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IDRÆTSCENTRUM ØSTERBRO
af Mads Mazanti Jensen

Den store historie i dette medlemsblad er
historien om vores bedste tennisholds oprykning til Elitedivisionen i holdturneringen indendørs for både herrer og damer.
Det er en stor glæde, at klubben nu efter
mange år i relativ anonymitet endelig er
tilbage i det fineste selskab i dansk tennis.
Hvor bliver det spændende at følge vores
bedste spillere i kamp mod hold som KB,
Lyngby og Hørsholm-Rungsted. Som i de
gode, gamle dage, hvor B.93 var en fast
del af toppen af dansk tennis.
Som det fremgår artiklen på side 6-9
er den væsentligste årsag til fremgangen et kvalitetsløft som følge af import
af udenlandske spillere. Tennisledelsens
ræsonnement var, at hvis vi ikke tog

dette skridt, ville vi blive ved med at miste
vores største talenter til etablerede elite
divisionsklubber.
Som klubmand kan man selvfølgelig me
ne, at det burde være udelukkende spillere af egen avl, der bragte os tilbage til
toppen af dansk tennis. Men anskaffelsen af udenlandske spillere ændrer ikke
på, at der stadig foregår særdeles glimrende talentudvikling i tennisafdelingen.
Den generhvervede status som elitedivisionsklub kan på sigt gøre det nemmere
for klubben at holde på de største talenter og derved – i det lange løb – etablere
klubben i toppen af dansk tennis med en
stamme af spillere af egen avl. Engang
imellem må man tage en omvej for at nå
sit mål.

Gad vide, om vores 1. herresenior i fodbold vil lade sig inspirere af tennisafdelingens fremgangsmåde eller om de fortsætter den meget konsekvente brug af unge,
egenudviklede talenter. I de seneste sæsoner har denne strategi båret frugt i form
af etableringen af holdet i den bedre del af
den nye 2. division i modsætning til den
tidligere status som blød mellemvare i
den gamle og markant svagere 2. division
øst. Men spørgsmålet er, om den slår til,
hvis målet er at etablere B.93 på et højere
niveau, eller om der bliver brug for flere
nyerhvervelser udefra til dette formål.
Hvis det altså er dette mål, vi går efter.
Det bliver – også - spændende at følge i
de kommende sæsoner.
En anden gammel storhed, som dette blad
beskæftiger sig med, er vores gode naboer fra KSF. Det ville være en tilsnigelse
at sige, at de er tilbage på toppen, for
deres bedste seniorhold spiller i 2. division – langt fra tidligere tiders dominans
i toppen af dansk ishockey. Men heldigvis kan man ikke kun måle en klubs kvalitet på dets bedste holds status. Og KSF
er faktisk en klub, der har rejst sig af
asken, i den forstand at den nye Østerbro
Skøjtehal har givet den – og søsterforeningen Skøjteklub København (SKK)
– faciliteter, der er en stor, traditionsrig
idrætsklub værdig. Efter mange år med
en mildest talt stedmoderlig behandling
fra kommunen, mærker de to klubber nu
en yderst velfortjent renæssance i form af
medlemstilgang og genskabelse af klub
livet. Det kan man kun glæde sig over.
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I juni-udgaven af sidste års medlemsblad
brugte vores formand, Hans Drachmann,
disse spalter til blandt andet at lufte en
vision om et idrætssamarbejde mell
em
B.93, KSF, Skøjteklub København og
Københavns Håndboldklub under overskriften Idrætscentrum på Østre Gasværk.
Artiklen om KSF i dette blad røber, at i
hvert fald KSF er særdeles interesseret
i at deltage i et sådant samarbejde. Så
hvad venter vi egentlig på?

Men hvor er det positivt, at en vision, der
har potentiale til at forbedre østerbroklubbernes faciliteter og økonomi, samt stille
dem bedre over for kommunen, tilsyneladende kun er nogle samtaler fra at blive
til virkelighed. Lad os håbe, at vi inden
alt for længe hører nyt om virkeliggørelse af formandens vision. Det ville være
til stor gavn – for os og hele idrætslivet
på Østerbro.

Vist så, der kan jo være gode grunde til,
at idéen om idrætssamarbejdet ikke – så
vidt jeg er bekendt med - er blevet udmøntet i konkrete tiltag, selv om det lader til, at alle parter har interesse i det.
For eksempel at der også er så mange
andre ting, der kræver vores lederes
opmærksomhed.
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TILBAGE PÅ TOPPEN
Både 1. herre- og damesenior rykkede op i Elitedivisionen
af Mads Mazanti Jensen

Den ligger efterhånden mange år tilbage. Den gyldne tid, hvor B.93 senest
var en magtfaktor i dansk tennis, og med
navne som Morten Christensen og Lone
Vandborg hev DM-guld hjem til klubben.
Men nu er de gode tider måske på vej tilbage igen. I hvert fald tog B.93 et kæmpe
skridt tilbage mod toppen af dansk tennis, da både 1. herre- og 1. damesenior
i marts rykkede op i holdturneringens
Elitedivision indendørs.
Det er to oprykninger, der har været bagt
op til længe. Gennem efterhånden en del
år har B.93 1. damesenior etableret sig
som en fast del af den næstbedste række
i den indendørs holdturnering, 1. Division
Øst. I det seneste år har herrerne gjort
dem følgeskab. I sidste sæson var herrerne faktisk en seriøs oprykningskandidat, indtil turneringen meget bittert blev
afblæst på grund af coronasituationen.
Damernes oprykning var knusende sikker. Den oprykningsgivende førsteplads
blev sikret med en score på 7 sejre for 7
kampe, 48 points, en kampscore på 41-1,
sætscore på 82-2 og partiscore på 50394. Damerne vandt altså ikke blot samtlige holdkampe, men tabte blot en

Vores bedste tennishold med ledere
Foto: Henrik Wessmann
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enkelt af de i alt 42 individuelle kampe,
sæsonens syv holdkampe bestod af. Det
skete i den vitale topkamp mod Holte,
som blev vundet 5-1. Holte var det eneste
hold, der i størstedelen af sæsonen formåede at skygge B.93, men med sejren
i det indbyrdes opgør blev nordsjællænderne rystet af. Sæsonens sidste kamp
mod Skovshoved endte med at blive betydningsløs, men B.93 sluttede ikke desto
mindre sæsonen af med at klaske skovserne 6-0 uden tab af et eneste sæt.
Grundstammen på holdet blev udgjort af Anna Rasmussen, Sofie Vogel
Bjerringgaard, Caroline Piculell og Romy
Kölzer. Sidstnævnte kom til i efteråret
og blev med sin erfaring som verdensranglistespiller en stor gevinst for B.93.
Desuden bidrog Verena Meliss og Martina
Spigarelli også flot til den suverænt gennemførte sæson.
De fire førstnævnte spillere satte sig også
på de fire øverste pladser på listen over
individuelle kampstatistikker. Uden et
eneste nederlag til nogle af de fire i hele
sæsonen – naturligvis.

Slutstilling 1. Division Øst Damer
S

V

U

T

points

kampe

sæt

partier

1. B.93

7

7

0

0

48

41-1

82-2

503-94

2. Holte

7

6

0

1

41

35-7

71-22

431-218

3. ATK

7

5

0

2

32

27-15

58-34

406-290

4. Vedbæk

7

4

0

3

22

18-24

42-51

337-350

5. Skovshoved

7

3

0

4

20

18-25

38-55

328-378

6. Roskilde

7

2

0

5

17

15-27

35-55

297-369

7. Farum

7

1

0

6

16

15-28

34-57

301-400

8. Hillerød

7

0

0

7

0

0-42

0-84

0-504

Hillerød trak sit hold fra turneringen.
Fra dtf.tournamentsoftware.com
Herrerne lykkedes ligeledes med kunststykket at gå igennem turneringen med
syv sejre i syv kampe. Men deres turnering
var anderledes jævnbyrdig end damernes.
I de to kampe mod konkurrenterne i toppen, Rødovre og KFUM, måtte der et såkaldt golden match tiebreak til, før den
samlede sejr var hjemme. KFUM havde i
øvrigt ingen ringere end dansk
tennis´ fortabte søn, det tidligere stortalent Kristian Pless,
i truppen.

foran den kristelige forening for unge
mænd. De to vundne golden match tiebreaks mod Rødovre og KFUM endte med at
blive direkte afgørende for o
 prykningen.
Truppen bestod af Kasper Elsvad, Romeo
Midtgaard Jivraj, Nikolaj Katic, Holger
Hassel Nørregaard samt nytilkomne
Alexander Schou, Oscar Moraing og
Niklas Schell.

Før den sidste kamp mod midterholdet Virum/Sorgenfri var
B.93 pisket til sejr for at sikre
sig førstepladsen. Med en sikker 5-1-sejr kom oprykningen
i hus.
Faktisk endte KFUM med flere
points og en bedre kamp- og
sætscore end B.93, men da
B.93 vandt samtlige sine kampe
og KFUM tabte en enkelt (den
mod B.93) sluttede 93erne

1. damesenior. Fra venstre: Verena Meliss,
Martina Spigarelli, Sofie V. Bjerringgaard og
Anne Rasmussen
Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis
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Slutstilling 1.Division Øst Herrer
S

V

U

T

points

kampe

sæt

partier

1. B.93

7

7

0

0

37

32-12

67-28

463-276

2. KFUM

7

6

0

1

41

35-8

72-24

471-313

3. Rødovre

7

5

0

2

36

31-12

65-29

446-313

4. Virum/Sorgenfri

7

4

0

3

29

25-17

55-38

424-331

5. Farum

7

2

0

5

17

16-28

36-61

319-435

6. Holbæk

7

2

0

5

14

13-31

28-64

267-431

7. Kløvermarken

7

1

0

6

14

14-30

37-62

351-436

8. ATK

7

1

0

6

8

8-36

19-73

266-472

Fra dtf.tournamentsoftware.com
Efter sæsonen traf Medlemsbladet sportsog driftschef Bo Mortensen for at høre om
baggrunden for triumfen.
- Damerne har været i toppen af 1.
Division i mange år efterhånden, men i år
var de helt suveræne. Hvad gjorde dem
så suveræne i denne indendørssæson?
- I princippet er det meget simpelt: Vi har
taget en beslutning i klubben om, at vi
gerne vil støtte vores to førstehold med
spillere udefra. Det, vi har arbejdet på i
et længere stykke tid, er at skabe et netværk i blandt andet Italien og Tyskland,
hvor vi prøver at finde nogle spillere, som
kunne være interessante for os at arbejde
sammen med. Ikke kun på holdene, men
også ned i juniorrækkerne i forhold til at
få et tæt forhold til nogle spillere dér. Og
det betød selvfølgelig, at vores hold blev
rigtigt stærke på toppen. Det vil sige, at
vores næstbedste spillere rykkede en tand
ned. Og det betyder bare meget i tennis.
Derudover har vi fået en del spillere udefra i de senere år. På drengesiden er der
kommet fire nye herrer til. Og på pigesi8

den er der også kommet en ekstra pige.
Så generelt er alt bare blevet bedre over
de senere år.
- Det lyder bekosteligt, både økonomisk
og praktisk, at hente udenlandske spillere
til klubben…
- Det er klart, det koster nogle penge at
have sådan nogle spillere her. Men vi har
over en årrække virkelig fokuseret på at
udvikle vores egne spillere, og vi kan se,
at når de når et vist niveau, begynder de
at kigge ud til andre klubber, som ligger i
Elitedivisionen. Det er ikke kun træningsmæssigt, det er også en mental ting. Hvis
man ikke kan se sin egen klub være i den
bedste række, har man svært ved at se
sig selv blive i klubben i de vigtige år, hvor
man virkelig udvikler sig. Derfor tror vi på,
at ved at ligge i Elitedivisionen vil vi bedre
kunne bibeholde den store talentmasse, vi
arbejder med til dagligt i klubben.
- Skal der flere nye spillere til for at vi kan
klare os i Elitedivisionen, eller kan vi godt
klare os med det hold, vi har nu?
- Hvis man kigger på de hold, der er i
Elitedivisionen, så burde vi kunne klare

1. herresenior
Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis

os i Elitedivisionen. Det er faktisk rigtig
svært at rykke op, fordi der kun er et hold
i rækken, der rykker op. Så derfor er der
kun den ene mulighed at blive nummer
et i rækken. Derudover har der været
nogle rigtig stærke hold, specielt på herresiden, som også har haft gode, udenlandske spillere på deres holdkampe. Så
hvis du kigger på de hold, der er der i dag
i Elitedivisionen, og vores hold, burde vi
kunne blive der. Men vi vil ikke kun være
der. Vi vil gerne spille med om medaljer på
sigt. Det er helt klart målsætningen.
- Nu går vi også i gang med udendørssæsonen. Er målet også oprykning for både
herrer og damer udendørs?
- Målsætningen er at rykke op. Det er det,
vi håber på, kan lykkes. Men det bliver
lige så svært som denne her indendørssæson. Det er måske ikke alle, der ved
det, men vi var reelt kun to til fire points
fra ikke at rykke op på herresiden. To af
holdkampene blev afgjort i golden match
tiebreak. Der kan det gå til hvilken retning som helst, det ved man jo ikke. For
pigerne var det en anden historie. Men det
bliver lige så svært udendørs. Men vi satser og håber på, at vi rykker op igen, det
er i hvert fald målsætningen.
- Er det på længere sigt et mål, at vi skal
spille i Elitedivision med udelukkende spillere af egen avl, fordi vi lettere kan holde
på dem nu?

- Det er altid målsætningen, at vi skal
skabe vores egne spillere, som kan gå fra
U8 og op til vores førstehold. Hvis vi kan
skabe den røde tråd gennem junior- og
seniorafdelingen, ville det være fantastisk.
Det er også helt klart målsætningen på
den lange bane. Men det kræver jo, at der
er stabilitet i mange år. At man har de faciliteter og den økonomi, der skal til. Og
det er de ting, vi til dagligt hele tiden arbejder på at skabe.
- Vi vil også gerne gøre vores førstehold
til et samlingspunkt for alle i klubben.
Holdkampene i Elitedivisionen skal være
samlende begivenheder, hvor medlemmerne kan mødes, bakke op om holdet
og hygge sig med hinanden.

Bo Mortensen
Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis
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- VI ER FOR STOR EN KLUB TIL SMÅ PROBLEMER
Ny inspektør: Thomas Glatter
af Mads Mazanti Jensen

historik med klubben kun seks år tilbage.
Glatter, der har sine fodboldmæssige rødder i amagerklubben B1908, blev hentet
ind som holdleder til fodboldafdelingens
bedste U19-hold af holdets daværende
træner, den senere 1. herreseniortræner
Sune Lærkedahl Jensen. Han og Glatter
havde en fælles fortid i FC Nordsjælland.

Thomas Glatter
Foto: Claus Vandborg

Nyhederne om de mange penge, der tilflyder klubben, og de fine resultater, vores
bedste fodbold- og tennishold har præsteret på det seneste, har af gode grunde
fyldt meget på klubbens medier i den seneste tid. Men personligt blev jeg nu lige
så glad for en nyhed, der slap ud i januar:
Thomas Glatter ansat som ny inspektør.
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Siden har Glatter udført et stort frivilligt
arbejde for B.93. Fra sin post som holdleder på U19 tog han over som holdleder på 1. herresenior. Desuden har han
hjulpet med andre praktiske gøremål,
blandt andet udført et kæmpe arbejde i
forbindelse med renoveringen af kælderen
under Slottet. Et arbejde, der fuldt fortjent indbragte ham Børge Christensens
Mindelegat i 2018.
En kølig februardag mødte Medlems
bladet manden, der udgør rygraden i
Fodboldafdelingens praktiske dagligdag, i
hans lokale i kælderen.
- Hvordan ser din arbejdsdag ud som
inspektør?

De praktiske opgaver, der fører med driften af en stor idrætsklub, er måske ikke
noget, der fylder meget i medlemmernes
bevidsthed. Forhåbentlig ikke. Det skulle
jo gerne være sporten og fællesskabet,
der var i højsædet. Men de praktiske opgaver kan desværre komme til at overskygge de sportslige, hvis de ikke bliver
løst. Med ansættelsen af Thomas Glatter
som inspektør træder klubben et stort
skridt i den rigtige retning i forsøget på at
forbedre og forskønne klubben for medlemmerne.

- Den første måned har jeg brugt rigtig
meget tid på at få tingene på plads i forhold til, hvordan jeg kunne tænke mig,
at det skulle være. Kælderen hernede. Og
så har jeg lavet en dag, hvor jeg bruger
de første fire timer på at vaske tøj. For
herresenior, U17, U19 og 1. damesenior.
Og pakker tøj. Jeg gør stadig de samme
ting, som jeg altid har gjort. De ting gør
jeg bare i arbejdstiden. Og så laver jeg
de ting, Pernille har brug for, at jeg skal
lave. Snakker med håndværkere og hører
på, når der ikke er varmt vand i bruseren,
alle de ting, som der skal være i en klub.

Allerede før sin officielle ansættelse var
Glatter lidt af en institution i klubben. Men
selv om det i dag er svært at forestille sig
klubbens dagligdag uden ham, går hans

- Min plan er at få huset til at skinne. Det
er en gammel fodboldklub, der er i et
gammelt hus, som har nogle problemer
hist og pist, og skal shines lidt op. Og det

skeligt. Når jeg sad derhjemme og blev
ringet op en onsdag aften og fik at vide, at
der kom en ny spiller dagen efter, så var
jeg sgu lidt presset. Fordi jeg også havde
et arbejde, hvor jeg skulle møde. Det kan
jeg nu få lavet med det samme. Så når
han kommer, er tingene klar. Og det virker også mere professionelt. Klubben vil
gerne være professionel på et eller andet plan. Og det hjælper, at folk kan se,
at klubben har styr på sine ting, når de
kommer til klubben. Det er også et vigtigt
statement at sende for klubben.

David Kendal
Foto: B.93 Fotoarkiv

kan jeg jo, fordi jeg er uddannet håndværker. Det sparer klubben så en masse
penge på i den sidste ende. Fordi de ikke
skal betale håndværkere for at lave noget.
Få malet nogle døre eller omklædningsrum, få shinet op, lavet fitness på anden
sal, trappen skal have en tur. Alle sådan
nogle ting, som det, jeg kan, kan give til
klubben, uden at de skal bruge ekstra
penge på det, fordi de betaler via min løn
alligevel. Og så selvfølgelig 1. herresenior.
1. holdet fylder jo meget. 1. holdet har
taget et stort skridt mod alt muligt positivt. Det vil jeg gerne være med til at køre
videre, selvfølgelig.
- Nu skal jeg skal ikke udskyde noget, hvis
der kommer nye spillere. Før var det van-

- Hvordan synes du i det hele taget, vi
er kørende omkring de praktiske ting
i klubben?
- Det synes jeg egentlig fungerer fint. Vi
har fået en god ordning med, at det tøj, vi
har, arver U19. Så får vi noget nyt via den
aftale, vi har med Sport24, og de ting, der
ikke bliver brugt, sørger David Kendal for
at dele ud til de gamle. Jeg synes, vi har
fået et godt flow. Alt, hvad vi køber, bliver
brugt. Når vi får noget nyt, giver vi det
gamle videre til nogle andre. Vi har fået
ryddet meget ud. Nu har jeg været her i
seks år. Og i hvert fald tre-fire år har jeg
brugt på at rydde ud. 93 er en gammel
klub, og de har haft mange ting liggende,
som det er ærgerligt, de bare har haft
liggende. For det er ting, der godt kunne
have været brugt til andre hold. Men det
har bare ligget i lang tid. Og nu duer det
ikke, så vi har måttet smide det ud. Det
synes jeg også er ærgerligt. Er der noget,
der virker, skal vi give det videre til andre.

Fans på Terrassen
Foto: Christian Midtgaard
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Der er andre hold, der ikke vælter i penge,
og derfor må vi hjælpe dem. Jeg prøver at
lukke nogle huller, gøre alle glade. Vi er
for stor en klub til, at der skal være små
problemer. Det kan vi ikke bruge til noget.
- Hvilke glæder har dine år i klubben
givet dig?
- Det har givet mig meget glæde. Jeg
kommer fra en lille klub ude fra Amager,
B1908. Da jeg selv spillede, var B.93 altid en klub, hvor man sagde: Åh nej, skal
vi nu møde B.93. De er lidt smarte-i-enfart. For folk, der aldrig har været her,
har B.93 altid været en klub, hvor der
bliver snakket meget, og man har store
armbevægelser. Men det synes jeg faktisk ikke, B.93 har. B.93 er en god klub
med nogle gamle dyder og nogle gamle
koryfæer i klubben, som har været her i
hundrede år og en madpakke. De beskytter B.93. De snakker, det er rigtigt. Men
det er nogle gode drenge, og det er nogle
gode folk, der er her generelt. Alle, som
er her, i bestyrelsen, Aps´et og så videre,

gør et kæmpe stykke arbejde. Det gør vi
alle sammen. Men man skal tage hatten
af for de gutter, som har været her i rigtig
mange år. For de har fandeme kæmpet for
B.93. B.93 har haft nogle dårlige år med
nogle sjove ejere indover, som har kørt
det lidt i sandet. Der har de gamle gutter
været inde over og reddet klubben. Det
skal man tage hatten af for.

- Og det er en god klub. Den har et
stort opland. Østerbro er kæmpe stort.
København generelt er kæmpe stort.
Alle vil ikke spille i FCK. Der er masser
Kokkens
af plads til alle mennesker her. Vi har et
Boldklubb
godt 1. hold, virkelig nogle gode drenge,
Vi er et lil
som jeg har været indover i lang tid. De
præsente
er B.93ere, fordi de har været her, siden
de var U16-U17-spillere. Og nu er de inde
omkring førsteholdet. Det er fantastisk.
Kokkens
Det er en fornøjelse at opleve de frivilliges
kreativitet
arbejde til kampene på Østerbro Stadion
runde fød
og den stemning, som fanklubben anført
af Brian Nehm skaber på stadion. B.93 er
Vi går me
et fedt sted at være.
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På neden

faceboo

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

Til privaten har vi alle slags catering ud

Giacomo Musumeci og forpagter restaurationen i
af huset med personale og uden. Vi hjælper med
Gourmet
tilbyder kvalitetsmad fra de største køkkener
i verden med vores eget personli
Boldklubben 1893.
at stable et arrangment op fra bunden med vejt. På slottet arrangerer vi alle slags arrangementer
hvert år, det sig være bryllupper, kon
ledning fra A til Z.
dselsdage
Vi ereller
et lillefirmafesten.
team af seriøse ansatte med den samme sunde
indstilling
til hvorledes
mad børlige
smage
Vores
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del af forretningen
i Kokkens
eget gerne
i dialog
for at
skræddersy
præcis
jeres
arrangement,
såvel
stort som små
præsenteres og udvikles, for god mad kan kun
Gourmet er varetagelse af cafe og restaura
r også gerne
i deres private hjem, selskabslokale
eller hvor min eller en af mine dygtige
tionen på slottet for medlemmerne. Her afhollaves på en måde og det er fra bunden.
ønsket.
der vi fællesspisninger, camps, cl.-arrange

Kokkens Gourmet tilbyder kvalitetsmad fra de
menter og alle årlige traditionsfester på tværs
største køkkener i verden med vores eget personlige
af klubbens mange forskellige hold samt en
daglig servicering ved mødeaktiviter af husets
præg og kreativitet. På slottet arrangerer vi alle slags
vores firma delt op i 3 grene, en catering del ud
af huset hvor vi har alle slags servicering
arrangementer hvert år, det kan være bryllupper,
brugere.
ag samt ved
festlige
lejligheder.
Vi
tilbyder
og
arrangerer
forplejning til firma frokoster, ku
konfimationer, runde fødselsdage eller firmafesten.
ng og konferencer.
Ydermere tilbyder vi alle holdene i klubben at pakgår meget
gerne
i dialog for
skræddersy
lige personale
ke sunde retter
længereVi
ture
m.m.
en har viVialle
slags
catering
udataf
huset med
ogtil uden.
hjælper
med at stabl
præcis jeres arrangement, såvel stort som småt, og
ment op fra
bunden med vejledning fra A til Z.
assisterer også gerne i deres private hjem, selSidste del af vores firma er selskabsforretskabslokale eller hvor min eller en af mine dygtige
ningen Kokkens Gourmet, hvor vi tilbyder at
den del kollegaers
af forretningen
i Kokkens Gourmet erafholde
varetagelse
cafe
restaurationen på s
hjælp er ønsket.
jeres festafsom
et og
totalarrangement,
hvor
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varetager
alle
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fra start til
merne.
I dag er vores firma delt op i 3 grene, en catering-del
slut. Vi har en selskabspakke der består af
lder vi fællesspisninger, camps, Cl. arrangementer og alle årlige traditions fester på tvæ
ud af huset, hvor vi har alle slags servicering af
selskabsopdækning, rød løber, velkomstdrink
mange catering, forplejning og konferencer.
m.m, valgfri menu, vin menu, kaffe og avecs,
e hold, samt en daglig servicering ved mødeaktiviteter
af husets
Ydermere
tilby
fri bar og cocktails,
musik brugere.
og dans, natmad
og
bevilling
i klubben at pakke sunde retter til længere ture
m.m.til kl. 04.00.

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

@Kokkensgourmet
kok@kokkensgourmet.dk
nståendewww.kokkensgourmet.dk
links kan du se meget mere
fra vores arrangementer
og kontakte os tilbud.
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ok.com/Kokkensgourmet/

www.kokkensgourmet.dk kok@kokkensgo

- JEG VIL BYGGE EN BÆREDYGTIG KLUB
Patrick Hyldgård er ny administrerende direktør for Aps´et
af Mads Mazanti Jensen

Den økonomiske og 
ressourcemæssige
oprustning i det professionelle selskab
bag B.93 1. herresenior i fodbold, B.93
Kontrakt Fodbold Aps – i daglig tale
Aps´et – fortsætter. I medlemsbladet har
vi tidligere har vi tidligere fortalt om de
klubhistoriske investeringer fra 93.Global
og H5 Capital. Men også på det rent personalemæssige plan peger pilen opad. I
vinter tiltrådte Patrick Hyldgård stillingen
som administrerende direktør for Aps´et.
Hidtil har Finn Christensen varetaget den
funktion af Aps´et, men udelukkende som
frivillig leder– med alle de begrænsninger
det nu engang indebærer. Med en fuldtidsansat administrerende direktør for Aps´et
åbner nye muligheder sig.
Patrick Hyldgård har en baggrund både
i fodboldverdenen og i iværksættermiljøet. Sin fodboldopdragelse har han fået
i Lundtofte, hvor han stadig er aktiv på
klubbens seniorhold. Hans uddannelsesbaggrund er fra retorik på Københavns
Universitet, men det er som iværksætter
i energibranchen, han har gjort sig gældende i erhvervslivet. Med egne ord er
han en ”autodidakt bulderbasse”. Senest
har han stiftet en såkaldt venturefond, der
skal hjælpe folk, der enten vil investere i
virksomheder eller stifte helt nye.

Slottet
Foto: Johan Fritze Neve
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Patrick Hyldgård
Foto: Henrik Wessmann

Uanset hvilken baggrund man kommer fra, er det ikke nogen nem opgave
at drive en professionel fodboldklub i
Danmark. Kun ganske få danske klubber
har sorte tal på bundlinjen. Langt de fleste
får ”kunstigt åndedræt” i form af penge
fra investorer. B.93 er desværre ikke en
undtagelse. Kun helt undtagelsesvist har
Aps´ets regnskab gået i nul i kraft af indtægter fra spillersalg. Så det er en stor
opgave, Patrick Hyldgård står overfor. Men
på den anden side: De seneste investeringer giver uden tvivl Aps´et et helt andet
udgangspunkt i bestræbelserne på at gøre
det til en rentabel forretning. Så hvordan
vil han gribe det an?
- Det er vigtigt for mig at
pointere, at jeg ikke kommer ind med nogle sportslige
ambitioner. Jeg vil bygge en
bæredygtig klub. Jeg vil ikke
have penge med på arbejde.
Vi skal have bygget et fundament for, at denne her klub
også er her i morgen. Og om
hundrede år. Det skal være
uafhængigt af, om der er tre
points hver lørdag. Nu har vi
et sportsligt set-up, som der
er kompetente mennesker til
at styre. Og der er lavet nogle

VÆRDIER

UDFORDRENDE INDSATS

ENKELTHED

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

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

KÆRLIGHED
Vi tror på mennesker, og på at alle
skal have en chance. Re- spekt og
tillid er altafgørende for vores klub
og for hvordan vi gerne vil spille fodbold. Vi skal vise hinanden kærlighed, så vi står stærkere sammen.
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Hvordan får vi liv i klubben? Hvordan får
vi sorte tal på bundlinjen?
- Min kernekompetence er at tænke i
kommercielle baner, som kan medvirke til
at udvikle klubben. Hvis det skal sættes
helt stort op, så skal jeg aflevere en check
til folk i klubben og sige: Værsgo. Brug de
her penge. På det sportslige og på faciliteter og så videre.

Lars Lüthjohan Jensen
Foto: B.93 Fotoarkiv

strategier, der nu er ved at blive implementeret hele vejen ned. Fra børneafdelingen op til herresenior. Så man får løftet
hele klubben op på den front. Men når jeg
sidder og kigger i min stol, så vil jeg også
gerne have, at andre uden for de her fire
vægge ved, hvilken fantastisk klub B.93
er. Så vi skal have løftet det som produkt.
Det kan være alt lige fra stadionoplevelse
til anlæg til liv i klubhuset til at vi både
har mænd og kvinder og drenge og piger,
høj som lav, repræsenteret. Og simpelt
hen få nogle samarbejdspartnere, der kan
være med til at løfte hele klubben op til
næste niveau.
- Nu er jeg ansat i Aps´et, den professionelle del, men jeg vil rigtig gerne med
min baggrund tænke alternativt i at skabe
fortællinger, der kan løfte bredden og eliten sammen. Og det gør vi ved først og
fremmest at lave en strategi. Der har ikke
været nogen udtalt kommerciel strategi
i klubben. Det er der helt sikkert mange
årsager til. Men det er min fornemste opgave at definere en kommerciel rammestrategi og hvad det er for en vej, vi vil
trække klubben i. Hvilke indsatspunkter?
Hvordan får vi flere mennesker på stadion? Hvordan får vi skabt broen mellem
amatør- og eliteafdeling? Fra klub til Aps?
16

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev
mere lokalt forankrede. Vi er Københavns
Kommunes største fodboldklub. Det skal
vi fortælle. Ikke kun på Østerbro. Vi skal
være hele Københavns fodboldklub. Så
ved jeg godt, at Idrætsparken ligger her,
men København er stort nok til, at der kan
være to forskellige ”produkter”, hvor det
ikke nødvendigvis kun er med hvid dug
og Champions League-fodbold. Et mere
autentisk produkt kan København sagtens
også bære.
- Vi skal blive 100 procent skarpe på, hvad
det er for en klub, vi er og gerne vil være.
Vi har jo et fantastisk værdisæt i klubben,
og der er gjort et kæmpe stykke arbejde
lige siden stiftelsen. Det skal vi huske på.
- Vi gør det ved først og fremmest at kigge
på interne processer. Nu kommer jeg med
et friskt mindset og kan måske være med
til at stille de dumme spørgsmål. Og så er
der helt sikkert nogle kloge hoveder, der
kan give gode og dårlige forklaringer på
det. Det handler i bund og grund om, at vi
skal finde nogle, der vil os det bedste. Er
der nogle, der vil hjælpe os til at tage os
til det næste niveau? Klubben skal kunne
stå selv, ikke være afhængig af enkelt
personer.
- Hvad indebærer en økonomisk bæredygtig klub for dig? Skal klubben være helt
uafhængig af investorer og udelukkende
drives for sponsorkroner?
- Jeg vil ikke have penge med på arbejde.
Først og fremmest er 93.Global og H5 en
fuldstændig fantastisk mulighed for klubben. Det kan der ikke være to meninger
om. Nu har vi en vanvittig vigtig opgave

i at forvalte det ordentligt. Men hvor ville
jeg dog sindssygt gerne have, at Aps´et
går i nul på grundlag af mit arbejde. Som
minimum. Hvor kunne det være fantastisk
at H5-investeringen gik til at videreudvikle
i stedet for at dække et hul. Hvis man skal
sætte det på spidsen, vil jeg gerne lukke
underskuddet i Aps´et hurtigst muligt.
Så jeg kan bruge fantastiske investorer,
som vil klubben det bedste, til at videreudvikle klubben. Hvis de en dag ikke gider mere, har vi stadig et fundament, der
gør at klubben består. Det betragter jeg
som bæredygtigt. Hvor kunne det da også
være fantastisk, hvis vi selv kunne generere et overskud. Det er jo også målet i
sidste ende. Jeg vil gerne være uafhængig
af andre, så når der kommer sådanne muligheder, kan vi lægge det ovenpå.
- Og de investeringer, der bliver gjort,
gør vel også klubben til et mere attraktivt produkt, og dermed mere attraktiv for
sponsorer?
- Fuldstændig. Du taler jo lige ind i den
såkaldt kreative klasse. Det synes jeg jo
også er en gave. Jeg har altid kendt B.93
og har spillet mod dem masser af gange.

Nu er der jo en buzz omkring B.93. Det er
også derfor, vi bliver nævnt i diverse medier. Lige nu har vi nogle øjne rettet imod
os. Hvorfor har vi fået den kreative klasse
som bejlere? Hvorfor er B.93 en spændende klub? Og så kommer H5 også til.
Det er selvfølgelig bundet op på følelser,
men også på en formodning og forhåbning
om, at der er noget uforløst potentiale i
denne her klub. Det kan der ikke være to
meninger om.
- Vores fornemste opgave er at udnytte og
forløse den opmærksomhed, vi har fået,
på bedst mulig måde. Og de ressourcer,
der er tilført. Det synes jeg er sindssygt
spændende. Jeg er ikke et sekund i tvivl
om, at vi kan løfte det. Der er rigtig dygtige mennesker i denne klub. Og der kommer hele tiden nye og friske ressourcer
til. Kombineret med folk, der også har det
historiske perspektiv for øje. Så jeg ser en
kanonlys fremtid, det må jeg sige. Det er
at lægge stort pres på mig selv. Men det
gør jeg altså.
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NÆSTBEDST PÅ DE SOCIALE MEDIER
Facebook-siden B.93 er blandt landets mest besøgte tennissider
af Mads Mazanti Jensen

18

I juni-nummeret af sidste års medlemsblad kunne vi berette om Facebooksiden B.93´s succes. Takket være et flot
stykke arbejde af Bo Mortensen & Co. var
Facebook-siden den næstmest besøgte af
sin art.

Pointsene til ranglisten udregnes som følger: 1 point pr. like, 3 points pr. kommentar, 5 points pr. deling, 5 points pr. ny ”synes godt om siden” + bonustillæg for den
procentandel af sidens fans, som er aktive
på siden i løbet af måneden.

Den flotte andenplads lykkedes det B.93
at forsvare i 2021. Kun KB gør det bedre
end B.93 på denne front. Store klubber
som HIK og Hørsholm-Rungsted giver
B.93 digitalt baghjul.

Godt gået af Tennisafdelingens meget aktive kommunikationsfolk!
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B.93`S INTERNATIONALE KAMPE GENNEM TIDERNE VI
1940–1954 – sidste danmarksmesterskab og nedrykning til 2. division
af Torben Klarskov

Medlemsbladet har gennem de seneste
fem numre bragt Torben Klarskovs artikelserie om B.93´s internationale kampe.
Nu er vi nået til perioden 1940-1954.
I anledning af 50 års-jubilæet i 1943
havde B.93 inviteret Helsingborgs IF til en
kamp i København tirsdag den 18. maj.
Det var første gang siden 
besættelsen,
at et svensk klubhold skulle spille i
København.

Foto: B.93 Fotoarkiv

Jubilæumsholdet fra 1943: Øverste række: Kaj Hansen,
Arno Nielsen, Jørgen Hammeken, Arne Nielsen, Eyvind
Berger, Ib Eskildsen, Arne Sørensen, K.B. Overgaard.
Nederste række: Poul L. Hansen, Ove Jensen og
Per Brandtmar.

Sejren på 3-1 var fuldt fortjent. Ib
Eskildsen scorede kampens første
mål. Malte Mårtensson udlignede for
Helsingborg. Jørgen Hammeken scorede
til 2-1, og Ib Eskildsen stod for kampens
sidste scoring.
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Krigen forhindrede, at der kunne spilles
internationale kampe i denne periode. I
medlemsbladet fra maj 1945 kunne
man læse:
”Nu slås portene op til udlandet. Og
vore unge sportsmænd vil igen kunne
hente den inspiration, der er uundværlig for at komme videre frem.”
Onsdag den 16. maj kl. 17.30 kunne et
hold fra B.93 møde et hold engelske officerer og menige fra skibene Birmingham,
Dido, Zephyr og Zest. The Royal Navy –
B.93 endte 0-2. Nærmere oplysninger om
kampen findes ikke.
Den 6. juli 1945 rejste holdet til Sverige,
hvor man opnåede uafgjort 2-2 mod
Sølvesborg. Turen gik i biler til Nybro – en
strækning på 175 km. Den anstrengende
rejse sad endnu i benene, da holdet indkasserede et nederlag på 1-7…Om tirsdagen mødte holdet Kristiansstad, og i den
kamp talte benene deres tydelige sprog.
B.93 vandt kampen med 7-2. Sidste stop
var i Malmø, hvor svenskerne vandt med
6-2.

Danske mestre 1946 for sidste
gang (foreløbig)
Holdet, der blev danske mestre: Ove
Jensen – Poul L. Hansen og Per Brandtmar
– Jørgen Hammeken, Arne Sørensen og
Arne Petersen – Henry Salomonsen, Kaj
Hansen, Eyvind Berger, Jørgen Leschly
Sørensen og Helmut Nielsen.

Øvrige: Knud Børge Overgaard, Christen
Brøgger, Ib Eskildsen, Knud Petersen og
Halvor Larsen.

De svenske mestre fra IFK Norrköping
kom på besøg den 6. august. 13.800 tilskuere mødte op i Idrætsparken. Alle
mente, at B.93 ville tabe stort. Holdet var
jo endnu ikke i ordentlig kamptræning.
Kampen endte uafgjort 0-0. Ove Jensen
spillede en af sine allerbedste kampe.
Netop udtaget til det danske landshold.

Foto: B.93 Fotoarkiv

Danmarksmestrene fra 1946: Stående fra venstre:
Jørgen Hammeken, Knud Børge Overgaard, Eyvind
Berger, Henry Salomonsen, Helmuth Nielsen, Arne
Sørensen

og

Helge

lånte man i B1909. Der blev ansøgt om
frihed til de to soldater Chresten Brøgger
og Knud Petersen. Det lykkedes. Turen fik
et efterspil, da B1909 i deres medlemsblad angreb B.93 for ”fiskeri” (Kaj Larsen
meldte sig efter turen ind i B.93).

Ahlstrøm

(træner,

Sverige).

Siddende fra venstre: Arne Petersen, Poul L. Hansen,

Efter turneringen 1946/47 deltog B.93 i
Helsingborgs jubilæumsturnering, hvor
holdet besejrede Malmø FF med 1-0.
Hans Petersen vogtede buret helt fortræffeligt. Desværre blev det til et nederlag på
2-6 til den jubilerende klub.

Jørgen Leschly Sørensen, Ove Jensen, Kaj Hansen og
Per Brandtmar.

Den 24. juni kunne B.93 rejse på en belønningstur til Norge. Her skulle holdet spille
mod Sarpsborg den 25. juni 2-1. Torsdag
den 27. juni mødte holdet Frederikstad,
der regnedes for Norges næstbedste
mandskab. For øjnene af 5.000 tilskuere
endte kampen uafgjort 1-1. Søndag den
3. juni mødte holdet Drafn fra Drammen.
Her blev resultatet 3-2 til B.93.
Det var ikke altid let at få fri fra sin arbejdsgiver eller militæret, så 11 spillere havde måttet melde afbud til turen.
Spillerne, der havde kunnet få fri var:
Ove Jensen, Ove Bock, Per Brandtmar,
Jørgen Hammeken, Arne Petersen,
Arne Sørensen, Henry Salomonsen, Kaj
Hansen, Jørgen Leschly Sørensen og
Eyvind Berger. Jack Johnson og Kaj Larsen

Klubben fik noget at tænke på i de kommende sæsoner: 46/47 næstsidst, 47/48
næstsidst, 48/49 næstsidst. 49/50 lidt
bedre tredjesidst. Otte spillere havde i
denne periode forladt klubben.
25.12 1949 tager B.93 på en 8-dages tur
til Belgien. I Belgien spillede holdet fire
kampe, og Jørgen Hammeken refererede
fra turen i klubbens medlemsblad.
Den første kamp var mod Louvaniste.
Hammeken skrev: ”Henry Peter Salo
monsen, søn af en kendt spiller på Fremad
Valbys 1. hold, overraskede os alle og
først og fremmest sig selv ved at score 3
gange mod Royal Stade Louvaniste”.
Knud Lundberg og Hartvig Møller fra AB
var med på turen. Om Lundberg skrev
Hammeken: ”Knud Lundberg kunne rigtig
folde sig ud. Han viste hele sit repertoire
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krydret med et par virkelige glansnumre,
og det var ikke underligt at folk klappede
begejstret, da han for at tage et enkelt
af de mange eksempler, snød 5 mand på
stribe på baglinjen. Resultatet af kampen
blev en sejr på 4-2.”
Næste kamp var mod Union Saint Gilloise,
der blev slået 3-2. ”Det lykkedes os at
bjerge sejren hjem på grund af Ove Bocks
fremragende målmandsspil, selv om han
”simulerede”, at han havde dårligt knæ
i 2. halvleg. Gid det knæ så aldrig må
blive rask.”
”Den tredje kamp vil blive husket særligt
længe, fordi vi her gav belgierne lidt snor,
og fem minutter ind i 2. halvleg stod det
3-0. Vi kvitterede dog med i en håndevending at lave 4 mål, hvoraf navnlig ”Lunds”
var en særlig perle.”
Kampen endte 6-3, og det var åbenbart
ikke nødvendigt at berette, hvem modstanderne var. Men ved nøje granskning
kan det oplyses, at det var et hold fra
Bruxelles, Royal White Star.
Sidste kamp blev tabt, men til hvem melder historien ikke noget om.

Turen til Jugoslavien

Lørdag morgen den 9. september 1950
startede 21 mand fra Kastrup flyveplads
med Beograd som mål. Flyveturen forløb
fint, og man nåede Beograd uden mellemlanding efter ca. 7 timers flyvetur.
Wiinstedt og Børge Christensen fik ved
denne lejlighed deres luftdebut.

Der var ikke spillet ret længe, før man
indså, at der skulle en stor portion held til,
hvis man blot skulle kunne opnå uafgjort.
Efter 10 minutters spil kom hjemmeholdet
foran. Holdets venstre wing bankede bolden op i nettaget. Det blev 2-0 efter en halv
times spil.
I pausen blev Axel Nielsen og Børge
Christensen udskiftet med henholdsvis
Aage Christensen som back og Boston
rykket op som halfback og Kurt Nielsen,
som man havde lånt i Skovshoved,
blev innerwing. Kampen endte 3-0 til
hjemmeholdet, hvilket må siges var et
passende resultat.
Tirsdag den 12. september skulle holdet
møde Belgrader Sport Club på samme
bane. Holdet ved den lejlighed var: Ove
Bock – Aage Christensen, Knud Petersen Axel Kørner, Poul Andersen, Svend Boston
Nielsen - Henry Salomonsen, Kurt Nielsen,
Helmuth Nielsen, Henning Bjerregaard og
Helge Nielsen.
Kampen blev yderst velspillet, og B.93
gjorde god modstand. Desværre var
”Strit” (Ove Bock) i foræringshjørnet, idet
han tabte bolden ind i sit eget mål. I pausen, hvor stillingen var 0-2, blev ”Strit”
udskifter med Per Krogh fra KFUM. Boston
op som wing i stedet for Kurt Nielsen, og
Kai Ove Møller kom ind som venstre wing.
B.93 havde gode muligheder for at reducere, men ind ville bolden ikke. I stedet
scorede Belgrader Sport Club yderligere 2
gange til slutresultatet 0-4.

Om søndagen inspicerede man Røde
Stjernes bane, hvor kampen skulle spilles
mod Nasa Krilla med kick-off kl. 16.00.
Holdet stillede op således:
Ove Bock – Svend Nielsen, Knud Petersen
– Axel Kørner, Poul Andersen, Axel Nielsen
– Henry Salomonsen, Børge Christensen,
Helmuth Nielsen, Henning Bjerregaard og
Helge Nielsen.
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På Partizans stadion i Beograd
Foto: B.93 Fotoarkiv
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Kampene i Spanien
24. december 1950 (juleaften)
Atletico Bilbao – B.93 2-1
Tilskuere 30.000.
Banen, der skulle spilles på, var efter ca.
50 dages uafbrudt regn en noget fugtig bane. B.93 startede kampen med
nogle gode angreb og havde både i det
5. og 12. minut ret store målchancer ved
Bjerregaard og Berger. Men i det 25. minut bragte Bilbao sig foran, og et minut
før pausen øgede de til 2-0.
I 2. halvleg fortsatte det livlige spil med
gode målchancer til begge hold. På et
langt indkast fra Knud Lundberg scorede
Helmuth Nielsen på en helflugter til slutresultatet 1-2. Det var en fair spillet kamp,
og tilskuerne var yderst loyale.
25. december 1950 (1. juledag)
Real Madrid – B.93 0-0
Tilskuere: 50.000.
Denne kamp blev spillet på en tør bane,
som passede spillerne bedre. Real Madrid
lagde ud i et meget højt tempo, og det så
sort ud for danskerne. Men da spanierne
var noget ineffektive, lykkedes det for
93ernes forsvar at stå imod. Begge hold
havde mange farlige angreb. Nærmest
sejren var Real Madrid, da de ramte den
ene målstang i det 31. spilleminut.
B.93 var heldige med ikke at tabe med fire
til fem mål.
1. januar 1951 (1. nytårsdag)
Real Zaragossa – B.93 5-2.
Fire af spillerne var rejst hjem. Det betød at
Knud Petersen kom til at spille højre wing,
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og holdets gæst, Kurt Hansen (B 1903),
blev back.
Straks i kampens start scorede hjemmeholdet deres første mål, men få minutter
senere udlignede Helge Nielsen, men på
en eller anden mystisk vis mente dommeren, at Arne Rasmussen havde været offside, så målet blev underkendt. Zaragossa
scorede yderligere 2 gange, så stillingen
ved halvleg var 0-3.
I 2. halvleg blev Ove Jensen sat ind som
innerwing i stedet for James Rønvang, der
ligesom Lundberg havde været syg i flere
dage, og egentlig ikke burde have spillet. Zaragossa fik yderligere et mål, førend det lykkedes Dan Ohland Andersen
(AB) at reducere på et hovedstød. B.93 fik
tilkendt et straffespark, som Ove Jensen
sikkert omsatte til scoring. I kampens sidste minut scorede så hjemmeholdet deres
femte mål.
Følgende spillere deltog i kampene:
Ove Bock, Knud Petersen, Axel Kørner,
Poul Andersen, Jørgen Hammeken,
Henry Salomonsen, Henning Bjerregaard,
Eyvind Berger, Helmuth Nielsen, Helge
Nielsen, Axel Nielsen, Arne Rasmussen,
Ove Jensen, Dan Ohland Andersen (AB),
James Rønvang (AB) Knud Lundberg (AB)
og Kurt Hansen (B 1903).
En udførlig beskrivelse af kampene i
Spanien kan man læse i Knud Lundbergs
bog ”Deres bedste kamp” fra 1962. Her er
en fremragende beskrivelse af oplevelsen.
Tak til vores tidligere målmand Ole Gade
Lorentzen, der har gjort mig opmærksom
på det.

Petersen fulgte trop, Flemming Nielsen
var efter lange John Hansen og tog utallige gange stikket hjem, og lille tætte
Børge Christensen brød utallige angreb.

Fra spaniensturen
Foto: B.93 Fotoarkiv

Jubilæumskamp mod Juventus
16.06. 1953
En beskrivelse af kampen, skrevet af journalisten Flemming Nielsen, der selv var
med i kampen:

I angrebet var, efter generalissimus
Lundberg, Leif Bergquist en uhyrlig farlig
centerforward på færde over det hele og
med ypperlig spilfordeling, mens Jørgen
Jacobsen lavede målet og havde chancer
til to til, men desværre var uheldig. Men
bedst ved det hele var næsten, at der blev
spillet på fløjene Mullerup og Bjerregaard,
hvoraf Bjerregaard var ustyrlig i sine
fremstød. Ja, det var en vidunderlig aften,
som vi levede længe på.”

”De sprøde toner fra Sct. Jacobs Kirkens
klokker, druknede i et vræl af begejstring….. 41.800 opstemte og forventningsfulde tilskuere måtte simpelthen
have luft, da holdene kom på banen.
UDSOLGT … plakaternes sorte bogstaver skreg irriterende klart for tusindvis af
skuffede udenfor Idrætsparkens lukkede
porte, at man var kommet for sent. I løbet
af et par timer var der udsolgt til denne
kamp, som hele landet havde talt om i
ugevis – en stor københavnerbegivenhed.
Og hvilken forrygende pragtfuld fodboldkamp, hvilket show, hvilket drama for de
heldige, der var sluppet gennem tælleapparaterne, selv om det naturligvis blev
italiensk sejr over et B.93-hold med støtte
af de internationale Knud Lundberg (AB)
og Per Henriksen (Frem). De to gæstearbejdere var en klar forstærkning af et
93-hold, der overgik sig selv. I forsvaret
stod Poul Andersen som en olm tyr, der
nedlagde alt, hvad der kom. Leif Rønnow
gjorde sig fint mod Præst, der ellers var
herlig i sine finter og glidende eksplosive
ryk med bolden klistret til tæerne, Knud
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De to holdopstillinger:
Juventus: Viola, Travia og Manente,
Parola, Ferrario og Piccinini, Muccinelli,
Karl Aage Hansen, Boniperti, John Hansen
og Carl Aage Præst.
B.93: Per Henriksen (Frem) - Leif Rønnow
og Knud Petersen - Flemming Nielsen,
Poul Andersen og Børge Christensen Henning Bjerregaard, Jørgen Jacobsen,
Leif Bergquist, Knud Lundberg (AB) og
Ole Mullerup.

Nedrykning til 2. division for
første gang i klubbens historie.
Efter i foråret 1954 kun at have tabt en
enkelt kamp mod KB i næstsidste spillerunde med 2-1 på et selvmål blev nedrykningen en kendsgerning, da holdet den
14. maj 1954 kun opnåede uafgjort mod
Køge 0-0. Derved blev Køge mestre for
første gang og første mestre fra provinsen. I det andet slag ved Køge Bugt stod
Køge-målmanden Henning Elting sit livs
kamp. 60 år efter fejrede Køge Boldklub
mesterskabet. Elting var død et par dage
forinden. Han have ønsket at blive begravet på årsdagen den 14. maj, hvilket han
fik opfyldt.
Kilder: B.93 medlemsblade 1942-1956.
Palle ”Banks” Jørgensen: Boldklubben af
1893 Fodbold 1896 – 1999.

Juventus-holdet 1953
Foto: B.93 Fotoarkiv

Dommer: Leo Helge – Linjevogtere: Helge
Andersen og Erik Brenting.
Efterfølgende mente B.93-træner Carlos
Pinter, at denne kamp var en væsentlig
årsag til de dårlige resultater, der kom
i efterårsturneringen. Spillerne troede
åbenbart, at de kunne gå på vandet. De
9 efterårskampe i 1953 indbragte sølle
3 point.
Klubben vandt dog senere på året (13.12)
den sidste københavnske pokalfinale mod
AB med 2-1. Holdet vandt derved pokalen
til ejendom.
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BØRNEAFDELINGEN FORTSÆTTER OPRUSTNINGEN
Nyansættelse og blåstempling fra DBU
af Mads Mazanti Jensen

Rasmus Broberg Jespersen
Foto: Claus Vandborg

I februarnummeret af Medlemsbladet
kunne vi berette om ”en revolution i
børnehøjde”, de nye tiltag, der begyndende med ansættelsen i sommer af
Rasmus Broberg Jespersen som børneudviklingstræner løftede kvaliteten af
Børneafdelingen markant.
Også vinteren har budt på positive forandringer i Børneafdelingen med oprustning i antallet af ansatte. Mads Petersen
blev fra en deltidsstilling som mikro
ansvarlig rykket til en fuldtidsstilling som
ansvarlig for klubbens udviklingshold
i U8-U11-årgangene, både drenge og
piger. Ny fuldtidsansat ansvarlig for mikroafdelingen (U6-U7-piger og -drenge)
og Legeuniverset for U2-U5 blev Christian
Slot, der kom til klubben fra Vanløse. I
vinteren styrede Slot blandt andet aktiviteterne i Legeuniverset klokken 10 hver
lørdag i Idrætshuset.
Desuden blev der i vinteren afholdt
et stævne på Svanemølleanlægget.
D. 12. marts spillede U12-akademiholdet
mod Dalum, Brøndby og stockholmklubben Brommapojkarna. U10 spillede mod
Malmø FF og FC Nordsjælland i et fælles

A- og B+stævne, hvor hver klubs 1. og 2.
hold på årgangen dystede mod hinanden.
Den generelt positive udvikling i Børne
afdelingen blev i vinter anerkendt af DBU
i form af udnævnelsen af B.93 til DBU
Børneklub. For at blive DBU Børneklub
skal børnefodbolden prioriteres, klubben
skal tilslutte sig DBU´s børnesyn, leve
op til børnerettighederne og børnekonventionen, nedskrive en børnepolitik og
tilknytte en kontraktligt forpligtet børne
udviklingstræner.
I den forbindelse udtalte børneansvarlig i
DBU, Henrik Selch, til b93.dk:
- På baggrund af B.93´s årtier lange
og gode arbejde med børnefodbolden
vurderer vi, at B.93 naturligvis allerede nu
lever fuldt og helt op til officielt at kunne
kalde sig DBU Børneklub.
- Normalt er processen omkring godkendelse af lidt længere varighed, men i
dette tilfælde var sagen krystalklar, så det
er derfor en udsøgt fornøjelse at kunne
byde B.93 velkommen som officiel DBU
Børneklub.
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kus på at have det sjovt og have glæde.
Og så håber vi på, at i og med det er nogle
nye folk, der står for campen, vil medlemmerne også mærke, at der er en anderledes tilgang til det at være på camp.
- Vi får flere og flere medlemmer. Hvordan
påvirker det jer? Er der behov for flere
ansatte?

Mads Petersen
Foto: Claus Vandborg

I marts traf Medlemsbladet børneudviklingstræner Rasmus Broberg Jespersen
for at høre nærmere om den fortsatte
oprustning.
- Ansættelsen af Christian Slot er vores
tredje fuldtidsansættelse. Det har løftet
kvaliteten markant. Det har også gjort,
at vi nu kan trække vejret lidt. Og at vi
kan få lov til at lægge mere kvalitet på
banerne. Vi er nu endelig nået til et sted,
hvor vi kan diskutere det, der egentlig er
vigtigt, altså fodboldspillet. Vi er nu så
mange ansatte, at vi kan begynde at diskutere fodboldfaglige emner og optimere
det, og få vores periodisering og spillestil
ud at leve på banerne. Det næste stykke
tid vil vi gerne arbejde med vores pædagogiske strategi. Uddanne vores trænere
i den. Det har vi nu mulighed for. Det er
vi glade for.

- Jeg tror, at vi på nuværende tidspunkt er
et sted, hvor vi heldigvis kan kigge os selv
i øjnene og sige, at vi er så mange folk,
som vi skal være. Nu kan vi få lov at fylde
på, og vi kan stadig følge med og nå at
etablere tingene. Vi er ikke helt i mål med
at få strategien til at hænge sammen. Vi
mangler stadig nogle små ting. Det er vi
helt klart færdige med, når vi nærmer os
sommer. Der skal kigges på årgangene og
på holdene. Hvor skal spillerne placeres
henne? Det vil vi være færdige med inden
for et par måneder frem til sommeren.
- Når det er sagt, er vi klar til at få endnu
flere medlemmer ind. Vi har lavet fundamentet, huset er ved at blive bygget, nu
skal vi til at sætte alle de små fine ting
på. Så på den måde er vi gearet til at få
endnu flere medlemmer. Så kan der være
noget praktisk i forhold til baneplaner. Det
må vi kigge ind i, når vi føler, at vi er ved
at være der.

- Hvordan ser det ud i forhold til sommeren? Er der nogle camps i udsigt?
- I uge 26 afholder vi Fodboldcamp, som vi
håber bliver ret stor. Det er mig, Mads og
Christian, der skal drive det og være med
til at løfte det. Det glæder vi os enormt
meget til. Vi håber på, at kunne lave en
anden sommercamp end man tidligere har
oplevet. Vi kommer til at have meget fo28

Christian Slot
Foto: Claus Vandborg

KOM TIL B.93 SOMMERCAMP:
• Tid: Den 27.06.22 – 30.06.22 kl. 09.00 – 15.00. Både for piger
og drenge i årgangene 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.
• Pris: 1.393 kr. inkl. frugt, juice og frokost.
• Tilmeldingsfrist: 17.06.22.

KOM TIL B.93 MIKROCAMP:
• Tid: Den 02.07.22 – 03.07.22 kl. 09.00 – 12.00. Både for 		
drenge og piger i årgangene 2016, 2017 og 2018.
• Pris: 593 kr.
• Tilmeldingsfrist: 17.06.22.
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EN GAMMEL STORHED ER PÅ SIKKER IS IGEN
Et portræt af vores gode naboer KSF
af Mads Mazanti Jensen

Skulle man tale om en broderklub til
B.93, ville det være oplagt at pege på
Københavns Skøjteløber Forening, i daglig
tale KSF. Som B.93 emmer KSF af traditioner, som B.93 er KSF en østerbroklub,
som B.93 er KSFs klubfarver hvid og blå.
Og med den nyopførte Østerbro Skøjtehal
beliggende ret op og ned ad vores anlæg,
bor vi bogstaveligt talt dør om dør – som
vi gjorde det, da den gamle Østerbro
Skøjtehal var beliggende ved siden af vores gamle anlæg bag Østerbro Stadion.
KSF kan tilbageføre sin historie til 1869,
hvor klubben blev stiftet for at organisere skøjteløb på Søerne i København.
Senere fik klubben klubhus i den nuværende Søpavillion, hvor også Dansk Idræts
Forbund blev grundlagt. Klubben var en
institution i københavnsk fritidsliv, og
blev sidenhen pioner inden for dansk ishockey. Da klubben fik bopæl i den gamle
Østerbro Skøjtehal bag Idrætsparkens
gamle endetribune, fik den en gylden periode i 1960erne og 1970erne som en ishockeystormagt med 10 danske mesterskaber, det seneste i 1976.
Året efter det sidste danmarksmesterskab blev klubben en ren ishockeyklub.

Den nye Østerbro Skøjtehal
Foto: Mads Mazanti Jensen
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Klubbens skøjteløbere dannede Skøjte
klubben København (SKK). De to tæt forbundne klubber deles den dag i dag om
isen i den nye Østerbro Skøjtehal.
I 1980erne var økonomien ikke længere til
ishockey på absolut topniveau. Ikke desto
mindre erindrer undertegnede dog stadig
enkelte drabelige dyster om oprykning til
Eliteserien i begyndelsen af 90erne, hvor
den mørke vinter kunne blive væsentligt
lysere af en feststemt skøjtehal, når eksempelvis de gamle rivaler fra Rungsted
kom på besøg.
De seneste år har ikke været nemme
for Københavns gamle ishockeystolthed.
Klubben befinder sig nu i 2. division og
blev i 2008 frarøvet sin base, da den
gamle Østerbro Skøjtehal blev revet ned
for at gøre plads til en multihal, som selskabet bag FC København, Parken Sport
& Entertainment, ville opføre på grunden
ved siden af Parken. En multihal, som selskabet valgte at opføre i samme materiale
som kejserens nye klæder.
Siden da har KSF og SKK været indkvarteret i boblehaller med primitive forhold ved først Ryparken i 2008-2011 og
derpå i den hvide boblehal på
Gasværksgrunden lige ved
vores eget anlæg. Mildest talt
utilstrækkeligt for to københavnske idrætsklubber med
flere hundrede medlemmer,
men Københavns Kommunes
holdning til prioritering af
idrætsfaciliteter kender vi jo
alle. Frivillige kræfter har som
følge deraf måttet kæmpe en
tapper og urimelig kamp mod
vigende medlemstal – og for
to år siden kom der så lige en
coronanedlukning oveni.

VI TROR PÅ MENNESKER OVER TALENT.
VI TROR PÅ HÅRDTARBEJDE.
VI TROR PÅ HJERNEN OG PÅ FØDDERNE.
VI TROR PÅ UDDANNELSE.
VI TROR PÅ DRIBLERE, DER DRIBLER FOR HOLDET.
VI TROR PÅ FÆLLESSKAB.
VI TROR PÅ KVINDER OG MÆND, DRENGE OG PIGER.
VI TROR PÅ YDRE NØRREBRO OG KARTOFFELRÆKKERNE.
VI TROR PÅ FORSKELLIGHED.
VI TROR PÅ ALLE SKAL HAVE EN CHANCE
VI TROR PÅ EGNE RÆKKER.
VI TROR PÅ SMIL OG GRIN.
VI TROR PÅ HINANDEN.
VI TROR PÅ 93.
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Den nye skøjtehal indvendig
Foto: Fra Facebook-siden KSF Ishockey 1869

Mod alle odds er talentudviklingen ikke
desto mindre fortsat. Flere af spillerne på
det kvindeishockeylandshold, der repræsenterede Danmark ved årets Vinter-OL,
har slidt deres barneskøjter i KSF.
Og så – efter tretten lange år – fik de to
klubber endelig en base, de kunne være
bekendt, da den nye Østerbro Skøjtehal
med helårsis, tip-top-omklædningsfaciliteter og plads til 400 tilskuere langt om
længe stod færdig i 2021.
Siden da er det kun gået fremad for den
gamle storhed. Medlemstallet er røget gevaldigt i vejret, nu hvor KSF og SKK atter
har faciliteter, der er en hæderkronet institution i københavnsk idræt værdig.
En mørk februareftermiddag lagde
Medlem
sbladet vejen forbi den nye hal
for at høre nærmere om forholdene hos
vores gode nabo ved at interviewe KSFs
formand, Laust Weise.
- Lidt ældre 93ere kan huske KSF som
en stormagt i dansk ishockey. Kan I have
nogle sportslige ambitioner eller koncentrerer I jer om 2. division?
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- Vores sportslige ambitioner er, at vi
gerne vil det hele. Vi vil gerne have et
MetalLiga-hold. Vi vil gerne have kvindehockey, vi vil gerne være repræsenteret i
alle serier. Vores udfordring er begrænsningen af faciliteter. Vi har morgentræning
alle ugens syv dage fra klokken 6 til klokken 7. Fra 8 til 12 er det skoler og andre
aktiviteter. Fra 12 til 15 er der offentligt
skøjteløb. Og så træner vi indtil klokken
24 alle ugens syv dage. Hvis vi skulle have
et MetalLiga-hold, ville vi være nødt til at
have en hal til. Bare for at understrege
det: Vi er 435 medlemmer i KSF. I søsterforeningen SKK er der 240 medlemmer.
Det er 700 medlemmer til én isfacilitet.
Vi er uden sammenligning den største ishockeyklub målt pr. isbane i Danmark. Vi
er i top 3 af ishockeyklubber i Danmark
målt på antal medlemmer, og vi er en af
de få, der ikke har to isbaner. Så hvis vi
skal have det tilbud, er vi presset til at
have to baner. Og så må vi agere ud fra
det, vi har. Der siger vi: Vi er en breddeklub. Vi skal have det hele, på nær elite.
Det har vi prioriteret væk nu og her.
- KSF er den gamle dame i ishockey, vi er
grundlæggerne af dansk ishockey, og vi
er nummer to på listen over klubber med
flest danske mesterskaber, vi er klubben
med en historie for at ligge i toppen af
dansk ishockey. Men det kan vi ikke, så
længe vi ikke har faciliteterne til det. Det
har vi desværre ikke i dag. Vi har fået en
fantastisk skøjtehal, vi er super glade for
den. Men der er også nogle krav i forhold til elitehockey. Der skal være minimum 2500 tilskuerpladser, og vi har plads
til 400 tilskuere. Selv om man nok godt
kan få en dispensation, får man næppe
dispensation til 400 tilskuere. Vi er villige
til at kigge på alle mulige løsninger for
at komme tilbage. Kunne man lave multiarenaer? Ville vi stå stærkere sammen,

hvis man gjorde det i et seriøst samarbejde med håndbold og fodbold? Uanset
om det så er med kommunen eller man
rent faktisk kunne være så stærke, at
man går ud og laver andre set-ups.
- Vores formand har talt om et idrætssamarbejde mellem B.93, KSF og Københavns
Håndboldklub. Hvordan ser du på de muligheder? Og hvad kunne et sådant samarbejde indebære?
- Det ville vi da være yderst positive overfor. Det, vi rigtig gerne vil, er at se, om vi
ikke kan få to plus to til at give fem. Ved
at udnytte faciliteter og den gennemslagskraft, man kan få over for alle de interessenter, man står overfor, om det så er
medlemmer, i forhold til rekruttering eller
kommunen, hvad det må være i forhold
til at skabe awareness, der står vi klart
stærkere sammen. Om det så er skolesamarbejde eller i forhold til faciliteter eller hvad det måtte være. Og der er ikke
nogen tvivl om, at det, som alle idrætsforeninger i Københavns Kommune kæmper
med, det er de faciliteter, vi har til rådighed, som er blevet underprioriteret igennem en række år. Så det vil vi være yderst
positive over for.
- Og hvad kunne det konkret bestå af? Du
har talt om området omkring skøjtehallen,
flydende medlemskab mellem klubberne
har også været på tale. Hvilke tanker gør
I jer om det?
- Helt konkret: Vi opfordrer vores ungdomsmedlemmer til at prøve forskellige
sportsgrene af. Det kunne være oplagt
at lave et samarbejde på tværs, fordi de
motoriske færdigheder, man får, er nogle,
man kan tage med sig uanset hvilken
sport, man dyrker.

Helårs-is!
Foto: Fra Facebook-siden KSF Ishockey 1869

- I forhold til faciliteterne: Der er nu ved
at blive anlagt en aktivitetsring rundt om
skøjtehallen, og der ved jeg, at både B.93
og vi har haft møder med de folk, der
gerne vil tilbyde de faciliteter. Hvis man
skal placere remedier rundt omkring, vil
det tage plads. Det kan godt være, man
kan finde pladsen nede i hjørnet ude ved
boldbanerne eller på vores forplads herude eller et andet sted. Men det er noget,
der vil have en effekt på, hvordan vi udnytter ressourcerne.
- Vi har snakket med dem om, at vi har
et parkeringshus herovre. Hvorfor ikke
bygge et konditag oppe på taget af det
parkeringshus? Det kunne give nogle muligheder for opvarmning, styrketræning,
eller en aktivitet til de forældre, som kommer og ser ungerne dyrke deres fritidsinteresser. Hvis man fælles kan bakke op
over for kommunen, at vi gerne vil være
sammen om det, er der alt andet lige en
større sandsynlighed for, at det kan lade
sig gøre.
- Det kunne også være skolesamarbejde. Man kunne lave noget fælles, hvor
man siger: Vi har nogle faciliteter, som
vi gerne vil have udnyttet om formiddagene herude, hvis vi kunne lave nogle
forløb med for eksempel fire ugers fodbold, fire ugers ishockey, fire ugers ten-
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nis, fire ugers håndbold som et fast forløb,
som vi kan strikke sammen for skolerne.
Derved kunne vi lave et relevant tilbud,
hvor vi eksponerer børn, som er potentielle medlemmer, for idræt, men samtidig vil vi også lave et relevant tilbud for
områdets skoler, som kunne have fælles
interesse i at få den eksponering og skabe
et sted, hvor børn og unge synes, det er
sjovt at komme. Her har de tilbragt deres
aktive ungdom, det kan de se tilbage på,
når de bliver lidt ældre og bringer deres
børn herned.
- Hvis man er 93er og kunne tænke sig
at prøve at spille i KSF, hvad får man
så tilbudt?
- Vi har været igennem en genopbygning.
Jeg kan godt tillade mig at sige, at vi er
blevet eksperter i rekrutteringsdelen. Vi
har en måneds gratis prøvetid. Tidligere
dukkede man bare op. Nu vil vi gerne
have, at man lige melder sig, så vi rent
faktisk kan sørge for, at man bliver taget godt imod, og vi har udstyret klar. Så
skriver man til info@ksf.dk, og så kommer
man herover. Vi stiller gratis udstyr til rådighed den første måned. Gratis prøvetid.
Derefter kan man fortsætte og leje udstyret for 100 kroner om måneden.
- Jeg bliver nogle gange spurgt, om ishockey er en dyr sport. Alle sportsgrene

De yngste KSF‘ere
Foto: Fra Facebook-siden KSF Ishockey 1869
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kan gøres dyre. Det kommer an på, om
man skal have nyt udstyr hvert år. Hvis
man ikke skal det, er ishockey tilgængeligt som alle andre sportsgrene. Vores
medlemmer giver gerne udstyr videre til
næste årgang, så det er ikke særligt dyrt.
- Vi vil gerne have, at man starter, før
man er 10 år. Vi er også ved at starte et
bobler-hold, som vi kalder det. Det vil sige
nogle, som starter senere end 10 år, og
som vil hygge sig med det.
- Vi er så heldige, at vi er en af de få isfaciliteter i Danmark, som har fået helårsis.
Normalt slutter sæsonen ved udgangen
af marts, men vi har is året rundt. Lige
nu kigger vi på, om vi skal lave camps til
sommer. Ikke blot for vores egne medlemmer, men også for nogle, der har lyst
til at komme ned og være med. Og så
lave et bobler-hold, som træner måske en
gang om ugen, for de 10-16-årige.
- For vores seniorer gælder det samme:
En måneds gratis prøvetid, hvor man
prøve at stå på skøjter og spille ishockey.
Det fungerer rigtig godt. Vi har meget
søgning fra både hockeyforældre og også
folk fra gaden, som kommer ind og synes,
det kunne være sjovt at komme ned og
være en del af det her. Vi har et rigtig godt
sammenhold.

FANKLUB BAG FREMGANG
B.93 Fanklub holdt generalforsamling d. 5. marts
af Mads Mazanti Jensen

En af de helt store positive nyheder i efteråret var den markante tilskuerfremgang
til B.93´s hjemmekampe på Østerbro
Stadion. Fra et tilskuersnit på omkring
200-250 tilskuere pr. hjemmekamp nåede
vi op omkring 4-500 tilskuere til de fleste
kampe på Østerbro Stadion i efteråret.
En af årsagerne til den markante fremgang er B.93 Fanklubs arbejde med at
skabe stemning til kampene, gøre stadionoplevelsen mere attraktiv og rekruttere unge medlemmer i initiativet ”De
unge engle”, der blandt andet sikrer ungdomsmedlemmer under 15 år ikke blot
den fri entré, deres medlemskab af B.93
sikrer dem, men også giver gratis adgang
til en ledsager.
Disse hjemmekampe har tidligere været
den væsentligste indtægtskilde for fanklubben gennem det overskud, salget i
fanboderne har genereret. Nu har det
professionelle selskab bag B.93 1. herresenior, i daglig tale Aps´et, overtaget
overskuddet fra salget på stadion, og i
stedet givet fanklubben en kompensation
på 1.500 kr. pr. kamp.
Men hvordan man end vender og drejer
det, er indtægtsmulighederne for såvel
fanklub som Aps ikke til stede, hvis kampen bliver afviklet enten uden tilskuere
eller på Svanemølleanlægget. Da coronanedlukning og umulige baneforhold – igen
– i 2021 flyttede hjemmekampe væk fra
Østerbro Stadion, og da fanklubben ydermere har haft udgifter til tryk på merchandise, betød det et underskud i fanklubkassen for første gang i fanklubbens
ni-årige historie. 7.700 kroner i minus.
På grund af overskud i 2018 og 2019 er
der stadig omkring 30.000 kroner i kassebeholdingen, så der er ikke lavvande
i kassen.

De unge engle
Foto: Valdemar Jensen

Da et årligt underskud naturligvis er
uholdbart på længere sigt, var fanklubbens økonomiske situation et af de store
spørgsmål, da fanklubben d. 5. marts
afholdt sin årlige generalforsamling på
Slottets 2. sal.
Ikke fordi fanklubben skal være en overskudsforretning. Fanklubben er ikke stiftet
for at generere kapital i sig selv. Den er
stiftet for at støtte B.93. Men hvis man
gerne vil støtte klubben, er en vis kapital
en nødvendighed. Initiativer som udebaneture og tifos er nu engang ikke gratis.
2022 ser dog ud til lysere ud end de
svære corona-år 2020 og 2021. Kampe
uden publikum vil – håber og beder vi til
– være en saga blot.
Desuden blev det på generalforsamlingen med glæde konstateret, at Aps´et
har vedtaget en principbeslutning om for
fremtiden ikke at afvikle hjemmekampe
på Svanemølleanlægget. Med al respekt
for de nye kunstgræsbaner på vores anlæg er det uholdbart for såvel fanklubbens
som Aps´ets økonomi at afvikle hjemme35

kampe uden muligheder for indtægtskilder, da det rent praktisk ikke er muligt at
kræve entré og opsætte salgsboder på
Svanemølleanlægget.
Til gengæld var det ved tidspunktet for generalforsamlingen ikke afklaret, hvorvidt
det var muligt at afvikle forårets hjemmekampe på Østerbro Stadion. Banen blev i
vinterpausen gravet op for at konstatere,
at drænet er så beskadiget, at en udskiftning er påkrævet. Men men men – vil
kommunen bevilge penge til det? Det var
ved tidspunktet for generalforsamlingen
et uafklaret spørgsmål. Det var også uafklaret, hvilken bane, der – om nødvendigt
– ville blive klubbens alternative hjemmebane. Men det stod klart, at en alternativ
hjemmebane, der dog kunne generere lidt
indtægter, var at foretrække frem for flere
hjemmekampe på anlægget.
Udover dette væsentlige diskussionspunkt
blev der valgt bestyrelsesmedlemmer.
Birk Voss og Sebastian Jentsch Andersen
var på valg og blev genvalgt med applaus.
Desuden blev markeringen af fanklubbens
10 års-jubilæum i 2023
diskuteret. Det er planen,
at jubilæet skal markeres
med et indendørsstævne.
Arenaen for stævnet blev
diskuteret. Nørrebrohallen
og Idrætshuset på Østerbro
Stadion blev nævnt som
mulige arenaer.
I forbindelse med jubilæet
blev det foreslået at hæve
kontingentsatsen fra de nuværende 93 kroner til 193
kroner. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Indførelse af enten betalingsservice eller abonnementsordning i forbindelse
med inddrivelse af kontingent blev også drøftet.
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De unge engle
Foto: Brian Nehm

Trods genvordighederne med økonomien
og afviklingen af hjemmekampene var det
alt i alt en fanklub, der kunne se tilbage
på et 2021 med store opmuntringer i form
af tilskuerfremgang og positiv sportslig udvikling for 1. herresenior. Men det
kunne generelt være ønskværdigt med
lidt større opbakning til fanklubbens initiativer fra Aps´ets side, så fanklubben får
en økonomi, der kan løbe rundt og derved
får mulighed for at støtte vores 1. herresenior – og derved også Aps´et.

ET MEDLEMSKAB AF FANKLUBBEN
KOSTER KUN 93 KRONER
BETAL 93KR TIL
REG NR. 5339
KONTONUMMER 0000345560
ELLER
MOBILEPAY 80064
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B.93 Fanklub med ny Fanklub – ”De Unge Engle”
B.93 Fanklub udvider nu med en ungdoms fanklub for
moderklubbens medlemmer mellem 5-15 år.
Det er ganske GRATIS at være medlem.
Hvad får man så?
Som ungdomsmedlem kommer du i forvejen gratis ind til alle
1. seniors hjemmekampe på Østerbro Stadion, men med dit
helt unikke medlemskort kan du tage en ven/forældre med
ind gratis.
Derudover giver B.93 Fanklub popcorn og en sodavand til
alle hjemmekampe, og mulighed for at deltage i en sparke
konkurrence i pausen, hvor du kan vinde fede præmier.
På tribunen laves der et afsnit til ”De Unge Engle”, hvor vi
sørger for flag og andre festligheder.
Derudover vil der til nogle kampe være speciel events som
kunne være FIFA 20 konkurrence på PlayStation.

Indmeldelse i ”De Unge Engle” skal ske på mail:
Nehm88@yahoo.dk
Emnefelt: DUE
Skriv navn og telefon nr. samt hvilke årgang og hold du
spiller på
Medlemskortet hentes i Fanboden på Østerbro Stadion.
Vi håber at se en masse af klubbens unge medlemmer på
Østerbro Stadion.
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TENNISKONTORETS NYE BLÆKSPRUTTE
Ny administrator og altmuligmand: Mette Bonnesen
af Mads Mazanti Jensen

Om skiftet til B.93 for
tæller hun:

Mette Bonnesen
Foto: Mads Mazanti Jensen

Da vinteren var allermørkest – 
dengang
alle talte om Omikron og ingen om Ukraine
– kom et nyt ansigt til klubben. Mette
Bonnesen blev ansat som administrator i
tennisafdelingen. Titlen administrator lyder måske lidt tør – især i en idrætsklub,
hvor medlemmerne gerne vil drukne dagligdagens praktikaliteter i sportens glæder. Men en forudsætning for at det kan
lade sig gøre, er jo, at gode mennesker
tager sig af praktikaliteterne. Og i en afdeling med godt 1500 medlemmer er der
nok at tage fat på.
Mette Bonnesen kom – om ikke fra himlen
– så i hvert fald fra Nordsjælland. Hendes
rødder udspringer fra den hæderkronede
Hørsholm Rungsted Tennisklub. Hun har
spillet elitedivisionstennis for både Tennis
Club Odense og Hørsholm Rungsted. Med
tiden blev hun dog mere interesseret i at
træne end at spille. Hun kom således til at
fungere som træner, men da hun vidste,
at hun ikke ville være tennistræner hele
livet, blev hun i stadig stigende grad administrator. Det er i denne egenskab, hun
nu – heldigvis for os – fungerer i B.93.

- Jeg opsagde min stilling som tennistræner for
at søge udelukkende administrativt arbejde med
en drøm om at forblive
i Tennisdanmark. Efter
fire måneder som vikar i
Hillerød Tennisklub lå der
en besked på min telefon
fra Bo Mortensen, om jeg
var interesseret i en trænerstilling. Mit svar lød:
Desværre ikke. Jeg er
stoppet som træner og
leder nu udelukkende efter administrativt arbejde. Bo svarede, at
der måske var en mulighed i start-2022,
og så begyndte dialogen, og puslespillet
passede perfekt sammen for begge parter.
- Kan du fortælle lidt om din arbejdsdag
som administrator?
- Jeg var så heldig at begynde med ikke
blot en måneds oplæring hos Frederikke
(Nørgaard, red.), men også i tennisklubbens lavsæson, hvilket har givet tid og
overskud til at lære administrationsarbejdet at kende samt være altmuligmand.
Her i lavsæsonen møder jeg ind kl. 10
og bruger to timer på mailen, hvorefter
jeg stikker hovedet ud og ser, hvad der
er brug for.
- Jeg gik i gang med oprydning på lageret,
hvor jeg fandt fem-seks flyttekasser med
tøj. Jeg tog i IKEA og købte og byggede
en kæmpe reol til opstrengningsrummet,
og så købte og byggede jeg alt det nye
udstyr til fys-rummet. Jeg elsker at lave
orden og systemer, og den kvalitet er heldigvis blevet taget godt imod. Der er altid
noget nyt at lave, hvilket gør arbejdet i
tennisklubben sjovt og forfriskende.
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- Jeg er også i fuld gang med at inkorpor
ere et nyt vagtplanlægningssystem for
alle vores timeansatte i samarbejde med
Pernille Marcussen og Bo Mortensen.
- Når vi til gengæld kommer til højsæsonen i marts, april og maj måned, vil jeg
ikke kunne bevæge mig væk fra computeren overhovedet. Medlemsfornyelse,
træningsplanlægning og forberedelse af
udendørssæsonen vil tage størstedelen af
min tid.
- Hvornår har man mulighed for at henvende sig til dig som medlem? Hvad
kan du svare på, og hvad kan du ikke
svare på?
- Jeg sidder på kontoret alle hverdage fra
10-15, hvor man vil kunne komme forbi
og stille spørgsmål eller sige hej. Kontoret
kommer man meget effektivt i kontakt
med på mailen tennis@b93tennis.dk.
- Mails med træningsspecifikke- og holdkampsspørgsmål går til mine kollegaer
med ansvaret for disse afdelinger. Jeg kan
svare på (næsten) resten.

ber skal man ud at hente medlemmer. Hér
har vi medlemsstop. Så nu skal vi begynde
at skabe noget kvalitet for de medlemmer,
der er her. Og det er utroligt spændende.
Det er meget sjældent, man ser det i tennisklubber uden for København. Specielt
også at tennisafdelingen økonomisk kører
så godt, at vi har midler til rådighed til at
gøre noget godt for medlemmerne. Det
er nogle meget mere spændende problematikker, vi står over for, nu hvor vi har
værktøjerne til at gøre klubben bedre for
medlemmerne. Så det er vildt sjovt.
- Hvordan vil du gerne at sætte dit præg
på klubben? Hvad bliver bedre eller anderledes, når det er dig, der står for det?
- Jeg elsker at sætte ting i orden og system. Jeg håber at gøre procedurer i klubben nemmere for både ansatte og medlemmer. Men mest af alt vil jeg gerne
være med til at skabe en dejlig arbejdsplads for mine kolleger og en fantastisk
tennisklub for medlemmerne.

- Spiller du aldrig selv?
- Morgan (tennistræner Morgan
Thempler, red.) spurgte, om jeg
ville spille for et par uger siden.
Jeg kunne holde i cirka tre minutter ad gangen. Så skulle jeg
ud at trække vejret. Så formen
er der ikke, men jeg kan stadig
ramme bolden. Dog spiller jeg
ikke særligt meget, 1-2 gange
om måneden.
- Hvad har været dit første indtryk af klubben?
- Hvis man kommer uden for
København, er det uhørt, at der
er fuldt antal medlemmer i en
tennisklub. Så de problemer, vi
har, er egentlig luksusproblemer.
Jeg skal tænke helt anderledes
end normalt. I andre tennisklub40

Mette Bonnesen
Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis

FRA BANKS´ BIBLIOTEK
De første forstadshelte
af Mads Mazanti Jensen

Efter mange år i relativ anonymitet bejler
Hvidovre IF nu til en plads i landets bedste
række. Med tanke på vestegnsklubbens
relativt begrænsede midler er det lidt af
en overraskelse. Med tanke på klubbens
stolte historie er Hvidovre ikke desto mindre en klub, der med rette kan føle sig
som en naturlig del af dansk topfodbold.
Fortællingen om Hvidovre IF er ikke bare
fortællingen om en enkelt klubs opstigning fra de lavere rækker til fodboldhierarkiets øverste trin. Det er også fortællingen om velfærdsdanmarks udvikling
anskueliggjort gennem sport. Storbyernes
hastige udposning over forhenværende
landsbyidyl eller bondeland, forstædernes fødsel over en kort årrække, arbejderklassens forvandling fra fattigfolk
i klaustrofobiske stenbrolejligheder til
fritåndende middelklasse i forstadens
parcelhuskvarterer – eller, om man vil,
fremmedgjorte skilsmissefamilier i DDR-

Fra Hvidovre-B.93 1-1 i april 1994. Danny Jung
og Leif Funcke Nielsen i kamp med Hvidovrespillere. 1.865 tilskuere på Hvidovre Stadion
Foto: B.93 Fotoarkiv

inspireret betonbyggeri. Den socialdemokratiske velfærdssucces havde også
sine tabere.
Men historien om Hvidovre IF repræsenterede vinderhistorien. En forstadskommune
i vild vækst op gennem 50erne og 60erne,
en socialdemokratisk mønsterforstad med
en fodboldklub som de mange nytilkomne
kunne have som samlingspunkt.
I
1960erne
begyndte
Hvidovre
IF
en
himmelflugt
op
gennem
Danmarksturneringens rækker. I 1965
rykkede de op i den bedste række og
mødte B.93 for første gang. Det første
opgør endte 2-2 i overværelse af 5.400
tilskuere på Hvidovre Stadion. Men da de
to hold mødtes igen i efteråret klaskede
de rødtrøjede fra Vestegnen B.93 med 5-0
i Idrætsparken. B.93 rykkede ned med et
brag, Hvidovre sluttede debutsæsonen
på en flot femteplads. Det nye forstadsdanmark havde taget første skridt til at
forrykke magtbalancen i dansk fodbold.
Ud med de traditionelle storhold fra stenbroen, ind med opkomlingene fra velfærdsdanmarks nyvundne land. Året efter
blev Hvidovre danske mestre.
I 1967 slog en af de gamle traditionsklubber igen: AB blev mestre. Men på
forstadens præmisser, vel at mærke.
Akademikerne var flyttet fra de indeklemte
baner på Nørre Allé til Erhard Jakobsens
nirvana ved navn Gladsaxe. Også en klub
som B1903 var i praksis blevet en forstadsklub med klubhus et godt stykke
ude af Lyngbyvejen og hjemmekampe på
Gentofte Stadion. Den gamle vesterbroklub Frem var blevet en sydhavnsklub, og
dermed Hvidovres lokalrivaler.
I 1973 kunne Hvidovre fejre et nyt danmarksmesterskab. En af hovedmændene bag mesterskabet var Hans Aabech,
”Baronen”, den fra Skovshoved tilkomne

Hvidovre-B.93 2-4 — oprykning til superligaen 1998
Foto: B.93 Fotoarkiv
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B.93-truppen 1980
Foto: B.93 Fotoarkiv

angriber scorede ubegribelige 28 mål i 22
kampe. Da han sæsonen efter rykkede til
belgisk fodbold, rykkede Hvidovre ned.
Efter nogle magre år i sidste del af halvfjerdserne pegede pilen igen opad i starten af firserne. Med de nu klassiske Yankie
Bar-reklamer på trøjerne havde Hvidovre
skabt en enhed af lige dele rutine og ungdommelighed. Klubben vandt pokalturneringen i 1980 og danmarksmesterskabet
det følgende år. Hvidovre vakte derpå
international opsigt ved at opnå 3-3 ude
mod mægtige Juventus i Europa Cup´en
for mesterhold. Sammen med det sensationelle 2-2-resultat mod Real Madrid i
1967 var det klubbens største internationale resultat.
Derpå fulgte nedturen. Hvidovres socialdemokratiske broderkommune, Brøndby,
havde ladet sig inspirere af naboernes optur og ville nu også lege med i dansk topfodbold. Hjulpet af en meget opbakkende
borgmester og en visionær klubformand
forstod Brøndby at bygge en spirende
gesjæft op omkring det nyindførte fænomen: Betalt fodbold. Hvidovre kæmpede
derimod med at få enderne til at mødes.
Den enes død, den andens brød. I 1985
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blev Brøndby danske mestre for første
gang. Hvidovre rykkede ud af 1. division.
Mange magre år fulgte. Enkelte sæsoner fik Hvidovre i skyggen af storebror
Brøndby sammentømret et godt hold, der
sikrede oprykning til den bedste række.
Men det gik hurtigt den anden vej igen.
I de magre år var der dog altid en fornemmelse af Hvidovre som en klub med
potentiale til noget større. Og en kamp på
Hvidovre Stadion var altid frygtet af udeholdene. Engang i halvfemserne spillede
Hvidovre en ganske almindelig turneringskamp mod Skovshoved i 2. division øst.
Ikke desto mindre lokkede fri entré 5.000
tilskuere på stadion. Den lokale opbakning
har aldrig fejlet noget.
Netop denne lokale opbakning kan måske
være med til at løfte Hvidovre igen – med
Baronens søn, Kim Aabech, i front som
veteranangriber – for andet og mere end
nostalgiens skyld.

B.93´s største opgør mod Hvidovre er
uden sammenligning den store oprykningskamp i 98, hvor Danny Jung med tre
mål sikrede B.93 oprykning til Superligaen
med en 4-2-sejr på Hvidovre Stadion.
Men der har nu også været andre mindeværdige kampe mellem de to hold, for
eksempel denne kamp:
11. juni 1980
B.93-Hvidovre 6-1
Målscorere for B.93: Johnny Petersen
(2), Allan Lundgren, Jan Højland, Lars
Hansen og Find Juhl.
Københavns Idrætspark.
2.000 tilskuere.

På baggrund af at Hvidovre kort tid forinden havde fejret sin pokaltriumf mod
Lyngby med en 5-3-sejr i en af tidernes
bedste pokalfinaler, var det forbløffende,
at B.93 fuldstændig afklædte ”Yankie
Barerne”. Men det år var B.93´s angrebsmaskine så forrygende godt kørende, at
pokalvinderne intet modtræk havde. Selv
om topscorer Tonny Madsen ikke kom på
scoringslisten, blev det til seks scoringer
mod pokalvinderne. Med 60 scoringer i alt
blev B.93 det næstmest scorende hold i
hele 1. division det år.
Måske var det dén ydmygelse, der
skræmte Hvidovre væk fra pokalfinalens
sorgløse angrebsspil, mod et mindre offensivt, men til gengæld mere stabilt og
pointgivende udtryk.
Den modsatte kamp på Hvidovre Stadion i
efteråret 80 endte i hvert fald 0-0. Og året
efter blev Hvidovre altså danske mestre –
med kun 25 mål imod i 30 kampe.
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TRE 93ERE ER GÅET BORT
Knud Dalgaard, Bent Olsen og Gert Troensegaard Petersen er ikke
mere
af Palle Banks Jørgensen

Tre mangeårige medlemmer er døde. Alle
tre havde det til fælles, at de havde været
medlem af klubben siden de var drenge.
Tilsammen havde de tre været medlem af
B.93 i præcist 193 år.

Knud Dalgaard

Knud Jens Hjorth Dalgaard var født 2306-1946, han døde 20-10-2021 (75 år).
Knud, eller Daller, som han blev kaldt,
gik på Holsteinsgade Skole, sammen med
bl.a. Peter Larsen og Fritz Juhl Jensen, så
det var oplagt, at han også meldte sig i
B.93. Daller blev indmeldt som 12-årig
den 1. april 1959.
Han var en habil fodboldspiller, god sparketeknik, knap så hurtig. Han opnåede en
sæson at være fast mand på 1. ynglinge

1. ynglinge 1963. I midten yderst til venstre: Bent Olsen.
Forrest yderst til venstre: Knud Dalgaard
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(U19) som højre back. Som senior toppede han med kampe på 3. holdet.
Daller var klubbens kasserer i perioden
1972/74. Han afløste legenden Henrik
Lindholm og blev selv afløst af en anden
legende, nemlig Bjarne Kolding (storebror
til Jens).
Før Knud Dalgaard døde, havde han bestemt, at B.93 skulle modtage 10.000
kroner, der skulle bruges til unge fodboldspillere. Hans datter Marianne valgte ved
bodelingen at fordoble beløbet. En fornem gestus. Det er klubchefen, Pernille
Marcussen, der er bestyrer af legatet.

Bent Olsen
Bent Thyge Olsen, var født 04-04-1945,
han døde 05-09-2021 (76 år). Han blev
Indmeldt 04-01-1958 (12 år). Han havde
åbenbart ikke styr på sin fødselsdag, så
det endte med han spillede tre år som
juniorspiller. Det var før, der var noget, der
hed cpr-nummer (indført oktober 1968).
Bent Olsen spillede højre half, altså en
form for midtbanespiller. Han var en
hårdtarbejdende og kontant spiller. Der
gik heller ikke lang tid før, han fik øgenavnet ”Nobby”, efter den legendariske
engelske landsholdsspiller Nobby Stiles.
Den eneste forskel var, at Bent havde alle
sine tænder. Navnet ”Nobby” fulgte ham
resten af hans levetid.
Som ungdomsspiller var han ofte mandsopdækker, når vi mødte Vanløse (Finn
Laudrup), B1903 (Frank Mathiesen),
KB (Frits Ahlstrøm) og AB (Flemming
Kjærsgaard), som alle var nogle fremragende driblere.
Som junior blev Nobby udtaget til KBU’s
juniorhold (1961), og deltog i det årlige
landsjuniorstævne, som blev afholdt i
Vejle. KBU vandt stævnet, og Bent Olsen
blev nomineret til ’All-star holdet’ sammen med bl.a. Frank Mathiesen og Ebbe
Pedersen (Herfølge).

var aldrig bleg for at give sin mening til
kende, især elskede han at diskutere med
Henrik Lindholm.
Bent var ansat hos DSB i en menneskealder og var ekspert i montering af togskinner. Efter sin pensionering blev han
genindkaldt til et projektarbejde.

Gert Troensegaard Petersen

Gert Troensegaard Petersen var født
26-12-1955, han døde 13-01-2022 (66
år). Gert blev indmeldt 04-01-1964 (8 år).
Det var ikke tilfældigt, at Gert blev medlem af B.93. Hans far Knud Petersen
(1924-2010) spillede 160 kampe på 1.
holdet og var divisionstræner for klubben i to omgange (1963/64 og 1973/74).
Knud P. (kaldet Garfar) er den eneste,
der har spillet samtlige 11 pladser på
divi
sionsholdet. Gerts mor Irene var en
meget aktiv tennisspiller i klubben. Og
Gerts storebror Ole Petersen spillede allerede fodbold i klubben. Ole P. endte med at
blive den spiller med flest kampe for B.93
(409 kampe).

Bent Olsen fik kun en enkelt kamp på 1.
holdet. Det var en pokalkamp i efteråret
1967 ude mod Holstebro (1-3), hvor han
blev skiftet ind i 2. halvleg. B.93 manglede
deres to stjernespillere Tom Søndergaard
og Flemming Nielsen; de havde ”ikke tid”
til den lange rejse. De nye regler betød, at
man kunne have en 12. mand på bænken.
Det gjaldt også for turneringskampe fra
foråret 1968.
Bent spillede efter seniortiden oldboys,
veteran og masters. Han måtte stoppe efter problemer med knæ, hofte og bentøj.
Så de sidste 10 år kunne han kun komme
rundt på sin handicapcykel. Det forhindrede ham ikke i at komme i klubben
og på stadion 1-2 gange om ugen. Han

Gert Troensegaard Petersen
Foto: B.93 Fotoarkiv
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Gert startede da også med at spille ungdomsfodbold og tennis i klubben. Han var
en glimrende spiller i begge discipliner.
Men allerede som juniorspiller valgte han
badminton. Og klubvalget var igen let,
begge hans forældre spillede i den lokale
klub KBK i Randersgade.
Det skulle vise sig at være et fornuftigt
valg. Gert var en rigtig god spiller, der deltog i All England af flere omgange. Han
blev også dansk mester i herredouble.
Også dengang havde Danmark mange
verdensstjerner i fjerbold.
Gert blev ungdomstræner i KBK og senere seniortræner for bl.a. bryggeriet
Carlsberg. Gert arbejde hele voksenlivet
indenfor IT-branchen, hvor han havde opbygget en enorm viden (har jeg hørt ude
i byen, red.).
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Han arbejdede en periode på Berlingske
Tidende, hvor han i 1986 møde Ninette.
De blev gift i 1988. De første mange år
boede de i hus i Gentofte. De havde længe
haft en drøm om et hus på landet, hvor
der var ”højt til himlen og langt til naboerne”. I 2018 gik drømmen i opfyldelse,
og de fandt den gamle skole i Krøjerup
lidt uden for Sorø. Gert fik kun 2½ år i
drømmeland.
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VIDSTE DU, AT BACK-OP
FORENINGEN HVERT ÅR SIDEN
FORENINGEN BLEV STIFTET
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