københavnske klub 
med 8 points for 9 kampe på en skuffende 
7. plads.

Klubben kunne trøste sig med at have hele 
6 landsholdsspillere det år. Kaj Hansen 
(debut), Svend Jensen, Poul Hansen, 

Henry Nielsen, Kai Uldaler og Carl Stoltz. 
I Malmø tabte holdet til Malmø FF med 1-3, 
mens holdet på en sommertur til Sverige 
vandt alle kampe. 6-1 i Fagerstad, 4-2 i 
Ørebro, 4-3 i Västnäs, og 6-0 i Hellefors. 

Sæsonen 1936/37 bød for første gang 
på en dobbeltturnering med ti hold, der 
spillede efterår-forår. Det blev til en 
tredjeplads og dermed bronzemedaljer. 
Turneringen var stadig domineret af kø-
benhavnske hold med AB som den før-
ste Danmarksmester skarpt efterfulgt af 
Frem. Private, internationale kampe var 
der ingen af. 

I KBU´s Pokalturnering blev det til et 
3-4-nederlag mod KB i semifinalen, der 
blev overværet af 10.000 tilskuere. 

I 1938 lå B.93 på syvendepladsen i 
Danmarksturneringen efter vinterpau-
sen. Med en fortræffelig forårsspurt nå-
ede holdet at placere sig på en 4. plads. 
Holdet opnåede 13 points i de første 7 
kampe. Men grundet mange skader på 
holdet (Svend Jensen, Kaj Hansen, Paul 
L. Hansen, Poul O. Hansen og Helmuth 
Søbirk) blev pointhøsten i de sidste 3 
kampe på 0 point og dermed ingen bron-
zemedalje. 

Som det første klubhold herhjemme rejste 
klubben med fly til en indenlandsk kamp. 

Truppen til turen til Sverige i 1938
Foto: B.93 Fotoarkiv
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I Aalborg blev det til et nederlag på 0-1 
mod AaB, hvilket sikkert skyldtes, at hol-
det var ramt af jetlag.  

Trods dette nederlag blev holdet også 
i 1939 danske mestre. Syv points 
foran rækkens nr. 2, KB. Holdet var: 
Svend Jensen; Paul L. Hansen og Ernst 
Spiegelhauer; Arno Nielsen, Henrik 
Nielsen og Erik Sørensen; Helmuth Søbirk, 
Kaj Hansen, Erik Petersen, Kai Uldaler og 
Jørgen Hammeken. 

Internationalt gik turen atter til Sverige. 
Her mødte holdet Hammarby, Vesteraas, 
Søderhamn og Domsjö. Holdet vandt 2 
kampe, spillede 1 uafgjort og tabte en. 
Nærmere oplysninger findes ikke.

B 1913 havde 25 års-jubilæum, og B.93 
mødte op med gratulationer på Odense 
Stadion og endte med at besejre jubilaren 
med 4-3. I Frederikssund blev klubbens 
nye stadion indviet, og B.93 var ugæstfrie 
nok til at vinde med 7-0. 

I efteråret 1939 vandt B.93 ligeledes KBU 
Pokalen for 11. gang, og holdet fik gan-
ske fortjent tilnavnet ”Champagneholdet”. 
Holdet, der i finalen besejrede Frem med 
2-1, var som følger: Svend Jensen; 
Paul L. Hansen og Ernst Spiegelhauer; 
Arno Nielsen, Børge Holmfred og Erik 
Sørensen; Helmuth Søbirk, Kaj Hansen, 
Arne Klimer (Nielsen), Erik Petersen og 
Helmuth Nielsen. 

I 1939 blev det til en enkelt internatio-
nal kamp mod Helsingborg, der blev slået 
med 4-3. Nykøbing Falster by havde 400 
års-jubilæum, og B.93 mødte op til en op-
visningskamp mod B 1901, som gæsterne 
vandt med 4-0.  

I årets 9 landskampe, herunder den skan-
dinaviske turnering i anledning af DBU´s 
50 års-jubilæum, var B.93 repræsenteret 
med hele 6 spillere: Paul Hansen, Svend 
Jensen, Helmuth Søbirk, Kaj Uldaler, Erik 
Sørensen og Arno Nielsen. De to sidst-
nævnte fik debut mod Finland 15.6 og 
17.9. 

Tyskerne havde besat landet den 9. april 
1940. Dette var nok også årsagen til, at 
klubben ikke i de seneste år havde inter-
nationale kampe mod tyske klubber. 

Krigen havde selvfølgelig sat en stopper 
for yderligere internationalt samkvem, og 
som nogen erstatning herfor havde DBU 
arrangeret en sommerpokalturnering, 
hvor vi efter omspil måtte lade livet med 
et nederlag til B 1903. 

I 1940 blev Carl ”Skomager” Hansen en-
delig ansat som fodboldtræner i klubben.
 

Kilder 

Dansk Fodbold 1939 Johannes Gandil. 

B.93´s Jubilæumsskrift 1943

Boldklubben af 1893 Fodbold 1896-1999 
— Palle ”Banks” Jørgensen

Program fra DBU‘s Jubilæumsstævne i 1939
Foto: Fra Torben Klarskovs arkiv
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Vort bedste kvindeseniorhold skulle i ef-
teråret forsøge at indfri målsætningen om 
en plads i Kvalifikationsligaen, hvor der til 
foråret spilles om to pladser i landets bed-
ste række, Kvindeligaen.

Som nævnt i det seneste medlems-
blad blev holdet sidste år forstærket af 
tre afrikanske spillere: Vanessa Karungi 
fra Uganda, Omewa Joy Okechukwo fra 
Nigeria og Lucia Leila José Mocambique 
fra — nå ja — Mozambique. 

Desuden har klubben fortsat sit arbejde 
med at udvikle egne spillere til det bed-
ste kvindehold. Jazmin Schultz-Petersen 
fra ungdomsafdelingen fik debut i efter-
årssæsonen. Det samme gjorde Josefine 
Nielsen og Michella Østergaard. 

Holdet begyndte efterårssæsonen stry-
gende med to sejre over Dalum/Næsby 

og Herlufsholm. Det blev fulgt op af to 
ærgerlige nederlag til Sundby og aarhus-
klubben ASA. I sidstnævnte kamp havde 
B.93 massivt overtag af spil og chancer, 
men blev overrumplet af et langskud i 
overtiden. 

Ifølge cheftræner Rasmus Good var det 
symptomatisk for efterårssæsonen, at 
B.93 ikke belønnede sig selv for meget 
godt spil og mange chancer med scorin-
ger. Til gengæld fungerede defensiven 
fremragende. En målscore på 16-9 for ef-
terårets 14 kampe vidner om dette. 

Efter de to nederlag gik det imidlertid 
frem igen for kvinderne. Med tre sejre i 
træk over Vildbjerg, Varde og topholdet 
Odense Q etablerede B.93 sig i toppen af 
rækken. Derpå fulgte to nulløsninger mod 
Dalum/Næsby og Herlufsholm. Kampen 
mod Herlufsholm blev skæmmet af to 

EN TREDJEPLADS MED MERSMAG
1. kvindesenior kvalificerede sig til Kvalifikationsligaen 
af Mads Mazanti Jensen

Karoline Wietz i aktion for B.93
Foto: Christian Midtgaard
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grimme uheld; 93ernes angriber Viktoria 
Einsbor og målmand Vanessa Karungi 
måtte begge udgå med hjernerystelser. 

1-3 mod Sundby blev fulgt op af en ny 
nulløsning, denne gang mod ASA. Men 
den store forløsning kom i den følgende 
kamp, hvor en flot 3-1-sejr hjemme over 
Vildbjerg sikrede B.93 en plads i forårets 
Kvalifikationsliga.

De sidste to kampe endte med en ny nul-
lert mod Varde og et smalt 0-1-nederlag 
til favorittippede Odense Q. 

Til foråret skal B.93 spille om to pladser i 
Kvindeligaen med Odense Q, Sundby og 
Varde, samt de to nederste fra efterårets 
Kvindeliga, AGF og AaB. Løsningen på hol-

dets scoringsproblem kan muligvis være 
tilgangen af angriberen Anna Karlsson, en 
af profilerne fra FC Nordsjællands kvinde-
ligahold.

I pokalturneringen var der til gengæld 
ingen scoringskrise at spore. I 1. runde 
mødte B.93 CBS Sport på Frederiksberg 
Stadion. Holdet fra Handelshøjskolen fik 
sat regnekundskaberne på prøve, for hvor 
mange mål måtte de egentlig hente ud af 
eget net? Det endte med en sejr på 14-0 
til B.93. 

I anden runde tog 93erne det lidt mere 
roligt og nøjedes med en 8-0-sejr over 
Lynge/Broby ved Sorø. Og så stilnede 
målproduktionen af i tredje runde mod 
Solrød, men en 1-0-sejr blev færget hjem 
til Østerbro.

Sejren indbringer en kamp i 4. runde mod 
kvindeligaholdet Thy-Thisted Q. Det er 
faktisk de forsvarende pokalmestre, der 
gæster Svanemølleanlægget d. 5. marts 
kl. 15. 

Der er med andre ord nok at se frem til, 
når kvinderne tager hul på den nye sæ-
son.

1. kvindesenior
Foto: Christian Midtgaard
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DE VILDE UNGE
1. herresenior i fodbold løftede niveauet yderligere 
af Mads Mazanti Jensen

I 1980erne blev en ny generation af 
kunstnere kaldt for ”De unge vilde”. 
Nutidens unge 93-hold er måske nok ikke 
vilde i den forstand, 80ernes kunstnere 
var, men hvad de præsterer er faktisk ret 
vildt. Sidste sæsons flotte andenplads i 2. 
division vest garneret med et på alle må-
der vildt pokaleventyr, der først sluttede i 
kvartfinalen, blev i efterårssæsonen fulgt 
op med en tredjeplads i en 2. division, der 
vel at mærke er betydeligt stærkere end 
sidste sæsons 2. division vest. 

Sæsonstarten var ellers noget svingende: 
En pokalsejr ude over HIK blev fulgt op 
med et nederlag hjemme til Brabrand. 
Derpå imponerede holdet med to gange 
4-2 ude over henholdsvis Aarhus Fremad 
og FA2000. De sejre blev dog fulgt op 
af tre ærgerlige nederlag i ellers tætte 
kampe mod kvalitetsmodstandere som 
Næstved, Thisted og — i pokalturnerin-
gens 2. runde — Nykøbing FC.

Men så kom der ellers hul på bylden med 
en stime på fire flotte sejre i træk. I peri-
oder leverede de unge 93ere opfindsomt 
angrebsspil organiseret af en suverænt 
spillende Souheib Dhaflaoui, samtidig 
med at defensiven var tydeligt forbedret, 
især hvad angik opdækning på dødbolde, 
hvor holdet før til tider har vist svagheder.
 
B.93 spillede sig op i den sjove ende af en 
række med så mange udmærkede hold, 
at selv nedrykkerne fra Kolding og Skive 
måtte tage til takke med pladser i den 
tunge ende. 

Oktober bød på topkampe mod ræk-
kens to bedst placerede hold, Næstved 
og Hillerød. Sidstnævnte har gjort store 
fremskridt under ledelse af de to eks-
93ere Christian Lønstrup og John Bredal. 
I en taktisk præget kamp uden mange 
chancer spillede B.93 0-0 mod Hillerød på 
Østerbro Stadion. 

Oliver Carrara
Foto: Christian Midtgaard
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Til storkampen på Næstved Stadion over-
været af godt 1.300 tilskuere gik den el-
lers solide 93-defensiv helt i baglås, og 
det endte i en vanvittig 6-3-sejr til de 
grønne fra Sydsjælland, der godt nok 
har rækkens bedste hold, men desværre 
blev hjulpet til sejren af mange store fejl 
i 93-defensiven. 

Heldigvis rejste 93-holdet sig ovenpå øre-
tæven. Afslutningen af efterårssæsonen 
bød kun på et enkelt udfald (1-4 mod 
HIK), men ellers generelt udmærkede 
præstationer, kronet med en 2-0-sejr over 
et stærkt Thisted-hold i den sidste kamp. 
I denne afsluttende kamp viste det unge 
93-hold modenhed ved med stor taktisk 
disciplin at holde thyboerne fra åbne chan-
cer i hele kampen, samtidig med at offen-
siven med løbevillighed og opfindsomhed 
til sidst lykkedes med at nedbryde en el-
lers bomstærk Thisted-defensiv.

Rammerne omkring hjemmekampene 
blev også bedre og bedre efterhånden 
som sæsonen skred frem. I midten af 
efterårssæsonen etablerede tilskuertal-
let sig på en 4-500 tilskuere pr. kamp. I 
forhold til de 200-250 tilskuere, der var 
normen for blot et par sæsoner siden, er 
der tale om en imponerende fremgang. 
Selvfølgelig er det oplagt at pege på det 
gode spil, B.93 har leveret på det sene-
ste, som årsag til fremgangen. Men med 
til historien hører også et imponerende og 
vedholdende arbejde for at få klubbens 
ungdomsmedlemmer og deres forældre 
på stadion, anført af fanklubben og besty-
relsesmedlem Valdemar Jensen.

Så meget ærgerligere, at vi måtte op-
give Østerbro Stadion som hjemmebane 
i de sidste tre kampe på grund af pro-
blemer med drænet i banen, og henvi-
ses til Svanemølleanlæggets alt andet 
end divisionsværdige rammer. Overrasket 
kunne man ikke blive, for de seneste år 
har det været et tilbagevendende ritual. 
Kommunalpolitikerne kan finde penge 
til at anlægge en bro lige ved siden af 
Langebro, men de kan åbenbart ikke finde 
penge til, at en af Københavns største 

idrætsklubber kan afvikle sine hjemme-
kampe under ordentlige forhold. 

Dette skal dog ikke overskygge det fak-
tum, at B.93 gennemførte en vellykket 
efterårssæson. Ikke blot synes en plads 
blandt de seks bedste hold og dermed op-
rykningsspil til foråret at være inden for 
umiddelbar rækkevidde. Med en sejr i for-
årssæsonens første kamp mod Hillerød 
kan vi også spille os direkte ind i opryk-
ningskampen. 

Medlemsbladet interviewede i november 
cheftræner Thomas Nørgaard for at høre 
om hans syn på den forgangne efterårs-
sæson og på den forårssæson, vi snart 
går i møde.

- Vi begyndte efterårssæsonen lidt uhel-
digt, men kom efter det siden. Hvordan 
oplevede du selv efterårssæsonen?

- Vi forsøger jo så meget, vi overhovedet 
kan, ikke kigge i de aktuelle billeder, som 
den følelsesladede interessent i en fod-
boldklub altid vil forholde sig til. Nu har vi 
den luksus, at efterårssæsonen er spillet 
færdig og kan kigge tilbage på 17 kampe. 
Og det er 17 kampe, hvor vi har fået 30 
points. Det synes vi er en rigtig hæderlig 

Thomas Nørgaard
Foto: Claus Vandborg
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høst. Det er jo lidt ude af vores hænder, 
at vi har to andre hold i rækken, som har 
sat rigtig mange points sammen. Og vi er 
selvfølgelig lidt ærgerlige over, at vi har 
tabt to gange til Næstved. Havde vi sør-
get for, at de ikke havde fuldt hus begge 
gange, havde hullet op til dem været lidt 
mindre. Men overordnet set synes vi, at 
vi resultat- og pointsmæssigt kan være 
tilfredse. 

- Og så er vi sådan også tilfredse med, at 
vi har scoret fint med mål. Oven i det har 
vi sådan set heller ikke lukket mange ind. 
Forstået på den måde, at vi har lukket ti 
mål ind i to kampe, og så har vi lukket 
tretten mål ind i femten kampe. Tretten 
mål imod i femten kampe med så ungt et 
hold, vi har, er meget flot. Det er vi rigtig 
godt tilfredse med. Med den strategi, vi 
har, må vi acceptere, at der engang imel-
lem kan være et korthus, der vælter. Og 
det er klart, at ti mål imod på to kampe 
er for meget. Det skal vi selvfølgelig blive 
bedre til. Men når vi kigger tilbage, synes 
vi, at vi såvel offensivt som defensivt ge-
nerelt har haft en rigtig fin efterårssæson. 

- Nu spillede vi i 2. division vest i foråret, 
og det lader til, at den nye 2. division er 
væsentligt bedre end 2. division vest. I 
skulle vel også løfte jeres niveau for at 
være med i den nye 2. division?

- Der er ingen tvivl om, at den nye 2. divi-
sion er en meget mere kompetitiv række 
end både 2. division øst og vest. Det kva-
litetsløft har vi selv været med til at op-
søge. Og det synes vi er tydeligt i forhold 
til de kampbilleder, vi deltager i. På trods 
af at vi har fået 30 points, synes vi ikke, at 
vi har spillet mange kampe, hvor vi bare 
har smadret vores modstander. Vi synes, 
vi har været dominerende, men resultat-
mæssigt har det været tætte kampe rig-
tig mange gange. Og det er helt sikkert 
et udslag af, hvor tæt rækken reelt set 
er. Og der er jo også stadig ti hold, som 
stadig med rette tror, at top 6 er et rea-
listisk mål. 

- Hvordan ser du 2. division i forhold til de 
andre rækker? Det er som om, 2. division 
kvalitetsmæssigt er kommet tættere på 1. 
division, mens der er blevet længere ned 
til 3. division og Danmarksserien…

Fans på Terrassen
Foto: Christian Midtgaard
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- Det er der ingen tvivl om. Uden at tage 
munden for fuld er det meget lille nøgle-
hul fra 2. division til 1. division reelt set 
det sværeste at komme igennem. Når 
først du kommer op og er i og omkring de 
to bedste rækker, har langt de fleste hold 
relativt professionaliserede tilstande. Og 
det kræver selvfølgelig, at vi internt ved, 
at vi har et niveau eller to, vi skal løfte os 
med, eller vi skal gøre det undervejs for at 
forberede os. Men der er ingen tvivl om, 
at de 36 øverste hold plus minus et par 
stykker har taget nogle skridt, og der er 
et kvalitetsmæssigt hul mellem de bedste 
hold i 2. division og 3. division. Og det 
var også det, der var incitamentet for rig-
tig mange, da man drøftede det her. Man 
blev nødt til at komme et sted hen, hvor vi 

målte hinanden ud fra de samme parame-
tre. Både i forhold til, hvordan vi aflønner 
folk, og i forhold til de krav, der bliver stil-
let. Og det skal forhåbentlig kun løfte sig 
yderligere henover de næste par sæsoner, 
så vi ikke igen ender med ikke at kunne 
spille på vores hjemmebane, fordi der ikke 
er varme i banen. Hvis du vil spille 2. divi-

sion, skal du have varme i banen. Det skal 
være et licenskrav. Det er det, vi gerne vil 
have, at denne her række også løfter sig 
henimod. 

- Vi har en forårssæson foran os, hvor 
vi med lidt held godt kan spille med om 
de to første pladser, og i hvert fald ser 
det godt ud hvad top 6 angår. Hvis vi nu 
skulle blive blandt de to bedste, kan vi så 
klare os i 1. division, eller mangler vi sta-
dig noget som klub?

- Det bliver vi nødt til at dele op: Et er 
det sportslige. Vi har været igennem et 
halvår nu, hvor vi har spillet med endnu 
yngre spillere end vi gjorde sidste år, hvor 
vi også spillede med mange unge spillere. 
Det har vi kun lagt et lag yderligere på. og 
hvis vi er dygtige, kommer vi til at lægge 
et lag yderligere på. Det bliver interessant 
at se, hvor vi rammer vores max. Er der et 
max? Vi forbereder mange af vores spil-
lere på, at vi rent sportsligt godt kan være 
med i 1. division. Jeg tror, der er mange 
førstedivisionshold, som ikke synes, det er 
nemt at spille mod B.93. 

- Men når det så er sagt, så er der rigtig 
meget i klubben hvad angår organisation, 
kamp-set-up, licenskrav og en hel masse, 
vi helt sikkert vil komme til at bøvle med. 
Og det prøver jo at kigge ind i nu og her. 
men der er jo ikke nogen grund til at kalde 
det noget, det ikke er. Hvis vi lykkes med 
denne her mission — og det kan vi godt 
gøre — så får vi helt sikkert travlt. 

Souheib Dhaflaoui og Mikkel Mouritz
Foto: Christian Midtgaard

Hassan Elsayed
Foto: Christian Midtgaard
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FOLKEBEVÆGELSEN MOD VAR
B.93 i samarbejde med en ny protestbevægelse 
af Mads Mazanti Jensen

VM-kvartfinale i Mexico 1986. En bal-
lonbold svæver tilfældigt ind i Englands 
straffesparksfelt, Argentinas superstjerne 
Diego Maradona jagter bolden og går op i 
en duel med den engelske målmand Peter 
Shilton. Da Shilton nu engang må bruge 
hænder, synes duellen tabt på forhånd 
for den lille argentiner. Men hov, pludse-
lig får Maradona vippet bolden ind over 
den fremstormende målmand, netop som 
han skal til at bokse den væk. På tv-bil-
leder kan millioner af seere verden over 
konstatere, at Maradona har slået bolden 
i mål med hånden. Men dommeren kan 
ikke se det og godkender målet, mens 
Maradona fejrer, som om han ”havde stjå-
let en pose slik fra de englændere, der 
stjal Falklandsøerne fra Argentina”. 

Det var i 1986. I dag ville den slags fla-
bede fiflerier aldrig kunne finde sted i 
topfodbold. For nu har vi VAR — Video 
Assistant Referee — videodommersy-
stemet, der kan fange og revidere dom-
mertrioens eventuelle fejlskøn. Farvel til 
evige diskussioner om en bold nu også 
var over stregen eller ej. Farvel til bru-
tale spillere, der kan slippe af sted med at 
strække modstandernes bedste mand til 
jorden, når blot det sker udenfor domme-
rens synsfelt. 

Men også goddag til en helt ny millime-
terretfærdighed. Et helt stadion kan juble 
over en scoring, for fem minutter senere 
slukøret se målet blive kaldt tilbage, fordi 
målscorerens tånegl var offside ifølge vi-
deodommerens med krakilsk nøjagtighed 
kalibrerede linje.

Og spørgsmålet melder sig: Er prisen for 
retfærdighed for høj? 

Det synes Folkebevægelsen mod VAR, et 
initiativ sat i gang af to journalister fra 
magasinet Euroman, Magnus Kraft og 
Oliver Bodh Larsen. Gennem stiftelsen af 

Folkebevægelsen mod VAR vil de skabe 
et forum for fodboldelskere uden fidus til 
videodommernes indtog i moderne top-
fodbold.

Og hvad har det så med vores klub 
at gøre? Jo, i efteråret begyndte 
Folkebevægelsen mod VARs logo at op-
træde på ærmerne af vores klubtrøjer. 
Derfor mødte Medlemsbladet den ene af 
Folkebevægelsens initiativtagere, Magnus 
Kraft, for at høre nærmere om, hvad det 
egentlig er for en holdning, B.93 lægger 
trøje til. 

- Hvad er det, I har imod VAR?

- Oliver og jeg har altid gået meget op i 
fodbold. Og da VAR blev introduceret for 
cirka fem år siden, kunne vi allerede da 
se faresignalerne ved det. Hvis man skal 
gennemtjekke alt i en fodboldkamp, er det 
umuligt at opretholde det naturlige flow 

Trøjen med Folkebevægelsen mod VAR
Foto: Nikolaj Thaning Rentzmann
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i spillet. Vores hovedanke er problemet 
med måløjeblikket. Når fodboldreglerne 
er, som de er, kan du aldrig være sik-
ker på, at et mål står ved magt. Virkelig 
mange mål har en eller anden form for 
kontrovers i opspillet. Det kan være en 
potentiel offside-situation. Noget, man 
har svært ved at vurdere, især hvis man 
står på en endetribune. Så du vil altid 
have den frygt i baghovedet. Og når du 
flere gange står på stadion og oplever, at 
du har fejret et mål, som bliver kaldt til-
bage på grund af en offside-situation eller 
en forseelse, vil du langsomt, men sikkert, 
miste den eksplosive glædesrus, en sco-
ring i fodbold medfører. Det ved alle, der 
elsker fodbold. Og det er vores grundlæg-
gende anke mod VAR.

- Er det alle aspekter af VAR, I er imod? Er 
I også imod mållinje-teknologi eller gen-
nemtjek af rødt kort?

- Nej, for eksempel er vi ikke imod gen-
nemtjek af rødt kort. For alle kender følel-
sen af, hvor ærgerligt det kan være, hvis 
der falder et forkert, tidligt rødt kort i en 
kamp. Det kan virkelig ødelægge spillets 
dynamik og forudsætninger. Og det tager 
sådan set ikke noget fra spillet, at situati-
oner omkring røde kort bliver kigget igen-
nem. Med målene er prisen for høj for at 
få den ekstra mængde retfærdighed. Men 
prisen er ikke høj i forhold til røde kort. 
Mållinje-teknologi er også fint, fordi der 
findes en teknologi, som kan afgøre med 
det samme, om bolden er over målstre-
gen eller ej. Så det er primært det med 
offside-situationer i måløjeblikket, som vi 
opponerer imod. 

- Kan det også være et problem med tjek 
af hånd på bolden?

- Det er alle forseelser, der kan være op-
stået op til et mål. Man kan spekulere på, 
hvorfor fodbold er så populært. Hvis du 

spørger folk, der ikke kan lide fodbold, 
hvorfor de ikke kan lide det, siger de, at 
det er fordi, det er kedeligt. Der sker ikke 
noget. Men vores argument er, at der er 
få, men store øjeblikke, som man skal 
værne om. For det er den glædesrus, der 
skaber forløsningen i en fodboldkamp. 
Hvis man nedgraderer den, mister man 
noget meget centralt i fodbolden.

- Hvad skal man gøre konkret som fod-
boldfan for at vise sin modstand mod 
VAR? Skal man boykotte de kampe, hvor 
der bliver brugt VAR?

- Vi har spekuleret meget over, hvad man 
kan gøre ved det her. Der er en generel 
tendens i fodbolden, hvor magthaverne 
træffer beslutninger hen over hovedet på 
fansene. Det kan være i forhold til, hvor 
der spilles VM-slutrunder. Eller i forhold til 
om man skal have en europæisk super-
liga. Men Super League er jo så et ek-
sempel på, at hvis nok mennesker stim-
ler sammen om det, har fans faktisk en 

Magnus Kraft og Oliver Bodh Larsen
Foto: Nikolaj Thaning Rentzmann
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enormt stor magt. Det kræver, at der 
bliver demonstreret en form for kollek-
tiv utilfredshed. Det kræver, at folk går 
på gaden. Jeg tror, at det med boykot er 
svært. Der er ingen erfaringer med det. 
Det er aldrig sket i moderne fodbold, at 
noget er blevet boykottet. Nogle gange 
har fangrupperinger gjort det. Men kun i 
en periode. Så kommer de tilbage på sta-
dion. Så det, man kan gøre som enkelt-
person, er hele tiden at demonstrere sin 
utilfredshed. Folkebevægelsen mod VAR 
er ment som et initiativ, hvor folk kan 
samles om modstanden mod VAR. Så jeg 
synes bare, man skal støtte op om vores 
initiativer. Vi vil gerne have, at man bruger 
vores navn. Vi er ikke Folkebevægelsen 
mod VAR. Vi har startet Folkebevægelsen 
mod VAR. Sat nogle rammer for den. Men 
vi vil gerne have, at folk laver bannere 
med det, klistermærker, hvad man nu vil. 
Der er ingen tvivl om, at hvis nok menne-
sker er utilfredse med systemet, ville det 
blive afviklet. Men det kræver bare en stor 
modstand.

- Sådan noget som VAR er vel også et 
symptom på, at der er mange penge i fod-
bold. VAR afspejler pengemændenes inte-
resser. Er pengenes magt i fodbold egent-
lig ikke det bagvedliggende problem?

- I takt med at de største fodboldklubber 
er kommet på børsen, bliver klubberne 
drevet som forretninger. Det er for så vidt 
fint nok. Der er også positive ting ved en 
større grad af professionalisering. Men 
problemet er, at forretningslogikken også 
sniger sig ind i fodbolden. Og forretnings-
logikken er, at for at tilfredsstille aktio-
nærerne skal usikkerhedsgraden være så 
lille som muligt. Men charmen ved fodbold 
er, at alt kan ske. Hvis B.93 møder FCK, 
er FCK kæmpe store favoritter, men B.93 
kan godt vinde. I håndbold ville det aldrig 
kunne ske. Fodbold er et spil med store 
usikkerhedsmargener. Det hader aktionæ-
rerne. Hvis man har VAR, fjerner det ikke 
al usikkerheden, men mindsker den. Det 
er derfor, at de f.eks. elsker VAR i FCK. På 
ledelsesgangene kan de se, at det er til 
fordel for de store klubber. Derfor vil de 

klubber, som har mest magt og mest på 
spil, agitere kraftigst for VAR. 

- Hvis man som fodboldfan er imod de 
store pengeinteresser, skal man vel kun 
følge hold, der spiller i 2. division, for hvis 
man følger de store hold, vil man uanset 
hvad blive fedtet ind i det…

- Der sker nogle bevægelser inden for det 
der, som er interessante. For nyligt var 
der et hovedbestyrelsesmøde i Bayern 
München, hvor fansene aktivt sagde fra 
overfor Qatars sponsorater. Vi har set det 
lidt i Danmark også, hvor klubber som 
FCK og Brøndby har aflyst deres træ-
ningsture til Dubai af den ene årsag, at 
fangrupperinger har sagt, at de ikke vil 
finde sig i det. Så jeg synes, der er rum 
for at handle. Folk skal holde med dem, 
de holder med. Men folk skal være be-
vidste om, at de kollektivt har noget at 
skulle have sagt. Hvad enten det drejer 
sig om, hvor klubben tager på trænings-
lejr, hvilke sponsorer man har, eller hold-
ningen til VAR. Så fodboldfans er gode til 
og skal blive endnu bedre til at bruge de-
res stemme. For det er i sidste ende dem, 
der har mest at skulle have sagt, når de er 
kollektivt enige. Og i de sager, hvor de er 
enige, har de virkelig stor magt.

- Hvis man nu gerne vil deltage i 
Folkebevægelsen mod VAR, hvad gør man 
så?

- Der er mange ting, man kan gøre. Det er 
fint nok, at folk følger os på sociale plat-
forme, men vi vil gerne have, at folk selv 
bruger Folkebevægelsen mod VAR. Lad os 
sige, at man er fan af OB. Så kan man vise 
et stort banner til OBs hjemmekampe, 
hvor der står Folkebevægelsen mod VAR. 
Eller gøre noget andet. Der er endeløse 
muligheder. Det handler bare om, at folk 
selv viser deres utilfredshed. For Oliver og 
jeg kan stå foran alle stadioner i Danmark 
og sige, hvad vi synes. Men det rykker 
ikke ret meget. Folkebevægelsen mod 
VAR kræver en eller anden form for folke-
ligt oprør. Enten ved hjælp af vores navn 
eller ved folks eget initiativ. 



39

 

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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HVEM SKAL MODTAGE KLUBBENS JUBILÆUMSPRIS I 
2022 ?
Klubbens medlemmer opfordres til at komme med forslag til det an-
svarlige udvalg 

Ved klubbens 125-årsdag den 19. maj 
2018 kunne en stolt formand for jubilæ-
umsudvalget (navnet er redaktionen be-
kendt) meddele, at mange af klubbens 
medlemmer havde støttet en indsamling 
til klubbens jubilæumsfond.

I fravær af checks kunne formand Hans 
Drachmann modtage et bevis på det ind-
samlede beløb 126.593 kr. Klubben ned-
satte senere et udvalg bestående af Lone 
Vandborg (Tennis), Erling Bøje (Fodbold) 
og Torben Klarskov (formand), der var 
valgt for en to-årig periode, og hvis op-
gave det var at beslutte, hvem eller hvilke 
(der kan nemlig godt udpeges max. 4 per-
soner som modtagere) der på klubbens 
ordinære generalforsamling ultimo april 
skal modtage Jubilæumsprisen, men det 
årlige beløb må ikke overstige 12.000 kr.

Ved generalforsamlingen i 2019 blev Palle 
”Banks” Jørgensen den første modtager. 
Og i klubbens medlemsblad kunne man 
læse formandens hyldesttale til prismod-
tageren, der udover 6.000 kr. også mod-
tog et fornemt diplom udarbejdet af Lone 
Vandborg. 

I 2020 modtog Kaj Bak Christensen 
(Fodbold) og Klaas Muizelaar (Tennis) 
hver en pris på 6.000 kr. 

I 2021 fik prismodtageren Mads Mazanti 
Jensen prisen på de 6.000 kr. 

Som medlem af B.93 er det nu op til dig 
at komme med dit forslag til hvilken eller 
hvilke medlemmer af B.93, der skal have 
eller dele prisen for 2022. 

Dine forslag kan indsendes til formanden 
Torben Klarskov på mail klarskov@b93.dk 
senest den 1. april.

Hvis du ved selvsyn vil se, hvem der bli-
ver årets modtager(e) af Jubilæumsprisen 
2022, bør du møde op på klubbens ge-
neralforsamling — se indkaldelse på klub-
bens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Lone Vandborg, Erling Bøje og Torben 
Klarskov. 

af Torben Klarskov

40

Jubilæumsprisen
Foto: Mads Mazanti Jensen
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I efteråret 2020 gennemførte B.93 en til-
fredshedsundersøgelse blandt klubbens 
medlemmer og deres forældre i fodboldaf-
delingen. Resultatet var mildest talt ned-
slående. 39,6% af de adspurgte var ikke 
tilfredse med dét, klubben leverede for 
enten dem selv eller deres børn.

I efteråret 2021 blev en ny tilfredshedsun-
dersøgelse gennemført. Resultat: 34,3% 
af de adspurgte var utilfredse.

Nej, et sådant resultat er næppe noget, 
der imponerer. Men det må også ses i lyset 
af de vanskelige forhold, klubben måtte 
leve med i perioden mellem den forrige 
og den seneste tilfredshedsundersøgelse. 
I en stor del af vinterperioden var klub-
ben totalt coronanedlukket, hvorved den 
ikke kunne tilbyde medlemmerne noget 
som helst for deres kontingent. Da klub-
ben så fik lov at åbne, og vi nåede som-
meren, måtte hele fodboldafdelingen lide 
under den gennemgribende omlægning af 
banerne, der på længere sigt vil forbedre 
baneforholdene, men på kort sigt var til 
stor gene for alle fodboldmedlemmer.

På den baggrund er en tilfredshedsfrem-
gang på 5,3% dog opløftende.

2020-undersøgelsen vidnede om flere 
problemer i forhold til det produkt, klub-
ben leverer til sine medlemmer. Men det 
største smertensbarn var nok forholdene 
i børnefodboldafdelingen. Mange forældre 
mente bestemt ikke, at den træning, de-
res børn fik, på nogen måde kunne ret-
færdiggøre et af hovedstadsområdets hø-
jeste kontingentsatser.

Som nævnt andetsteds i dette blad blev 
forholdene i børnefodboldafdelingen mar-
kant ændret med fuldtidsansættelsen 
af en børneudviklingstræner, Rasmus 
Broberg Jespersen. En del af æren for den 

øgede medlemstilfredshed, den seneste 
tilfredshedsundersøgelse er udtryk for, 
skal uden tvivl tilskrives arbejdet med at 
reformere børnefodboldafdelingen under 
Rasmus´ ledelse. Og en del af de roser, 
som der trods alt også uddeles mange af 
i undersøgelsen, er udtryk for begejstring 
for forbedringerne i børnefodboldafdelin-
gen. De 14 nye trænere, Rasmus miraku-
løst fremskaffede henover sommeren, har 
uden tvivl gjort en enorm, positiv forskel.

Om trænersituationen på de forskellige 
hold skriver bestyrelsesmedlem i fodbold-
afdelingen Valdemar Jensen:

”Det er meget svært at skaffe kvalifi-
cerede og stabile trænere, det kan alle 
klubber i Storkøbenhavn nikke genken-
dende til — men vi er på vej. Blandt 
andet er det blevet nemmere at skaffe 
folk med de nye ansatte i Børne- og 
Ungdomssegmenterne, simpelthen fordi 
de er kendte i fodboldverdenen og har 
et meget stort kontaktnet. Vi kan jo ikke 
tvinge folk til at blive og vil selvfølgelig 
ikke holde på folk, der ikke føler sig tilpas, 
så indimellem oplever vi, at der sker skift 
i trænernes livssituation eller motivation 
midt i en sæson, og så skaber det nogle 
udfordringer.

DET GÅR FREMAD — TRODS ALT
Ny tilfredshedsundersøgelse gennemført i efteråret  
af Mads Mazanti Jensen

Valdemar Jensen
Foto: Claus Vandborg
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Derudover har det historisk set været 
svært at skaffe nok forældretrænere, og 
det er også blevet nemmere, selvom det 
stadig er langt fra en perfekt situation.”

Hvad vanskelighederne med at få bane-
plads nok til alle angår, skriver han:

”Baneplanen er et puslespil! Med så 
mange forskellige hold og aldersgrupper 
og den nyligt overståede byggeproces, 
som hele anlægget har været involveret i, 
har det været en kamp at finde tider, der 
passer til alle hold og træneres ønsker. 
Vi forsøger så vidt muligt at gøre det så 
godt som muligt det meste af tiden for 
de fleste, men det er umuligt at gøre alle 
tilfredse hele tiden. Nu, hvor nyanlægnin-
gen af banerne er overstået, bliver det 
mere stabilt og overskueligt.”

Et andet kritikpunkt er kommunikationen 
omkring hold:

”Med så store afdelinger, som vi efter-
hånden har, er det en evig udfordring at 
kommunikere tilstrækkeligt og i rette tid 

til samtlige hold, det er nærmest et fuld-
tidsjob i sig selv.

Vi planlægger at ansætte nogle koordi-
natorer på de forskellige segmenter, som 
blandt andet skal hjælpe med kommu-
nikationen. Hvis man som forælder eller 
spiller har sportslige spørgsmål, skal de 
stilles til trænerne, dernæst koordinato-
rer, dernæst segmentsansvarlig.”

Med andre ord: Der er nok at tage fat på 
— stadigvæk. Men der arbejdes på sagen. 
Og det går generelt fremad — trods alt.

Fodboldbanerne set fra oven
Foto: Theis Elkjær
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FRA BANKS´ BIBLIOTEK
Sidste stik mod Hvepsene  
af Mads Mazanti Jensen

Opgørene mellem B.93 og Brønshøj 
Boldklub har altid haft en særlig atmos- 
fære over sig. Dels plejer Brønshøj at le-
vere en broget og feststemt tilskuerskare, 
dels står de to hold som regel godt til hin-
anden i kraft af B.93´s — som regel — 
tekniske spillestil og Brønshøjs — som re-
gel — mere tju-bang-prægede tempospil. 

Men jeg burde måske skrive dette i datid. 
For i sommer rykkede ”Hvepsene” overras- 
kende ned fra 2. division. Således er der 
nu to rækker mellem B.93 og Brønshøj. 
Og da Brønshøj efter efterårssæsonen lig-
ger som blød mellemvare i en danmarks-
seriepulje med kun én oprykker, tyder in-
tet på et snarligt gensyn.

Desværre. For Brønshøj er en klub, som i 
kraft af sin historik og sit potentielt store 
tilskuerunderlag bestemt hører til i divisi-
onerne. 

Brønshøj er en af de klubber, der hverken 
har vundet mesterskab eller landspokal-
turnering, men alligevel har formået at 
sætte et solidt aftryk på dansk fodbold. 
”Hvepsene” havde deres første store peri-
ode i 1960erne, hvor de med spillere som 
Preben Arentoft, Mogens Machon, Erik 
Nielsen og en ung Per Røntved etablerede 
sig i den bedste række. 

I 1970erne gik det ned ad bakke, men i 
1980erne var der atter brod i de sort-gul-
stribede fra det nordvestlige København. 
Denne gang var det spillere som brød-
rene Kent og Tommy Nielsen, klublegen-
den Leif Sørensen, Kenneth Wegner og 
den ranglede angriber Verner Eriksen, 
der fik udeholdene til at ryste i bukserne, 
når Hvepsene foldede sig ud i Vanløse 
Idrætspark. Opturen kulminerede med en 
imponerende femteplads i 1984. 

Tættest på den store triumf kom Brønshøj 
i 1989, hvor de i den første af to pokalse-

mifinaler højst overraskende slog Brøndby 
ude 1-0. Derpå samlede de over 6.000 til-
skuere i en pakket Vanløse Idrætspark til 
en returkamp, hvor Brøndby anført af en 
vis Brian Laudrup satte tingene på plads 
med en 4-1-sejr.

Samme år rykkede Brønshøj ud af den 
bedste række, og de har ikke været der 
siden. Alligevel fortsatte de med at sætte 
deres præg på dansk divisionsfodbold, nu 
på hjemmebane i Tingbjerg Idrætspark. 
Brønshøj er et hold, der gennem årene har 
bevaret en tydelig identitet. Så længe, jeg 
kan huske, har deres spillestil været upo-
leret, men sjældent kedelig, fysisk præget 
tju-bang-kontrafodbold uden så mange 
dikkedarer. Helt i tråd med det ærlige og 
energiske udtryk, deres øllede, men altid 
fair og festlige publikum fra Københavns 
mindre glamourøse adresser påskønner. 

Også på ledersiden har Brønshøj sat et 
fornemt aftryk på københavnsk fodbold 
ført an af den mangeårige formand Finn 
Ryberg, der var blandt Danmarks mest 
anerkendte idrætsledere. Og sidste år 
rundede 80 flotte år. 

Helt enkel har opgaven aldrig været for 
Ryberg og hans efterfølgere. For med 
adresse i en af Københavns socialt belas- 
tede områder var og er det ikke altid nemt 
at drive en ungdomsafdeling, der kunne 
agere fødekæde til det bedste seniorhold.
 
Dog må jeg for egen regning sige, at 
Tingbjergs dårlige rygte ikke altid yder 
bydelen retfærdighed. Da jeg selv bo-
ede der, sad jeg en dag i bussen på 
Frederikssundsvej og hørte to indvandrer-
drenge diskutere højlydt med hinanden 
— om hvilken indspilning af Maria Callas-
operaer, der var den bedste. 

Meget andet og godt kan siges om livet i 
det københavnske nordvestkvarter, men 
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jeg vil holde mig til fodbolden og de op-
gør, B.93 og Brønshøj gennem tiderne har 
udkæmpet mod hinanden, som de står at 
læse i Palle Banks´ skatkammer af klub-
statistik.

Den nok mest betydningsfulde duel mel-
lem de to hold gjaldt oprykning til 1. 
division i 1958. Men det var ikke en di-
rekte kamp mellem de to hold, det gjaldt. 
Det var det, man i Tyskland kalder en 
”Fernduell”; to hold, der kæmper mod 
hinanden, men i to forskellige kampe. 
B.93 spillede i Næstved og vandt med hiv 
og sving den berømte kamp med 2-1. Men 

samtidig spillede Brønshøj i Københavns 
Idrætspark mod Ikast. Med en sejr på tre 
mål til Brønshøj ville de to hold stå helt 
lige i tabellen. Selv om Brønshøj vadede 
i chancer mod et midtjysk hold, der ikke 
havde noget at spille for, endte kampen 
med en 2-0-hjemmesejr. Lige nøjagtig 
ikke nok til at Hvepsene kunne presse 
sig op på siden af B.93. Og B.93 kunne 
med nyheden om resultatet fra Brønshøjs 
kamp juble over oprykning på Næstved 
Stadion. 

I nyere tid mødtes de to hold til en ny, 
afgørende kamp, denne gang ansigt til an-
sigt. I 2002 gjaldt det overlevelse i 1. di-
vision, der nu var den næstbedste række. 
Faktisk blev denne kamp på Østerbro 
Stadion undtagelsen for reglen om, at 
kampe mellem de to hold plejer at være 
festlige. For sagen var den, at begge hold 
kunne sikre eksistensen i 1. division med 
et uafgjort resultat. Og så lå det jo ikke 
ligefrem i kortene, at nogen af de to hold 
ville blæse til angreb.

B.93-Brønshøj 1-1

Målscorer: Simon A. Pedersen.

Østerbro Stadion.

602 tilskuere.

Faktisk var det lidt af en overraskelse, 
at kampen ikke endte med det ventede 
0-0-resultat. Men et kvarters tid før slut-
fløjt brød Simon A. Pedersen borgfreden 
mellem de to hold med en scoring til 1-0. 
Og så havde Hvepsene pludselig travlt. 
Men få minutter senere sendte de den liv-
givende udligning i kassen, og så hand-
lede de sidste minutter ellers bare om at 
flytte bolden lidt rundt og få tiden til at gå 
— for begge hold. 

Fra 3-3-kampen mellem B.93 og Brønshøj i 1990. B.93-
angriber Tonni Jensen med et flyvende hovedstød
Foto: B.93 Fotoarkiv

Bolden suser mod mål
Foto: B.93 Fotoarkiv

Og Tonni Jensen jubler over sin scoring
Foto: B.93 Fotoarkiv
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Festligere blev det fire år senere, da B.93 
i en højst mærkværdig kamp klaskede 
Hvepsene med hele 8-2. Efter tyve minut-
ter førte Brønshøj 2-1, men inden pausen 
fik B.93 bragt sig på 3-2. Og i anden halv-
leg kollapsede de sort-gule fuldstændig, 
så B.93 endte med at vinde med de be-
mærkelsesværdige cifre.

Nogle år senere, da Brønshøj havde fået 
en vis Bo Henriksen som cheftræner, fik 
Hvepsene dog en slags hævn, da de i en 
træningskamp en iskold vinterdag på en 
kunstgræsbane i Tingbjerg sendte B.93 
hjem med en øretæve på 8-1. Mærkeligt 
nok var B.93 egentlig ikke udspillet i 
kampen, men led under, at de to 93-mål-
mænd, der spillede hver sin halvleg, 
kæmpede med fodfæstet og gribeteknik-
ken på den isglatte bane. 

Seneste kamp i Tingbjerg mellem de to 
hold var en regnvåd novemberdag i 2019, 
hvor Hvepsene fik sidste stik efter at vor 
brasilianske målmand havde lidt proble-
mer med sambatrinnene på den smat-
glatte bane. 

Og en revanche har altså lange udsigter, 
med Brønshøj plantet i den bløde ende af 
Danmarksseriens pulje 1. Det er en skam. 
Ikke kun fordi jeg savner de festlige op-
gør mellem de to klubber, men også fordi 
det er et slemt symptom på københavnsk 
fodbolds sørgelige forfatning, at en god, 
gammel københavnerklub som Brønshøj 
ikke længere er at finde i divisionerne. Må 
Hvepsene snart få brodden tilbage.

46
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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 
(Tennisafdelingens repræsentant)
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

Glenn Huniche
huniche@me.com

Martin Heisterberg (suppleant)
martinheisterberg@gmail.com

Ulla Seeberg (suppleant)

TENNISBESTYRELSEN
Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk

Adam Hvid (næstformand)

Anders Fink-Jensen    

Tania Schimmel    

Cathrine Ørbeck-Riis
cathrine.riis@hotmail.com

Birgit Juul-Kristensen

Daniel Salimnejad (1. suppleant)

Mads Behrndt (2. suppleant)



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

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

Torben Klarskov (Formand)
Tlf. 23 37 94 93

Peter "OB" Jensen
Tlf. 49 19 02 55

Palle "Banks" Jørgensen
Tlf. 44 65 28 85

Finn "Ludo" Jensen
Tlf. 29 90 75 17

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

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

klarskov@b93.dk


