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FODBOLDENS FORSØMTE STEDBARN
Giv seniorbreddeafdelingen mere opmærksomhed
af Mads Mazanti Jensen

I november-nummeret af dette blad of-
rede jeg en del spalteplads på at hylde 
de ældste af vores medlemmer. For der 
er meget godt at sige om vores grå guld  
– både i fodbold og tennis.

Sætter vi fokus på de yngre seniormed-
lemmer på breddeniveau i fodboldafdelin-
gen er billedet mindre prangende. Ikke at 
der ikke også er meget godt at sige om 
dem – det er der bestemt. De har bare 
mange problemer at slås med.

Jeg har tidligere benyttet disse spalter til 
at skrive kritisk om fodboldafdelingens 
manglende fokus på seniorfodboldmed-
lemmer under eliteniveau. I den forbin- 
delse gjorde jeg mig skyldig i at forenkle 
en kompliceret problematik. Jeg skal der-
for forsøge at nuancere mig hér:

Problemerne for denne gruppe er bestemt 
ikke knyttet specifikt til vores klub. Der er 
tale om en generel krise for seniorfodbold 
på breddeniveau, som først og fremmest 
kommer til udtryk i to problemstillinger: 
Manglende fremmøde og dårlige bane- 
tider. 

Hvad det første angår: I vore dage er 
det åbenbart vanskeligt at få 11 mand til 
at forpligte sig til at spille en kamp hver 
weekend, med mindre man er kontraktligt 
forpligtet til det. I B.93 så vi, hvordan det 
ellers fremragende initiativ med et hold 
for tidligere divisionsspillere, B.93 7 alias 
Heisters Helte, endte med at falde fra hin-

anden på grund af for få fremmødte spil-
lere til kampene. I det forgangne år måtte 
også FC Græsrødderne – et højt profileret 
allstar-hold med tidligere divisionsprofiler 
– dreje nøglen om på grund af det samme 
problem med fremmødet. Problemet er 
altså ikke knyttet specifikt til vores klub.

Hvad det andet angår: Københavns Kom- 
mune nedprioriterer konsekvent senior-
holds banetider, så det i praksis bliver 
umuligt for seniorspillere at få trænings-
tider før kl. 20. Det gør det jo heller ikke 
ligefrem nemmere at holde samling på 
tropperne.

På årsmødet i fodboldafdelingen foreslog 
fodboldbestyrelsen at nedsætte kontin-
gentet for seniormedlemmer for at imøde- 
komme denne gruppe og deres problemer. 
Et udmærket forslag, som da også blev 
vedtaget.

Men forslaget kan næppe stå alene. Pro- 
blemerne for denne gruppe stikker så dybt,  
at vi må gøre mere for dem. Derfor følg- 
ende tre forslag: 
 
1. B.93 arrangerer en five-a-side-turner- 
ing for klubbens yngste seniorhold, der – i  
modsætning til den nuværende five-a-side 
-turnering i januar – løber over flere uger. 
Deltagerne får en gratis middag i restau-
ranten og gratis billetter til 1. herreseniors 
næste hjemmekamp. Og turneringens 
vindere får deres afslutningsfest betalt af  
klubben. En sådan turnering kunne –  
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måske – gøre det nemmere og mere  
motiverende at møde op til kampene – der  
skal trods alt kun findes fem spillere til 
dem. Desuden kunne det styrke den me-
get omtalte sammenhængskraft i klub-
ben, at holdene får lejlighed til at mødes 
på kryds og tværs – ikke kun én gang om 
året. 

2. Fodboldafdelingen lader sig inspirere af 
tennisafdelingen og tilbyder at arrangere 
træningslejre for klubbens seniorhold. Vist 
har man som breddespiller ikke som sådan 
behov for en træningslejr. Ikke desto min-
dre findes der breddehold, der tager på 
en fodboldtur til Tyrkiet – for hyggens og 
samværets skyld. Så hvorfor ikke tilbyde 
dem at arrangere den for dem? Naturlig- 
vis skal de selv betale – men besværet 
med at finde og bestille hotel og flybillet-
ter kunne man da godt befri dem for. Om 
de så har råd og lyst, skal jeg ikke kunne 

sige. Men de vil da sikkert ikke være kede 
af, at vi som klub giver dem tilbuddet.
 
3. Det siger sig selv, at disse to forslag 
kun kan virkeliggøres, hvis der er nogen  
til at føre dem ud i livet. Derfor gentager  
jeg hér mit forslag om at ansætte en 
ansvarlig for seniorbreddeafdelingen.  
Vedkommende kunne være personen, der 
kunne gøre disse to forslag – eller andre 
gode ting for målgruppen, som måske er 
bedre end hvad jeg kan hitte på – til virke-
lighed. For når bestyrelsen nu – lykkelig-
vis – ansætter så mange gode mennesker 
i ungdomsafdelingen, hvorfor så ikke også 
ansætte bare én i seniorafdelingen? Vist 
har voksne mennesker ikke brug for den 
samme tilgang til spillestrategi og pæda- 
gogik som vores yngste medlemmer. Men 
man kunne da godt tilbyde dem lidt po-
sitiv opmærksomhed. Det har vi vel alle 
sammen brug for – uanset alder. 
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GENREJSNINGEN
1. kvindesenior sluttede efterårssæsonen på en  
imponerende tredjeplads
af Mads Mazanti Jensen

1. herreseniors dybt imponerende efter-
årssæson har givet meget positiv omtale  
til klubben – fuldt fortjent. Mindre op- 
mærksomhed har kvindernes efterårsæ-
son fået. Det er til gengæld ikke helt rime-
ligt. For selv om en tredjeplads i 1. divi-
sion måske ikke er noget, der trækker de 
store overskrifter, vil jeg ikke desto min-
dre hævde, at kvindernes præstation set 
i lyset af de forudsætninger, der var dem 
givet, er den flotteste blandt alle hold i 
klubben i det forgangne efterår.

I sommerpausen blev 1. kvindeseniors 
trup udsat for en sand åreladning. Over 
halvdelen af spillerne forsvandt, mange af  
dem lokket af tilbud fra klubber i Kvinde- 
ligaen. Et helt nyt hold måtte bygges op 
med unge spillere af egen avl som fun-
dament.

Heldigvis forlod cheftræner Rasmus Good 
ikke holdet, men blev ved roret for at 
styre den nye skude ud til havs. Og hvilket 
arbejde styrmanden og hans stab udførte! 

Mod alle odds fik han på rekordtid skabt 
en slagkraftig enhed ud af et på papiret 
talentfuldt, men helt uprøvet og ufærdigt 
spillermateriale.

Det begyndte ellers ikke for godt. I en 
række med otte hold, hvoraf de fire bed-
ste ville kvalificere sig til spil om opryk-
ning til Kvindeligaen til foråret, lugtede 
det ikke ligefrem af en topplacering efter 
de første tre kampe, som alle blev tabt 
0-1. Men de to første kampe burde kvin-
derne faktisk have vundet, så spillemæs-
sigt var det ikke helt tosset. 

I den fjerde turneringskamp kom der en-
delig hul på bylden. Der var tale om en 
decideret ketchup-effekt, som vores na-
boer fra Østerbro IF blev offer for, da de 
blev blæst tilbage til Fælledparken med en 
sæk på 8-2. 

Men ifølge træner Good kom vendepunktet 
faktisk i kampen forinden, en pokalkamp 
mod kvindeligaholdet FC Nordsjælland, 

Jeanne Studsgaard – et af mange unge talenter
Foto: Rasmus Lykke fra LokalUpdate.dk
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som ganske vist blev tabt 1-2. Men B.93 
førte med 1-0 til det 89. minut. Trods 
nederlaget gav det flotte spil mod et så 
stærkt hold de unge spillere en ny opfat-
telse af egne evner. 

Storsejren over Østerbro IF blev fulgt af 
yderligere tre flotte sejre: 3-0 ude over 
Varde, 4-2 ude over Dalum/Næsby og 2-1 
hjemme over Vildbjerg. I kampen mod 
Varde var B.93s gennemsnitsalder 19,8 år. 

”Baby 93” måtte se sejrsrækken brudt  
med et ærgerligt nederlag på et selvmål 
mod AaB, der gik ubesejrede gennem 
efteråret og endte på en suveræn første-
plads.

Derpå fulgte en uafgjort kamp mod et 
udmærket Odense-hold. Og så efterårets 
helt store præstation: En imponerende 
2-0-sejr over et meget stærkt Næstved-
hold.

Sejren blev fulgt op af en ny sejr over lo-
kalrivalerne Østerbro IF, denne gang på 
3-1 i en kamp, hvor et par gode indhop i 
kampens slutfase blev afgørende. 

Med en sejr over Varde i tredjesidste  
turneringskamp kunne pladsen i forårets 
Kvalifikationsliga sikres. Længe stod der 
1-1 på tavlen, men to minutter før tid 
kom den store forløsning, da sejrsmålet 
blev scoret. Og jublen kunne bryde løs på 
Svanemølleanlægget. 

Sæsonens to sidste kampe endte begge 
uafgjort efter mindre inspirerede indsat-
ser. Men det er svært at bebrejde spillerne; 
pladsen blandt de fire bedste i rækken var 
sikret – der var intet at spille for. Det æn-
drer ikke på indtrykket af en dybt impo-
nerende efterårssæson, hvor B.93 efter  
tre indledende nederlag kom forrygende 
godt igen og mod alle odds udviklede sig til 
et af rækkens bedste hold. Om det rækker 
til oprykning i en stærk Kvalifikationsliga, 
hvor også nedrykkede kvindeligahold 
spiller med? Tvivlsomt. Men på den an-
den side: I efteråret gjorde et purungt og 
helt uerfarent 93-hold al tvivl til skamme.  
Så – hvem ved? At der er masser af talent 
i vores ungdomsafdeling er i hvert fald 
hinsides enhver tvivl. Det beviste efter-
årssæsonen til fulde.

1. division efterår 2022

AaB 14 9 5 0 27-9 32

Næstved 14 7 5 2 14-8 26

B.93 14 7 3 4 27-14 24

Odense Q 14 6 4 4 24-12 22

Østerbro
 IF

14 3 5 6 22-37 14

Dalum/
Næsby

14 2 6 6 18-25 12

Vildbjerg 14 3 2 9 14-29 11

Varde IF 14 2 4 8 11-23 10

Fra dbu.dk
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FORVANDLING PÅ REKORDTID
Bag om 1. kvindeseniors efterårssæson
af Mads Mazanti Jensen

Som nævnt var 1. kvindeseniors genrejs- 
ning i efteråret mod alle odds og i et 
tempo selv den største optimist må for-
bløffes over. Det var derfor nærliggende 
for Medlemsbladet at opsøge cheftræner 
Rasmus Good for at høre hans udlægning 
af, hvordan en trup åreladet for stort set 
al kvalitet i sommerpausen blev forvandlet 
til et kvalitetshold i løbet af blot en halv-
sæson.

- Hvordan oplevede den store udskiftning 
i sommerpausen? Kom det bag på dig, at 
der var så mange spillere, der ville væk?

- Det var en speciel situation. Lige plud-
selig havde vi 13 spillere, som forlod os. 
En, som stoppede, to, der gik ned på et 
lavere niveau, to, som tog af sted til col-
lege, og vi havde hele otte, som vi sendte 
til Kvindeligaen. Vi havde ikke forventet, 
at vi skulle af med så mange. Men det var, 
som det nu engang var. Så måtte vi starte 
forfra og genopbygge. 

- Du valgte selv at forlænge din kontrakt. 
Hvilke overvejelser gjorde du dig omkring 
det? Det ville jo sådan set have været na-
turligt nok, hvis du simpelt hen ikke or-
kede at skulle starte fra nul…

- Jeg fik mange spørgsmål om, hvorvidt 
jeg nu skulle til den ene kvindeligaklub el-
ler den anden. Om jeg ville fortsætte. Men 
noget i mig sagde, at når vi nu missede 
oprykning med ét mål, ville min professi-
onelle stolthed ikke kunne holde til, at jeg 
forlod det, fordi vi ikke rykkede op. Det 
måtte ikke være grunden. For så ville jeg 
se det som en erkendelse af, at jeg ikke 
var dygtig nok. I stedet tog jeg skeen i 
den anden hånd. Nu skulle vi bygge no-
get nyt op, som var endnu bedre end det, 
vi havde før. Og det er så det, vi prøver 
på nu.

Forsigtige forventninger

- Men der var ikke meget tid til at bygge 
noget nyt op i sommerpausen, før den 

Rasmus Good
Foto: Christian Midtgaard
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nye sæson begyndte. Hvilke forventnin-
ger kunne du tillade dig at have til den 
nye sæson?

- Forventningen var, at vi måske godt 
kunne få en placering i top 4 og derved 
kvalificere os til Kvalifikationsligaen. Men 
jeg havde ikke de store forventninger til, 
hvordan vi kunne klare os mod de tre-fire 
bedste hold, der var oprykningskandida-
ter. Det kunne blive rigtig svære kampe, 
fordi vi havde en meget ung gruppe, der 
skulle uddannes. Der var en syv-otte gen-
gangere fra sidste sæson. De var selvføl-
gelig lidt foran de andre. Men mange af 
dem var ikke spillere, som spillede fast. 
De spillere, der spillede fast, kunne tælles 
på én hånd. Det var en helt ny kultur, der 
skulle støbes fundament til. En ny grup-
pedynamik. 

- Syv spillere blev hevet op fra Akademiet 
og én spiller på 16 år kom udefra. Vi for-
ventede, at den nye sæson ville blive et  
uddannelsesår. Hvis det betød, at vi ikke 
kom i Kvalifikationsligaen, var der ikke no-
get at gøre ved det. Hvis vi kom i Kvalifi- 
kationsligaen, ville det give mulighed for  
at gøre os nogle gode erfaringer. Men 
sportsligt var der ikke særligt store for-
ventninger i sommer.

Ny gruppedynamik

- Når der ikke var ældre spillere, de 
unge spillere kunne læne sig op ad, 
stod du vel endnu mere i centrum end 
før, hvis du var den eneste, der kunne 
hjælpe dem. Hvordan oplevede du dét? 

- Nogle af dem, der havde været lidt i 
baggrunden, trådte frem i forgrunden, for 
eksempel Sofie Thrige, der nu er midt i 
tyverne, og Kris (Kristine C. Lindgaard, 
red.), som også er midt i tyverne. Og så 
fik vi Signe Munk ind, også midt i tyverne, 
Emma Holmsgaard kom hjem fra et ud-
landsophold i Schweiz, også midt i ty- 
verne. Det blandet med, at vi også havde 
et par spillere, som havde været hos os 
i fire-fem år, gjorde, at vi fik en leder-
gruppe, som var mere rolig, mere afkla-
ret, måske i virkeligheden mere livser-
faren end den tidligere gruppe, der til 
gengæld bon´ede mere ud på deres fod-
boldfærdigheder. 

- Du skal lære dem at vinde fodboldkampe, 
samtidig med at du skal udvikle dem rigtig  
hurtigt; det skal de for at kunne nå de 
ting, vi vil. Vi kiggede lidt på, hvordan vi 
arbejdede, på vores metodik, på hvordan  
vi som stab kunne arbejde mere intelli-
gent i forhold til at accelerere deres ud-
vikling. Vi fik justeret nogle ting i forhold  
til, hvordan vi analyserer, hvordan vi træ-
ner, hvordan vi kunne udvikle det. Nu føler  
vi, at vi står mere intelligente tilbage som 
stab. Og det gør, at vi føler os bedre rus- 
tede som stab, så spillerne har et bedre 
støtteapparat rundt om sig. Den leder-
gruppe, som er her nu, har formået at 
skabe et mere homogent miljø med et  
socialt fladt hierarki, og det har helt klart 
været en stor forbedring for gruppen.

De unge voksede med opgaven

- Hvordan oplevede du den efterårssæ-
son, vi har været igennem? I begyndte 
med nogle snævre nederlag, men siden 
kom I efter det…

- Jeg oplevede den helt klart som en tran-
sition til seniorfodbold for mange af dem. 
Langt størstedelen af dem havde aldrig 
prøvet at komme ind på et hold, hvor kul-
turen var, at de var vant til at vinde langt 
mere end at tabe eller spille uafgjort. De 
var ikke heller vant til det pres med at 
skulle blive nummer et eller kvalificere sig 
til et oprykningsspil. Især dem, som kom 

Sofie Thrige
Foto: Christian Midtgaard
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fra ungdomsfodbold, var slet ikke vant til 
dét. De var vant til, at så længe de udvik-
lede sig, så længe de arbejdede godt med 
deres ting, var det egentlig fint nok. Nu 
skulle de lige pludselig til at forholde sig 
til, at de stadig skulle udvikle sig, men de 
skulle samtidig også finde ud af, hvordan 
de vandt, for vi skulle vinde hver week-
end. 

- Det gjorde, at der var lidt panik at spore 
hos de yngste, da vi tabte de tre første 
kampe efter egentlig havde spillet rigtig 
fint, og måske havde fortjent et bedre 
resultat. Men så kom de ind i den hårde 
virkelighed i seniorfodbold, hvor man skal 
kende sin besøgelsestid og bliver straffet  
for nogle ting, som man måske kunne 
slippe af sted med på ungdomsniveau. 

- Men pokalkampen mod Nordsjælland, 
hvor vi førte 1-0, indtil der var spillet 89 
minutter, og vi havde spillet med en spiller 
i undertal i ti minutter på grund af skader, 
den kamp var et vendepunkt for spiller-
nes selvtillid. Derefter fik vi sammensat 
en stime af sejre, og så begyndte selvtilli-
den for alvor at vokse. 

- Det er jo sådan med unge spillere, at 
du meget hurtigt kan bryde dem ned og 

meget hurtigt kan bygge dem op. Vi var 
gode til at ramme en stime og så bygge 
på. Og så blev selvtilliden så høj, og ud-
viklingen fulgte med, så vi kunne begynde 
at snakke om at forsøge at tage en første-
plads. Det var et forsøg på at teste dem 
mentalt. Hvis vi lagde det pres på dem, 
hvordan ville de så reagere? Den udfor-
dring har de taklet godt. 

Større forventninger

- Hvordan har dine generelle forventnin-
ger til holdet ændret sig i forhold til i som-
mer? 

- Nu synes vi, at vi med rette kan kræve 
en sejr af dem, uanset hvilken modstan-
der vi møder i 1. division. Også mod AaB, 
Næstved og Odense. Og det har kastet 
nogle rigtig gode ting af sig. Så det gør 
også, at vores forventning er, at vi spille-
mæssigt skal være det bedste hold i hver 
eneste kamp i 1. division. 

- Og nu træder vi ind i en Kvalifikationsliga 
til april, hvor forventningen hos gruppen 
er, at vi som minimum skal være det bed-
ste af de hold, der er kommet med fra 1. 
division. Nu skal vi bruge vinterperioden 
på at blive dygtige nok til at tage points 

1. kvindesenior
Foto: Christian Midtgaard
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fra holdene fra Kvindeligaen i håb om, at 
vi kan lægge et skub for en oprykning. 
Det er dér, gruppen er, det er dét, vi ar-
bejder imod. Vi prøver at gøre holdet til 
et kvindeligahold så hurtigt, vi nu kan. Og 
så kan det godt være, vi misser, det kan 
også være, vi ikke gør. Men gruppen har 
helt klart overrasket os. Vi troede ikke, 
at vi ville være, hvor vi er nu. Og det er 
helt klart gruppens fortjeneste. Det har 
de gjort godt.

Kunsten at holde på spillerne

- Hvad så til sommer? Tænker du: Hvis 
kvindeligaholdene nu igen får øje på vo-
res spillere, og vi mister de fleste af dem, 
skal jeg så begynde helt forfra igen? Hvad 
kan du som træner og ledelsen generelt 
gøre for at vi undgår samme situation som 
i sommer? Eller er det bare et vilkår, at 
hold fra den næstbedste række mister de-
res bedste spillere til kvindeligahold?

- Er vi dygtige – og det forsøger vi at være  
– låser vi dem på kontrakt. Det går vi i 

gang med i talende stund. Vi skriver kon-
trakt med de spillere, som vi vurderer, at  
vi har behov for at have på kontrakt – både  
for at belønne dem for deres arbejde og 
også for at give dem lidt bedre mulighe-
der, og for at andre klubber skal betale 
penge for at få dem. Der er allerede nu 
interesserede købere. Vi ved, at mange af 
landets store klubber holder øje med især 
teenagerne i truppen. Så vi vil i mangel af 
bedre ord låse spillerne, comitte dem til 
det her projekt. Det er altid lettere, når 
man har et kvindeligahold at lokke med. 
Selvfølgelig følger der i den forbindelse 
nogle økonomiske midler med. Så der er 
nogle ting, der hedder vilkår. For hvis spil-
lerne føler sig klar til Kvindeligaen og død 
og pine vil af sted, så er du i nogle situa-
tioner prisgivet. 

- Med mindre du kan give dem det miljø, 
som de har behov for eller fortjener. Det 
er en svær størrelse. Men at sikre dem på 
kontrakter, som løber mere end blot et år, 
ville være vejen at gå. 
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B.93 GÅR TIL TEATRET – TEATRET GÅR TIL B.93
Østerbro Teater og B.93 nyt samarbejde
af Mads Mazanti Jensen

D. 18. november offentliggjorde Østerbro 
Teater - en paraplyorganisation for teat- 
rene Østre Gasværk, Republique og Revol- 
ver - og B.93 et nyt samarbejde. 

Der er nok dem, der vil mene, at der er 
kommet lovligt meget teater i sportens 
verden – hér tænker jeg på visse fodbold-
spilleres veludviklede skuespiltalent, når 
et uskyldigt frispark skal overdramatise-
res til et mordforsøg. Men lægger man 
den sammenligning til side, kunne man 
godt argumentere for en dybereliggende 
sammenhæng mellem idræt og teater. For 
eksempel er der mange ligheder mellem 
en professionel balletdansers arbejde med 
at optimere sin krop og elitesportsudøve-
rens ditto. 

Men når B.93 og Østerbro Teater slår pjal-
terne sammen, er fokus bredere end det 
elitære. Det handler først og fremmest om 
unges trivsel. Det var i hvert fald det, de 
to kulturinstitutioner lagde vægt på i den 
pressemeddelelse, de udsendte d. 18. no-
vember, og som vi bringer hér:

Østerbro Teater og B.93 vil 
forbedre unges trivsel med nyt 
samarbejde

B.93 og Østerbro Teater, herunder Øster 
Gasværk Teater, Teater Republique og Re- 
volver, har i et nyt, tæt samarbejde startet 
udviklingen af et tværkulturelt fællesskab. 
Et fællesskab, som skal danne ramme for 
dannelse og bevægelse for yngre gene-
rationer på Østerbro. Østerbro Teater og 
B.93 tror på, at unges trivsel er et sam-
fundsansvar, hvor foreninger og kulturin-
stitutioner har en særlig rolle.

B.93 og Østerbro Teater har i dag indgået  
et samarbejde om udviklingen af et tvær-
kulturelt fællesskab for børn og unge. 
Samarbejdet skal facilitere og fremme 

dannelse og bevægelse hos Østerbros 
yngre generationer. Formålet er at øge 
trivslen hos unge mennesker med fokus 
på at skabe det hele menneske. 

Samarbejdet skal både kombinere styr- 
kerne ved fodbold og scenekunst og også 
udvide horisonten hos de unge medlem-
mer hos både B.93 og Østerbro Teater.  

„Hos B.93 ønsker vi at være meget mere 
end en fodboldklub. Vi ser fodbold som en 
leg med bevægelse, og vi tror på menne-
sket over talentet. Derfor interesserer vi 
os for vores medlemmers ve og vel, lige-
som det for Østerbro Teater er vigtigt, at 
deres medlemmer trives. At vi sammen 
kan arbejde for at fremme trivslen, er  
fantastisk,“ siger Patrick Hyldgård, admi-
nistrerende direktør for B.93. 

„Hos Østerbro Teater mener vi, at teatret 
er stedet for refleksion, og vi ønsker at 
åbne for børn og unges kreative tanker. 
Når vi bygger bro med B.93, handler det 

Patrick Hyldgård
Foto: Medley Capital
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om at spille hinanden gode. Vi vil gerne 
klæde mennesker på til at kunne leve 
og forstå deres eget og andres liv endnu 
bedre. Ved at åbne vores hus endnu mere 
for en gruppe, der normalt ikke ville be-
søge os, ønsker vi sammen med B.93 at 
være endnu mere inkluderende og blive til 
et hus for mangfoldigheden,“ siger Lene 
Christensen, administrerende direktør for 
Østerbro Teater. 

Første tiltag er et legeunivers med fokus 
på udklædning og kropslig udfoldelse. Det  
betyder en scene hos B.93 i de varme 
måneder og events i teatret om vinteren. 
Fremtiden vil også byde på fodboldkampe 
på scenen på Østre Gasværk Teater, højt-
læsning fra skuespillere på B.93’s baner 
og netværksarrangementer på kryds og 
tværs med fælles temaer.     

Stort ansvar for unges trivsel 

Det nye samarbejde bygger først og frem-
mest på en fælles forståelse for det an-
svar, som kultur-og foreningslivet har for  
at sikre mental og fysisk velvære hos unge  
mennesker. Holdningen er, at trivsel er et 
ansvar, som vi ikke kun kan overlade til 
politikerne. 

„I løbet af valgkampen var mistrivsel  
blandt børn og unge heldigvis et stort fo-
kuspunkt for mange af de opstillede kan-
didater. Det er en vigtig udfordring, som 
politikerne også skal have hjælp til at finde 
løsninger på. Vores samarbejde skal hjælpe 
til en større trivsel for den næste genera-
tion, der sikrer større fællesskab og gør  
vores samfund rigere. Samtidig er det vo- 
res fælles ønske, at vi kan inspirere andre  
til at indgå lignende samarbejder i deres 
lokalmiljøer,“ siger Lene Christensen, ad-
ministrerende direktør for Østerbro Teater.

Lene Christensen
Foto: Jonas Fogh

Østre Gasværk Teater
Foto: Fotoarkiv Østerbro Teater
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ÅRSMØDE I TENNISAFDELINGEN
Afholdt den 9. november 2022 - kl. 19.30-21.30
af Mette Bonnesen. 

Fra bestyrelsen var der fremmødt: 
Daniel Salimnejad, Cathrine Ørbeck 
Riis, Adam Hvid, Christian Lunøe,  
Birgit Juul Kristensen, Tania Schimmel 
og Anders Fink-Jensen.

Fremmødte medlemmer: 37.
Formand Christian Lunøe bød velkommen 
til årsmødet. 

1. Valg af dirigent og referent. 

Bestyrelsen foreslog Morten Hemmingsen 
som dirigent og Mette Bonnesen som ref- 
erent. Morten og Mette blev valgt. Diri- 
genten informerede om, at årsmødet var 
lovligt indkaldt. 

Bestyrelsen foreslog Alexander Siesbye og  
Rasmus Lind som stemmetællere. Alexan- 
der og Rasmus blev valgt. 

2. Formandens beretning.
Hér følger formand Christian Lunøes be-
retning brudt ned i tal og overskrifter:

Økonomiske nøgletal. 

Toplinje: 11.658.390 kr. 
Kontingenter: 2.904.012 kr. 
Egenbetaling, 
junior: 2.405.250 kr. 
Egenbetaling, 
senior: 3.009.546 kr. 
Hallen: 711.380 kr. 
Kommunale tilskud: 2.392.477 kr.
Forventet resultat 2022: 
Minus 1.000.000 kr. (budget: 1,5 mio. kr.) 
Likviditet ved årets udgang 2022: 
3,8 mio. kr. 

Særlige udgifter & afvigelser i 2022 + 
2023: 
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• Omlægning af bane 3 til grus + reno-
vering af Center Court: 1.000.000 kr. 
(Budget 22: 1,5 mio. kr.) 

• Øgede udgifter til forbrug og vedlige-
hold: 25 pct. højere ift. 2021. 

• Ny coating i hallen: 240.000 kr.

• Nedgang fra 2022 til 2023 i medlems-
tallet = nedgang i kontingent: Minus 
600.000- 700.000 kr.

• Overgang til nyt regnskabs- og øko-
nomisystem i 2023 + øgede fælles 
forbrugsudgifter: 400.000 kr. mere i 
bidrag til moderklubben. 

Medlemssituationen & banekapacitet 

• 1850 medlemmer (2138) – 1399 se-
niorer (1615), 451 juniorer (523) 

• Medlemsstop fastholdes (1800 med-
lemmer er målet) 

• Venteliste på 1.035 mennesker – 868 
voksne, 167 børn 

• Investering: Omlægning af bane 
3 (gummi) og Center Court på det 
gamle anlæg, så vi nu er oppe på 18 
fuldt fungerende grusbaner udendørs. 

• Fremrykning af kontingentopkræv-
ning fastholdes (marts 2023), så vi 
kender frafaldet, før vi vurderer, om vi 
fastholder medlemsstop eller kan tage 
ind fra ventelisten i maj 2023. 

• Søndage indendørs ryddet for STU 
(Senior Tennis Udvikling) i timerne 
10-18 og stop for flere abonnementer 
i samme tidsrum = 22 flere timer i fri 
booking hver søndag i hallen. 

• På hverdage udendørs i tidsrummet 
16-19 på begge anlæg rykkede vi STU 

2 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

Nr.  29  BOGHANDEL 
Nr.  31  KONTORFORSYNING 

  tlf. 3526 3334
   tlf. 3526 3364

Christian Lunøe
Foto: B.93 Fotoarkiv
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TØSETENNIS

Alt du behøver er:
Tennisgear, gyldigt medlemskab og massere af 
spillelyst.

Pris:
Det koster 50 kroner pr. gang at deltage

Hvor og hvornår:
7/10 - 16/4 (indendørssæson)
Tennishallen, Ved Sporsløjfen 10, 2100 Kbh. Ø
Fredage kl 19-21 (bane 18+19)

Hver uge byder vi på Tøsetennis, hvor man kan komme, 
hygge og spille tennis med en masse andre tøser. Alder og 
niveau er helt underordnet. Tøsetennis’ koncept er at træne 
kvindelige doublekampe. Der vil være en træner i 2 timer.

Har du spørgsmål til Tøsetennis kan du  
kontakte Asif Mahmud; tennis@b93tennis.dk

Log ind på hjemmesiden www.b93-tennis.dk -> Senior -> Drop in

og et par andre ting til andre tids-
punkter eller ind i hallen, hvilket frigav 
17 ekstra timer pr. uge til fri booking 
til medlemmer, der vil spille efter ar-
bejde på hverdage. 

• Prime Time-reglerne fastholdes i hal-
len, således at man kun kan optræde 
én gang (én banetime) med sit med-
lemsnummer i faste timer inden for de 
mest attraktive tidspunkter i hverdage 
og weekender. 

• Fastholdelse af Tirsdags-, Torsdags- 
og Lørdagsopen indendørs. 

• Hallen er fortsat udvidet med baneti-
merne fra 6-7 og 23-24. 

• Medlemsundersøgelse gennemført, og 
der er taget action – blandt andet i en 
række nye regler for booking samt i 
prioriteringen af baneplanerne. 

Kommunen og vores anlæg 

• Fra erhvervsleje til brugsaftale – ker-
nen i forhandlingerne. 

• Første stik gik til B.93 – 40 år mere 
(til 2060) på Det Gamle Anlæg på 
uændrede vilkår. 

• Halbyggeriet – hvad venter vi dog på? 
Borgerrepræsentationen / stop for 
tilladelser. 

Sportsligt 

• Juniorer: Justeret træningskoncept for 
turneringsgruppen: 7+2 (bane + fys) 
& individuelle samtaler/mentorpro-
gram med seniorførsteholds- 
spillere. 

• Ungdomsmesterskaberne udendørs: 
En bronzemedalje og to sølvmedaljer.

• Ungdomsmesterskaberne indendørs: 
En sølvmedalje. 

• 7 DH-hold – 2 gik i slutspil og fik hhv. 
guldmedalje og en fjerdeplads. 

• Unionshold: 7 hold i Tennis Øst • +35 

deltagere i UM udendørs hos KB og 
indendørs hos Hørsholm. 

DTF Holdturneringen udendørs og in-
dendørs 2021/2022 

• 1. Herre er rykket op i Elitedivisionen 
udendørs og indendørs. 

• 1. Damer er rykket op i Elitedivisionen 
udendørs og indendørs. Herrerne har 
vundet tæt på 30 holdkampe i træk 
(!!!) – de seneste to i Elitedivisionen 
– hvilket må være en national rekord! 
Damerne har lige givet sidste års 
bronzevindere fra Gentofte kamp til 
stregen i en kamp, der endte 4-3 i 
Gentoftes favør. Ligaholdene (2. hol-
dene) har generelt klaret sig godt i 
deres rækker – herrerne rykkede dog 
ned i Liga 2 udendørs. Vi satser på 
oprykning kommende udendørssæson. 

Senior Tennis Øst udendørs 2022 

• Serie 2, 3, 4 og 5 vandt deres  
rækker. 

• Serie 1 og 6 blev nummer tre i deres 
rækker. 

• Veteranholdene blev oppe i 2. division 
(+40) og +50 fik en fjerdeplads i 4. 
division. 

Noter til beretningen - gennem-
gået af Christian Lunøe.
Hallens indtægter var lavere grundet coro- 
na, samtidig med at det kommunale til-
skud var højere, grundet corona. 

Nyt regnskabs- og økonomisystem i 2023 
vil koste tennisafdelingen 400.000 kr 
mere i bidrag til moderklubben. 

Medlemsstop fastholdes på 1800 (før: 
2138). Med over 300 i medlemsnedgang 
har vi nu 600.000-700.000 kr. mindre i 
kontingentindtægter. Ekstraudgifter på 
1.000.000 kr. til næste år. 
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TØSETENNIS

Alt du behøver er:
Tennisgear, gyldigt medlemskab og massere af 
spillelyst.

Pris:
Det koster 50 kroner pr. gang at deltage

Hvor og hvornår:
7/10 - 16/4 (indendørssæson)
Tennishallen, Ved Sporsløjfen 10, 2100 Kbh. Ø
Fredage kl 19-21 (bane 18+19)

Hver uge byder vi på Tøsetennis, hvor man kan komme, 
hygge og spille tennis med en masse andre tøser. Alder og 
niveau er helt underordnet. Tøsetennis’ koncept er at træne 
kvindelige doublekampe. Der vil være en træner i 2 timer.

Har du spørgsmål til Tøsetennis kan du  
kontakte Asif Mahmud; tennis@b93tennis.dk

Log ind på hjemmesiden www.b93-tennis.dk -> Senior -> Drop in
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Der foreslås kontingentstigning (punkt 4). 
2 baner renoveret i år - bane 3 og Center 
Court på Det Gamle Anlæg. Opdatering på  
halbyggeriet - transformatorstation byg-
ges på den anden side af cykelstien. 
Forventet 18 måneders arbejde, men  
ingen forandring i tidslinjen på den nye 
halbygning. 

Der blev gennemgået B.93s meget posi-
tive sportslige resultater. 

Kommentarer og spørgsmål til 
beretning.
Torben Ernst: Har man søgt eksterne 
midler for banerenoveringen af bane 3 og 
Center Court? 

Christian Lunøe: Nej. Vi vurderede, at vi 
skulle i gang. Kommunen forventer, at vi 
har 18 baner til 1800 medlemmer. Når der 
søges fonde, må man ikke være startet på 
byggeriet. Birgit Juul-Kristensen: Vi afsø-
ger fonde i andre sammenhænge. 

Holger Hassel Nørregaard: DSB-arbejdet 
- hvad nu, hvis de bliver forsinkede? Kan 
det påvirke hal-byggeriet? 

Christian Lunøe: Det kan vi ikke vide. Men 
de har sagt 18 måneder, og det må vi gå 
efter. Hvis vi får byggetilladelsen, og de 
stadig er i gang med at bygge, vil vi blot 
have længere tid til at søge fonde - det 
kan ende med at blive en ”blessing in dis-
guise”. 

Ditte Holse: Lysbaner på Det Gamle 
Anlæg? 

Christian Lunøe: Lysbaner er svært på Det 
Gamle Anlæg. Det er blevet fjernet grun-
det klager fra naboer. Vi forsøger at bygge 
lysbaner her på Det Nye Anlæg - men det 
er en hel ny aftale, der skal laves med 
kommunen. 

Holger Hassel Nørregaard: Hvordan står 
det til med Klinik, styrkerummet og pa-
delbaner? 

Christian Lunøe: Klinik var en midlertidig, 
dyr løsning efter Hiwa stoppede. Vi har 
haft flere henvendelser om padelbaner, 
men vores indendørs tennisbaner priori-
teres først. Bo Mortensen: Der kommer 
mere udstyr til styrkerummet. Forventes 
i januar 2023. 

Bestyrelsens beretning er taget til efter-
retning - hermed godkendt. 

3. Indkomne forslag. 

Forslag nr. 1: I sommersæsonen er der 
„tøsetennis“ hver onsdag aften, men i vin-
terhalvåret ligger det fredag aften 19-21. 
Er det muligt at lade det være onsdag af-
ten hele året? Forslagsstiller: Maise Njor. 
Maise Njor var ikke til stede. 

Bestyrelsen anbefaler at forslaget skal 
falde. Da der er færre baner indendørs, er 
tidspunkterne mindre attraktive i inden-
dørssæsonen. Forslaget blev bortfaldet.

Forslag nr. 2: Jeg vil gerne foreslå, at der 
kommer styr på førstehjælpskassen, og 
at alle trænere ved, hvad de skal gøre, 
når en spiller kommer til skade til træ-
ning. Evt. kunne der hænge en poster om, 
hvordan og hvor kassen er + hjertestar-
ter, så andre kan hjælpe, hvis det er al-
vorligt. Forslagsstiller: Sus Borgbjerg. Sus 
Borgbjerg var ikke til stede. 

Bestyrelsen støtter forslaget - og vil gerne 
have et førstehjælpskursus til trænerne. 
Casper Bang tilbød at stå for et gratis 
førstehjælpskursus til klubbens trænere. 
Forslaget er vedtaget. 

Forslag nr. 3: ”Tilmelding og tilrettelæg-
gelse af aktiviteter styret af frivillige som  
Lørdagsopen, Tirs- /Torsdagsopen, Tøse- 
tennis, organiseres på en måde, som 
passer de frivillige organisatorer bedst.” 
Forslagsstiller: Klaas Muizelaar. Klaas 
Muizelaar var ikke til stede. 

Bestyrelsen anbefaler, at beslutningen ta-
ges i bestyrelsen sammen med de frivil-
lige varetagere. 
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Michael Bruun: Hvorfor skal klubben have 
noget med det at gøre, når tilmeldin-
gen altid er gået fint? Der er nogle, der 
har nævnt, at de ville lukke Tirsdags- og 
Torsdags Open. 

Christian Lunøe: Der er ingen, der har vil-
let lukke Tirsdags- eller Torsdags Open. 
Tilmelding på sms bliver ikke set som en 
gennemsigtig tilmeldingsproces, så derfor 
har administrationen oprettet tilmelding 
igennem hjemmesiden. Medlemmer, der 
har haft svært ved at komme med som 
deltagere, har kontaktet bestyrelsen. 

Michael Bruun nævner, at de ikke har op-
levet deres tilmeldingsproces som uigen-
nemsigtig, og de har aldrig hørt med-
lemmer nævne dette. Administrationen 
lavede en fejl i tilmeldingen for et par uger  
siden. Det er aldrig sket tidligere. Besty- 
relsen pointerer, at forslaget ikke ude-
lukkende henvender sig til Tirsdag- og 
Torsdags Open, men også Tøsetennis 
samt Lørdags Open. 

Søren Bork: De frivillige gør et stort styk- 
ke arbejde. De burde få det, som de gerne 
vil have det. 

Birgit Juul-Kristensen: Nu har vi ikke haft 
den nye tilmeldingsform længe, så lad os 
prøve det af i denne periode. 

Carsten Schouboe: Hvordan vil I vurdere 
det efter perioden? 

Christian Lunøe: Vi lytter til jer og kan 
allerede høre, at der er noget, der ikke 
fungerer her. Vi er åbne for nye løsninger.

Der stemmes om forslaget: 7 stemmer for 
og 10 stemmer imod. Forslaget er faldet. 
Bestyrelsen pointerer, at selv om forslaget 
er faldet, har de hørt, hvad der er blevet 
sagt, og vil gerne starte en dialog herom 
med de frivillige.

4. Indskud/kontingent/bane-
leje.
Christian Lunøe fremlagde anbefalingerne 
til følgende prisændringer: 

Violeta Jaramaz: Hvordan er procentfor-
delingen? Hvordan er valget truffet? 

Christian Lunøe: Mini-kontingentet er den 
største forandring, men denne findes ikke 

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

Indskud 200 ændres ikke.

Kontingent A 1993 ændres til 
2200

Kontingent B 1200 ændres til 
1500

Kontingent 
Junior

800 ændres til 
1200.

Kontingent 
Mini

400 udgår

Kontingent 
Pensionist 
(+65)

850 ændres til 
1200.

550.000 i øget kontingentindtægt ved 
1800 medlemmer.
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i andre klubber. Juniorkontingentets for-
højelse er stadig under andre klubber. 
Priserne er ikke blevet ændret i 13 år. Vi 
ønsker ikke at ligge lige så højt som de 
andre klubber, men vi skal derop af. Vi har 
ikke procent-fordelt, men taget udgangs-
punkt i andre klubbers priser. Med over 
300 færre medlemmer og et medlems-
stop, er vi nødt til at forhøje priserne på 
kontingenterne. 

Tania Schimmel: Vi kan ikke drifte klub-
ben for de kontingentpriser, vi står på nu. 
Alt koster mere. Vi har taget udgangs-
punkt i, hvad vi som minimum skal for-
høje priserne til, og det er det, vi går fra. 
Vi kan ikke forsvarligt drive klubben ud fra 
budgettet, som det er nu. 

Der stemmes om forslaget: 33 stemmer 
for og 4 stemmer imod. Forslaget er ved-
taget. Baneprisændringer er sket ved start  
af indendørssæsonen og ikke her til års-
mødet, da det administrativt og sæson-
mæssigt giver bedst mening. 

5. Valg: 3 medlemmer for 2 år. 

På valg: Christian Lunøe (ønsker genvalg) 
Adam Hvid (ønsker genvalg) 
Anders Fink-Jensen (ønsker genvalg) 

Ingen ønsker at stille op, derfor betragtes 
Christian, Adam og Anders som genvalgt 
for 2 år. 

6. Valg: 2 suppleanter for 1 år. 

Kandidater: Mads Behrndt (ønsker gen- 
valg) Daniel Salimnejad (ønsker genvalg). 

Ingen ønsker at stille op, derfor betragtes 
Daniel og Mads som genvalgt for et år. 

7. Eventuelt.

Violeta Jaramaz: Hvordan foregår daglig 
banepleje og rengøring? 

Christian Lunøe: Efter vi har fået en af vo-
res egne til det, er det blevet bedre. Før 
har rengøringen været elendig. Banefolk 
står der tidligt om morgenen og vander 
løbende. Vi har oplevet medlemmer, der 
ikke engang fejer. Klubben vil gerne lave 
kampagne til næste sommer om, hvordan 
B.93 skal passe banerne.

Bo Mortensen: Vi har i administrationen 
lavet et ønskescenarie på både banear-
bejde og rengøring, som vi glæder os til at 
implementere til næste sæson. Vi har haft 
fint grus på banerne, men vil nu prøve 
noget grovere grus i håb om, at der er 
mindre, der blæser væk. Vi investerer i et 
nyt vandingsanlæg - samme vandslanger, 
som vi lige nu har på bane 16 og 17 kom-
mer til foråret på flere baner. 

Casper Bang: Hyggeområder og klubånd 
og forplejning? 

Christian Lunøe: Vi har overvejet at sætte 
automater op, men vi skal passe på kom-
merciel aktivitet – på grund af kommu-
nen. Vi kan godt lave det på Det Gamle 
Anlæg, hvor vi har planer om at shine op, 
så det er rarere at være. 

Bestyrelsen takker af.

1. kvindesenior
Foto: Fra Facebook-siden B.93 Tennis
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Kokkens Gourmet blev stiftet i januar år 2006 af Giacomo Musumeci og forpagter restaurationen i 
Boldklubben 1893.  
Vi er et lille team af seriøse ansatte med den samme sunde indstilling til hvorledes mad bør smage, 
præsenteres og udvikles, for god mad kan kun laves på en måde og det er fra bunden af.  
  
Kokkens Gourmet tilbyder kvalitetsmad fra de største køkkener i verden med vores eget personlige præg og 
kreativitet. På slottet arrangerer vi alle slags arrangementer hvert år, det 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 
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.

Kokkens Gourmet tilbyder kvalitetsmad fra de 
største køkkener i verden med vores eget  
personlige præg og kreativitet. På slottet arran- 
gerer vi alle slags arrangementer hvert år, det 
kan være bryllupper, konfimationer, runde fød-
selsdage 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 cate-
ring-del ud af huset, hvor vi har alle slags ser-
vicering af catering, forplejning og konferencer. 

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

Vores anden del af forretningen i Kokkens 
Gourmet er varetagelse af cafe og restaura-
tionen på slottet for medlemmerne. Her afholder 
vi fællesspisninger, camps, cl.-arrange menter og 
alle årlige traditionsfester på tværs af klubbens 
mange forskellige hold samt en daglig service-
ring ved mødeaktiviter 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 selskabsforretningen 
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 selskabs- 
opdækning, rød løber, velkomstdrink m.m, valg-
fri 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
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KUNSTGRÆSBANERNE INDVIET
Fornemt besøg på Svanemølleanlægget
af Mads Mazanti Jensen

De har været i brug et stykke tid, de tre 
nye kunstgræsbanerne, der som en del af 
den gennemgribende fornyelse og forbed-
ring af Svanemølleanlæggets fodboldba-
ner er blevet anlagt.

Men selvfølgelig skal det fejres, at B.93 
nu har et af de flotteste fodboldanlæg i 
Københavns Kommune. Og det blev det 
en mandag eftermiddag i november. 

Byggechef i Byggeri København Mette 
Kilde Corfitzen og kultur- og fritidsborg-
mester Mia Nyegaard lagde vejen forbi 
Svanemølleanlægget og blev fortjent hyl-
det af de mange glade børn på anlægget. 

Mens Kim og pigerne serverede kakao og 
æbleskiver i den flot Halloween-pyntede 
bod, fik vi fine taler fra de to kommunale 
kvinder, der begge har været særdeles 
værdifulde samarbejdspartnere for klub-
ben. Og selvfølgelig fik vi en lige så fin tale 

fra en meget glad og taknemmelig klub- 
formand, Hans Drachmann. 

Tillykke til os alle med de nye kunstgræs-
baner. Og tak til Kim, pigerne og en vel-
oplagt Jesper Nielsen for deres bidrag til 
et fornemt arrangement.

Halloween-stemning ved indvielsen 
Foto: Mads Mazanti Jensen

Mia Nyegaard holder tale
Foto: Mads Mazanti Jensen
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BESTIL DIT B.93
FODBOLDTØJ

i B.93 Shoppen eller i Sport24 webshoppen

BLÅ TRÆNINGSSÆT
BESTILLES I B.93 SHOPPEN

• · Klik på B.93 Shoppen på b93.dk og find link til shop.b93.dk

• · Bestil

• · Hent på kontoret på Slottet

KAMPSÆT
og enkeltdele som tasker, jakker, påtrykning af navn osv.

BESTILLES I SPORT24 WEBSHOPPEN

• · Klik på B.93 Shoppen på b93.dk og find link til Sport24 webshop-
pen

• · Bestil

• · Få det sendt hjem fra Sport24

Spørgsmål? 
Skriv til b93shoppen@b93.dk
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ÅRSMØDE I FODBOLDAFDELINGEN 
Afholdt i Slottets restaurant d. 15. november 2022
af Mads Mazanti Jensen

Punkt 1 Valg af dirigent og  
referent.

Bestyrelsen indstillede Morten Hemming- 
sen til dirigent og Mads Mazanti Jensen til 
referent. Begge blev valgt.

Dirigent Morten Hemmingsen indledte 
med at konstatere, at årsmødet var lov-
ligt indkaldt.

Punkt 2 Børge Strøyer 
Christensens Ungdomslegat blev 
uddelt af Ole Petersen.

Mads Petersen (ansvarlig for U8-U11 ud- 
viklingshold (piger og drenge) og Børne- 
udviklingstræner for pigeafdelingen U8- 
U11) og Rasmus Broberg Jespersen (over-
ordnet ansvarlig for U2-U11 og Børne- 
udviklingstræner for Børneakademiet  
U8-U11) blev tildelt prisen for deres forbil-
ledlige arbejde med at udvikle ungdoms-
fodbolden i B.93.

Punkt 3 Bestyrelsens beret-
ning ved formand Flemming 
Lauenborg.

”Ved årsmøde i 2021 planlagde vi en ny 
kontingentstruktur for klubbens mange 
medlemmer.

Efter flere år med en uklar struktur fik vi 
lavet nye retningslinjer, som i høj grad 
adresserer, at dem, som bruger klubben 
mest, betaler mest.

Det betød, at vi kom til at ligge i den høje 
ende, men vi er dedikeret på, at køben-
havnsk fodbold rummer alle niveauer, og 
at B.93 skal være kendt for at levere en 
høj kvalitet på banerne.

Vi kan se, at medlemmerne bakker os op, 
fordi vi i forgangne år er vokset i medlem-
mer i stort set alle afdelinger.

Vi arbejder stadigvæk for at styrke sam-
menhængskraften imellem de forskellige 

Ole Petersen, Mads Petersen og Rasmus Broberg Jespersen
Foto: Mads Mazanti Jensen
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afdelinger, og der er lavet tiltag, som for-
bedrer dialogen, og som gør, at vi begyn-
der at tilpasse den sportslige linje ud i alle 
hjørner af klubben.

Når vi så bevæger os rundt i klubben, 
mærker vi selvfølgelig, at der er en stor 
grøde i gang.

For det første er vores anlæg nu ved at 
være helt færdigt, hvilket betyder, at vi nu 
har 3,5 kunstgræsbaner samt 2,5 græs-
baner. Vi har et godt og sammenhæn- 
gende anlæg, som betyder, at vi kan holde 
vores samtlige mere end 75 hold i gang 
stort set året rundt. Det er en enorm vig-
tig del af at kunne drive B.93 med store 
ambitioner og et højt aktivitetsniveau, så 
tak til Københavns Kommune for de gode 
faciliteter, vi har på Svanemølleanlægget. 

1. Herresenior
Vores 1. Herresenior lå ved starten af året 
med i oprykningsspillet til 1. division, men 
vores unge trup formåede desværre ikke 
at fastholde momentum, så vi fortsætter 
i 2. division i år. Thomas Nørgaard som 
stod i spidsen for holdet de sidste tre år 
har vi ’solgt’ til Sparta Prag, hvor han er 
tiltrådt en stilling som assistenttræner for  
Brian Priske. Held og lykke til Thomas 
fremover.

I sommer kom så Kim Engstrøm til – en 
rolig fynbo, der har formået at bygge  
videre på det fundament, som er blevet 
skabt, og i talende stund er vi med i top-
pen af 2. division. Til foråret skal vi spille 
med om de to pladser i 1. division. Vi  
følger spændt holdet, som har spillet glim-
rende fodbold og har skabt stor interesse, 
så der igen begynder at komme flere til-
skuere på Østerbro Stadion, når vi spiller.

1. Kvindesenior
1. Kvindesenior spillede med hele vejen i 
år og kvalificerede sig, som målsætningen 
var, til kvalifikationsspillet om pladserne 
i Kvindeligaen. Desværre faldt margina-
lerne ikke helt vores vej i de afsluttende 
kampe, så da regnskabet blev gjort op, 
var vi et point fra Sundby og to point fra 
AGF, og ærgrelsen var til stede, for de 
point kunne vi med lidt held have haft fra 
andre kampe.

Truppen blev desværre rippet, fordi vores  
store konkurrenter jo så talentet. Så hvad  
gør vi så? Vi bygger videre på det U18-
hold, vi havde, og i talende stund har vi  
allerede kvalificeret os til Kvalifikations-
ligaen for den kommende sæson, så vi må  
sige, at Lauritz’ team med Rasmus og 
Frank (sportschef Lauritz Smed, chef- 
træner Rasmus Good og målmandstræner 

De nye kunstgræsbaner
Foto: Theis Elkjær
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Frank Petersen, red.) i spidsen konstant 
formår at løfte spillere til at være med i 
de afgørende kampe. Vi satser endnu en-
gang på at komme med i Kvindeligaen og 
krydser fingre for, at vi går hele vejen til 
foråret.

Akademiet
Drengeakademiet udvikler sig løbende, og  
gennem den økonomi, der er skabt ved  
H5-aftalen, har vi i år fået tre stjerner, 
hvilket betyder at vi fastholder vores posi- 
tion som nummer 17 på trods af stor  
oprustning af hold, som er blevet over- 
taget af udenlandske interesser.

Vi har opgraderet hele teamet omkring 
Martin (Møller Jensen, red.) i Akademiet 
til at indeholde fuldtidstrænere på U19 og 
U17 samt halvtid på U15. Vi har også fuld-
tids fysisk træner, så der arbejdes hver 
dag kvalitativt med vores talentudvikling. 
U19/U17 er i høj grad inddraget omkring 
1. Herresenior, og der bruges mange kræf- 
ter på hele tiden at forsøge at udvikle spil- 
lerne optimalt.

Pigeakademiet har også været igennem 
en udvikling, hvor vi i indeværende år er 
vokset fra 60 til 95 spillere. Vi har ændret 
på ledelsen og sagt farvel til Richard Lilja. 
Fortsat held og lykke fremover til ham. Vi 
udvikler vores samarbejde med FA 2000, 
hvorfra vores nye talentchef Jacob er 
kommet, og vi er nu i gang med at forbe-
rede vores nye ansøgning til vores frem-
tidige licens.

Vi må se, hvor langt økonomien bærer os. 
Vi bruger mere end tidligere, men pige-
fodbolden er i en rivende udvikling. Uagtet 
der stadigvæk skal rekrutteres flere piger 
i børn og unge, så vokser vi stille og roligt. 
Vi har nu pigehold i U9/10, U11/12 og i 
U12/13, så der er ved at være opbygget 
en struktur, som rummer pigefodbold på 
flere niveauer.

I samarbejde med Københavns Kommune 
fortsætter vi pigepartnerskabet endnu et  
år, og vi håber da at Københavns Kom- 
mune får mulighed for at fortsætte dette 

tiltag til gavn for udviklingen af pigefod-
bold i København.

I vores samarbejde med FA 2000 forsøger  
vi at skabe et pigeakademi for piger i 
København, hvor man kan være tilknyttet 
et pigeakademi og udleve sine ambitioner 
uden at skulle rejse til en af forstæderne 
for at blive stimuleret. Vi bygger gerne en 
bro gennem København for at være det 
samlingssted, hvor piger får den optimale 
fodboldudvikling. Vi rækker gerne ud til 
flere klubber, som vil være med til at  
udvikle pigefodbolden, fordi den optimale 
udvikling kræver, at massen af spillere bli-
ver større.

Ungdom
Børneafdelingen har gennem det sidste 
halvandet år set en stor vækst, og det  
sætter vores ansatte og struktur under 
hårdt pres. Når man er på anlægget en  
almindelig hverdagsaften, så er det en  
fryd at se de mange glade børn, som 
træner. Alle har kvalificerede trænere og  
morer sig højlydt, men det er klart, at  
ikke alle kan få for eksempel deres fore-
trukne træningstider, når alle skal til- 
godeses.

Vi forsøger at gøre os tilgængelige via 
mail, telefon og personligt på anlægget og 
indgår gerne i en dialog omkring, hvor-
dan vi kan gøre klubben og vores tilbud til 
medlemmerne endnu bedre.

Flemming Lauenborg
Foto: Claus Vandborg

https://b93prof.dk/nyt-fra-ledelsen/b-93-udvider-ejerkredsen-og-sikrer-sig-kaempe-millionbeloeb/
https://fodbold.b93.dk/drengefodbold/b-93-faar-tre-stjerner/
https://fodbold.b93.dk/drengefodbold/opdatering-om-klubbens-tre-stjernet-licenstildeling/
https://fodbold.b93.dk/drengefodbold/opdatering-om-klubbens-tre-stjernet-licenstildeling/
https://fodbold.b93.dk/pigefodbold/stort-pigesamarbejde-indledes/
https://fodbold.b93.dk/pigefodbold/moed-jacob-nordstroem-scheel/
https://fodbold.b93.dk/bestyrelse/
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ET MEDLEMSSKAB AF FANKLUBBEN 
KOSTER KUN 150 KRONER.

BETAL 150 KRONER TIL 
KONTONUMMER 5339
REGISTRERINGSNUMMER 0000345560

ELLER 

MOBILEPAY 80064
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I disse dage forbereder vi årets tilfreds-
hedsundersøgelse, som vi i lighed med 
tidligere år udsender til samtlige med-
lemmer i Fodboldafdelingen for at kunne  
evaluere forhold og tilfredshed.

Vi oplever en stigende interesse med det 
høje faglige niveau, de mange tilbud og 
aktiviteter og den generelle struktur, som 
er blevet oparbejdet. Alle de tiltag skylder 
vi vores ansatte og frivillige forældre en 
kæmpe tak for.

Vores ungdomsafdeling er nok den svære-
ste at få til at spille, fordi spillerne bliver 
mere selvstændige og forældrene mindre 
interesserede. Desværre.

Vi har forsøgt at tilsikre, at uagtet man 
indgår i vores ungdomsafdeling uden for  
vores akademi, oplever man et højt træ-
ningsniveau. Vi er ikke kommet helt i mål 
her, men det er et af vores vigtigste ind-
satsområder i den kommende sæson, 
hvor også vores T+ træner i Akademiet 
vil være med til at højne træningsmiljøet 
i fremtiden.

Hvis man anskuer fodbold på landsplan, 
så falder interessen markant hos klub-
berne og forældre, hvis ens barn ikke 
kommer med på et akademi. Den ople-
velse ønsker vi at ændre. Vi vil arbejde 
hårdt på at sikre, at der fastholdes et 

højt træningsmiljø, og vi vil være en af 
de klubber, som er med til at arrangere 
stævner og turneringer, der henvender sig 
til ungdomsspillere.

Seniorer og old boys/veteraner
Vores Senior- og Old Boys / Veteran-af- 
deling har igen i år været rigt repræsen- 
teret, selv om vi jo står i en brydningstid, 
hvor man fra Københavns Kommunes side 
prioriterer børn og unge i en sådan grad, 
at den organiserede fodbold for voksne i 
princippet først skal være efter 20.00.

Vi har i takt med vores kontingentom-
lægning for at sikre os, at alle er indivi- 
duelle medlemmer, nok erkendt, at vi har  
mistet en del ungseniorer, hvilket vi agter  
at ændre på i forbindelse med vores 
kontingentstruktur. Herom senere under 
punkt 5.

B.93 Sparekassen Danmark Cup
I 2022 har vi set, hvordan et bedre  
organiseret Aps også kan være med til at 
løfte klubben. Via H5-aftalens økonomiske 
indsprøjtning, men ikke mindst det fak- 
tum, at Aps’et har kunne lande og skaffe 
en ny hovedsponsor til hele klubben med  
Sparekassen Danmark, hvilket er et godt 
eksempel på, at hvis vi alle har samme 
mindset og et fælles mål, vil vi kunne  
rykke både klub og professionelle afdelin-
ger meget længere i årene fremover.

I 2022 afholdt vi i august B.93 Spare- 
kassen Danmark Cup med meget stor 
succes. Mange deltagere og mange klub- 
ber gav os et par fantastiske dage og en 
masse gode tilbagemeldinger om, hvordan 
vi om muligt kan gøre vores Cup endnu  
bedre i 2023.

Det er derfor allerede besluttet, at vi af-
holder to Cups i 2023. Henholdsvis til maj, 
hvor vi afholder Cup for 5-mands-fodbold 
og igen i august for 8-mandsfodbold, hvor 
vi også forsøger at lukke op for hold fra 
Jylland og Fyn.

Stor tak til Sparekassen Danmark for 
at ville dette, tak til både Aps og B.93 

Valdemar Jensen
Foto: Claus Vandborg

https://fodbold.b93.dk/nyt-fra-fodboldbestyrelsen/hvad-synes-du-om-at-spille-fodbold-i-b93/
https://fodbold.b93.dk/nyt-fra-fodboldbestyrelsen/hvad-synes-du-om-at-spille-fodbold-i-b93/
https://fodbold.b93.dk/sparekassen-danmark-cup/reportage-fra-sparekassen-danmark-cup-2022/
https://fodbold.b93.dk/sparekassen-danmark-cup/reportage-fra-sparekassen-danmark-cup-2022/
https://b93prof.dk/nyt-fra-ledelsen/b-93-udvider-ejerkredsen-og-sikrer-sig-kaempe-millionbeloeb/
https://b93.dk/nyt-fra-ledelsen/traditionsklubben-b-93-og-sparekassen-danmark-indgaar-langvarigt-samarbejde/
https://fodbold.b93.dk/sparekassen-danmark-cup/reportage-fra-sparekassen-danmark-cup-2022/
https://fodbold.b93.dk/sparekassen-danmark-cup/reportage-fra-sparekassen-danmark-cup-2022/
http://kortlink.dk/spard/2feu9
https://www.facebook.com/b93fan
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Fanklub for samarbejde på dagen, samt 
naturligvis til vores herre- og kvinde- 
seniorhold og vores ældste akademispil-
lere fra både piger og drenge, som alle 
stillede op på dagen som dommere og 
praktiske hjælpere. Uden jer ingen Cup.

Dette har været med til at styrke troen på, 
at vi kan bygge endnu videre på at styrke 
sammenhængskraften i årene fremover. 
Alle skal bidrage, og alle skal se sig som 
en del af B.93.

Reflektioner
Efter to år som formand for Fodbold- 
bestyrelsen er jeg nødt til at reflektere  
over dét at stå i spidsen for Fodbold- 
afdelingen. Først vil jeg takke resten af 
bestyrelsen for det engagement og den 
opbakning, der er i kredsen.

Det er vigtigt i arbejdet, at vi alle står 
sammen, og at vi smøger ærmerne op. 
når det kræves.

Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom 
på, at det er et tungt arbejde, som kræver 
megen tid, og det er indimellem også for 
meget. Det ligger derfor denne bestyrelse 
meget højt på sinde at sikre, at der ska-
bes en organisation i Fodboldafdelingen, 
som kan drifte klubben i det daglige, så 
bestyrelsen kan komme op i helikopteren 
og ikke være del af driften.

Jeg er også nødt til at øffe over vores  
organisatoriske struktur, som betyder,  
at man i mange tilfælde er nødt til at  
diskutere mange beslutninger to gange, 
fordi beslutningskompetencen ikke ligger  

Jens Als Fussing

https://www.facebook.com/b93fan
https://fodbold.b93.dk/bestyrelse/
https://fodbold.b93.dk/bestyrelse/
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i Fodboldbestyrelsen, men i Hovedbesty- 
relsen. Det er efter min opfattelse både 
uhensigtsmæssigt og gammeldags, og 
man lader på den måde ikke dem, som 
vælges ind, tage ansvaret.

Det er ej heller optimalt, at der er mange  
beslutninger, som diskuteres flere gange,  
eller at en beslutning skal bæres fra  
Fodboldbestyrelse gennem Hovedbesty- 
relsen for at kunne godkendes på Repr- 
æsentantskabet, hvor de samme menne-
sker så møder op. Det er langsommeligt 
og ikke fleksibelt i forhold til de udfordrin-
ger, der løbende mødes i en klub.

Vi må tænke på at få en mere tidssva-
rende organisation, som afspejler verden 
af i dag. Det er for mig heller ikke accep-
tabelt, at vi som bestyrelse skal fortælle 
en far og mor til et barn på 12 år, at de 
skal betale så og så mange kroner i kon-
tingent, men at de i øvrigt ingen stemme 
har i den sammenhæng, fordi de ikke kan 
stemme på deres barns vegne. Det er 
udemokratisk og ikke tidssvarende.

Når alt det er sagt, må man jo også spørge 
sig selv, hvorfor man så alligevel er her? 
Dertil er der kun at sige, at B.93 er en 
fantastisk klub, som er med til at danne 
venskaber og dannelse. Det var en rejse, 
jeg tog i B.93 for mange år siden, og som 
haft enorm stor betydning i mit liv med de 
venskaber, som jeg har fået.

Det vil jeg og resten af bestyrelsen gerne 
være med til at give videre til de unge 
mennesker, der i dag lever i en langt mere 
kompleks verden, og hvor påvirkninger fra 
en langt mere oplyst verden indimellem 

må være ret vanskelig at jonglere rundt i.
Så kan vi være med til at give nutidens 
unge nogle sunde værdier og gode kam-
meratskaber, som de kan bygge deres 
fremtid videre på, så har vi gjort noget 
helt rigtigt.

Og med disse ord afsluttes årets beretning 
fra Fodboldafdelingen.”

Spørgsmål til beretningen:

Mads Mazanti Jensen spurgte Flemming 
Lauenborg til, hvordan han konkret vil ar-
bejde for at virkeliggøre sine tanker om 
medbestemmelse til forældrene og en 
mere smidig beslutningsstruktur i besty- 
relserne.

Flemming Lauenborg svarede, at han ville 
stille et forslag om stemme- og taleret ved 
generalforsamlinger og årsmøder til for-
ældre til medlemmer under 16 ved den 
kommende generalforsamling.

Tommy Møller udtrykte sin uenighed med 
formandens holdning til forældreinddra-
gelse. Blandt andet mente han, at foræl-
drene har muligheden for at melde sig ind 
som passive medlemmer, hvis de ønsker 
indflydelse.

Flemming Lauenborg fastholdt sit syns-
punkt og mente, at emnet var vigtigt at 
diskutere blandt medlemmerne.

Som tilføjelse til formandens beretning 
takkede Jesper Nielsen bestyrelsen for at  
give spillere og ledere mulighed for at spise  
frokost sammen i restauranten hver dag  
klokken 12. Han takkede også Spare- 

Fodboldbestyrelsen
Foto: Mads Mazanti Jensen

https://fodbold.b93.dk/bestyrelse/
https://b93.dk/hovedbestyrelsen/
https://b93.dk/hovedbestyrelsen/
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kassen Danmark for deres bidrag til at 
løfte klubben og bestyrelsen for at ind-
rette klubhuset, så alle ansatte nu er 
samlet i stueetagen. Det skaber en stærk 
synergi. Til slut takkede han bestyrelsen, 
især Ulla Zeeberg, for at skabe en ny dy-
namik i pigeafdelingen gennem samarbej-
det med FA2000.

Mads Petersen takkede for prisen og for 
den tillid, bestyrelsen har vist ham og 
Rasmus.

Valdemar Jensen gjorde opmærksom på, 
at man som enkeltperson kan få meget 
gennemført på trods af klubbens stør-
relse. Han opfordrede alle til at bidrage 
med gode idéer.

Punkt 4 Indkomne forslag.

Der var et forslag, og det var bestyrelsens 
eget:

Der indføres et særligt ungseniorkontin-
gent for alle seniorer mellem 19-25 år. 
Dette ungseniorkontingent skal være på 
700 kr. pr. halvår i modsætning til nu, 
hvor det er på 1.000 kr. pr. halvår. 

Formanden begrundede forslaget med, at 
det er nødvendigt at gøre mere for ung-
seniorer. Ungseniorer har dårlige forhold i 
Københavns Kommune. Reelt er det umu-
ligt for denne aldersgruppe at få trænings-
tider før klokken 20. Klubben har mistet 
omkring 100 seniormedlemmer i år. Dem 
vil vi gerne vinde tilbage. Med en kontin-
gentnedsættelse til denne aldersgruppe 
vil vi få nogenlunde samme kontingent-
niveau som mange andre københavnske 
klubber. Af hensyn til klubbens økonomi er 
det desuden vigtigt at konvertere struktu-
ren med lukkede hold i seniorafdelingen 
til individuelle medlemskaber, da kommu-
nens FOS-tilskud tildeles pr. individuelle 
medlemmer, hvilket strukturen med luk-
kede hold ikke tilgodeser.

Forsamlingen diskuterede den generelle 
problemstilling, og det blev også diskute-
ret, om forslaget kunne formuleres endnu 

mere hensigtsmæssigt i forhold til at nå 
målgruppen og samtidig prioritere øvrige 
medlemmers ønsker til banetider. 

Forsamlingen endte med at vedtage for-
slaget med følgende tilføjelse:

Årsmødet udtrykker bemyndigelse til at 
give rabat på kontingent til alle medlem-
mer, hvis de ønsker at træne efter klok-
ken 20.30.

Punkt 5 Fastsættelse af indskud 
og kontingent.
Bortset fra forslaget under punkt 4 ønsker 
bestyrelsen samme struktur for indskud 
og kontingent som hidtil. 

Punkt 6 Valg til bestyrelsen for 
to år.
Mikkel Heinsen genopstillede ikke.

Valdemar Jensen og Magnus Rønning-
Andersson ønskede genvalg.

Ulla Zeeberg ønskede at opstille til besty-
relsen i stedet for som hidtil at være sup-
pleant. 

Alle tre, der ønskede valg, blev valgt. 
Ulla Zeeberg erstattede dermed Mikkel 
Heinsen i bestyrelsen.

Punkt 7 Valg af to suppleanter 
for to år.
Martin Heisterberg ønskede genvalg.
Bestyrelsen indstillede Jens Als Fussing 
som suppleant.
Begge blev valgt.

Punkt 8 Eventuelt.

Ingen bemærkninger under punktet even-
tuelt.

Årsmødet blev afsluttet med det tradi- 
tionelle B.93-hurra.



32

U14 TIL ALGARVEKYSTEN
B.93 U14-hold kæmpede mod de største  
internationale hold ved Portimão International Cup

af Jonas Hugo Stavad

U14-drengene er vant til at møde hold fra 
den sjællandske turnering. For dem er de 
sydligste himmelstrøg "kun" lig Lolland-
Falster. Men i dagene d. 27. til 30. okto-
ber var hverdagens opgør på Sjælland for 
B93’s U14-drenge byttet ud med Portugal, 
og modstanderne var hold som Everton 
og RB Leipzig. I en turnering, hvor også 
Juventus, PSG og Liverpool lurede som 
potentielle modstandere. 

Med økonomisk støtte fra Backup Fonden 
og sponsorer som Corsa Pizza, EMS Euro 
-multiservice (https://www.ems.dk/), Ge- 
sundheit, Craft Collective CPH, MUD og 
Murerfirmaet Håndlangeren blev kursen  
sat mod det sydlige Portugal og Algar- 
vekysten den sidste weekend i oktober.  
Med udsigt til en smagsprøve på det abso-
lut højeste niveau i fodbold inden for dren-
genes årgang drog 18 håbefulde B.93-
drenge af sted til Portimão International 
Cup med et klart ønske om at vise, at de 
kunne udfordre selv de bedste hold i ver-
den.

De første kampe.

Vel ankommet torsdag ved midnatstid  
til Portimão, efter en lang rejse over 
Amsterdam og Faro med en afsluttende 
bustur, var der kun tid til at smide tasker- 
ne på hotelværelset for hurtigt at hoppe 
på hovedet i seng. Kampprogrammet 
startede tidligt fredag morgen, og hver-
ken manglende nattesøvn eller den lange 
rejse kunne slå drengene fra Østerbro ud 
af kurs. Everton ventede i første gruppe-
kamp, og på trods af en modstander af en 
lidt større kaliber end B.93 spillede dren-
gene en helt lige kamp og fik uafgjort 0-0.

Det blev kun til få minutters pause og en 
tår vand, før drengene skulle i kamp igen, 
mod det lokale hold Mexi Grande FC. Her 
blev det til en flot 2-0-sejr og en tiltrængt 

pause efterfølgende. Det var måske ikke 
den bedste planlægning fra stævnearran-
gørens side med to kampe i træk, men  
efter kun en lille times pause blev der fløj-
tet op til den tredje kamp, denne gang 
mod polske Sosnowiec. Polakkerne havde 
den fordel, at de spillede deres første 
kamp og derfor havde lidt mere energi 
i stængerne end drengene fra B.93. Det 
udnyttede de til at komme foran tidligt i 
kampen, men drengene kæmpede sig til-
bage i kampen, og målt på chancer havde 
de fortjent en sejr. Det blev kun til en  
uafgjort, hvilket dog betød, at de toppede 
gruppen efter førstedagen.

U14-drengene
Foto: Jonas Hugo Stavad

En dejlig stilling i puljen undervejs i turneringen
Foto: Jonas Hugo Stavad
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B93 mod Leipzig.
Det viste sig, at Everton gik ubesejrede 
gennem alle deres resterende kampe, og 
derfor skulle B.93 om lørdagen op mod RB 
Leipzig i en direkte duel om en kvartfinale- 
plads mod mægtige Juventus. 

Kampen mod RB Leipzig blev en meget 
lige affære, hvor RB Leipzig desværre trak 
det længste strå med en sen scoring. Med 
andre ord: Et ærgerligt 0-1-nederlag til 
drengene. Dermed var chancen forpas-
set for at deltage i medaljeslutspillet. Men 
efter at have rystet ærgrelsen af sig var 
drengene alligevel stolte over deres flotte 
3. plads i gruppespillet.

Placeringskampe søndag.

Om søndagen stod den på kampe om 
en placering mellem nr. 9 og 12. Første 
modstander var skotske Dundee FC, som 
desværre slog drengene med 1-0, hvilket  
betød, at turneringens sidste kamp blev 
mod litauiske Baltic FC. Her var drengene 
totalt dominerende, og selv om det ”kun” 
blev til en sejr på 2-1 med et langskuds-
mål få sekunder før dommerens slutfløjt, 
ville et 10-1-resultat målt på chancer 
have været passende.

En stor oplevelse.
Portugal-turneringen blev for drengenes 
vedkommende afsluttet med at se semi- 
og finalekampene, hvor det endnu gang 
var Juventus, som vandt det hele med 
New York City og PSG på de sekundære 
podiepladser. Selv om det ikke blev til  
medaljer for B.93, så var der flere af de 
store hold, som bemærkede drengenes  
niveau, og der kom under turneringen 
invitationer til træningskampe fra både 
PSG, Liverpool og Everton.

Ud over fodbolden nød drengene rigtig 
godt af hotellets store udendørspool og 
indendørs spaområde. Og der blev talt 
en del skoleengelsk med en masse andre 
drenge fra hele verden. 

Mandag gik turen tilbage fra Lissabon. Der 
var afgang fra hotellet kl. 4 om natten, så 
det var en flok meget trætte drenge, som 
landede i Kastrup Lufthavn mandag.

Der er ingen tvivl om, at det var en 
kæmpe stor oplevelse og meget lærerig 
tur for drengene. De oplevede ikke bare 
det ypperste niveau for deres årgang; de 
fik også vist, at de godt kan være med 
blandt de allerbedste hold.

U14-drengene
Foto: Jonas Hugo Stavad
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ØSTERBRO STADION – ET UINDTAGELIGT FORT
Tilbageblik på et fantastisk efterår for B.93 1. herresenior
af Mads Mazanti Jensen

Vores bedste herrer på fodboldfronten 
kan se tilbage på en formidabel efter-
årssæson. Imponerende 35 points for 16 
kampe er det blevet til. På hjemmebanen 
Østerbro Stadion kunne B.93 tilmed gå 
ubesejret gennem efteråret i turnerings-
kampene i 2. division. Fanklubbens sang 
om ”Østerbro Stadion – et uindtageligt 
fort” blev en virkeliggjort drøm.

Det var ellers ikke fordi optakten til sæ-
sonen gav anledning til overdreven op-
timisme. Forårssæsonen havde udeluk-
kende budt på to sejre. Trods til tider klart 
forbedret angrebsspil kom holdet ind i en 
periode, hvor det simpelt hen bare ikke 
kunne lukke kampene, hvilket førte til 
det ene ærgerlige pointtab efter det an-
det. Da holdet i sommerpausen ydermere  
mistede sin store offensive profil, Souheib 
Dhaflaoui, og den meget afholdte chef-
træner Thomas Nørgaard, var det et ret 
åbent spørgsmål, hvad der var i vente i 
efterårssæsonen. Uden tvivl var der et 
stort potentiale til stede. Men kunne det 
forløses?

Det begyndte sådan lidt på det jævne. 
Pokalturneringen blev en kort fornøjelse. 
Efter en jævnbyrdig kamp mod nyopryk-
kede Roskilde måtte B.93 se sig slået efter 
forlænget spilletid.

Den første turneringskamp resulterede i 
1-1 på en svær udebane i Skive. Et god-
kendt resultat, men dog ikke en kamp, der 
gav løfter om, at ”forbandelsen” – stimen 
med mange kampe med resultatmæssigt 
magert udbytte – ville blive brudt.

Forløsningen kom i den følgende hjemme- 
kamp, hvor Roskilde igen gæstede Øster- 
bro Stadion. Trods en tidlig føring til  
gæsterne leverede B.93 en imponerende 
indsats. Endelig kom der slutprodukt på 
de mange anstrengelser. 3-1-sejren var 
det skud selvtillid, spillerne havde brug 
for. Den blev afsættet til en imponerende 
stime på seks sejre i træk. 

En stor del af æren for de flotte resul- 
tater bør tilfalde sportschef Martin Møller 
Jensen. Valget af Kim Engstrøm som ny 

Nicolaj Thomsen fejrer endnu en scoring
Foto: Christian Midtgaard
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cheftræner viste sig at være et pletskud. 
Den sympatiske fynbos taktiske tilgang 
lagde vægt på at stabilisere defensiven 
uden af den grund at gå på kompromis 
med den af natur offensive 93-spillestil. 
Til det formål var tilgangen af forsvars- 
krumtappen Emil Christensen fra FA2000 
afgørende. Med sit overblik og sine leder- 
egenskaber var han den rette mand til at  
give det bageste geled den ro i pres- 
sede situationer, der til tider har været en  
mangelvare i et talentfuldt, men også me-
get ungt midterforsvar.

Offensivt kom Ahmed Daghim til fra 
Kolding og føjede nye dimensioner til en i 
forvejen stærk - men i forårssæsonen til 
tider for ineffektiv - offensiv. Og så kom 
det helt store scoop midt i efterårssæso-
nen, da ingen ringere end den tidligere 
superligaprofil Nicolaj Thomsen blev hen-
tet til klubben og straks viste sig som en 
spiller på et helt andet niveau end den 
gennemsnitlige andendivisionsspiller. 

En anden forklaring på de gode resultater 
skal findes i den fantastiske opbakning, 
der gennem hele efteråret blev holdet 
til del på Østerbro Stadion. Hvor var det 
dog vidunderligt at opleve den eksplosive 
vækst i tilskuertallet til hjemmekampene 
og den storartede stemning, de mange 
tilskuere skabte. Holdets gamle svaghed 
med at præstere mindre godt på hjemme-
bane forsvandt som dug for solen.

Først i sæsonens ottende turneringskamp 
kom det første nederlag: 1-3 ude mod 
AB. Men skal vi være ærlige, var det mere 
held end forstand, at sejrsrækken ikke 
blev brudt i kampen forinden, hvor vi var 

yderst heldige med at knibe en 1-0-sejr 
mod sæsonens store positive overraskelse 
– Aarhus Fremad. 

De mindre gode indsatser mod de øvrige 
tophold – især på udebane – var den ene-
ste finger, man kunne sætte på en ellers 
formidabel efterårssæson. Men med den 
vanvittigt tætte top i årets 2. division, må 
vi desværre også konstatere, at bund-
niveauet skal hæves i kampene mod de 
øvrige tophold, hvis B.93 skal gøre sig håb 
om en af de to oprykningspladser. 

Og det er lettere sagt end gjort, for de 
øvrige tophold er yderst kompetente kon-
kurrenter. Med sin fuldtidsprofessiona- 
lisme og sin økonomi burde storklubben 
Esbjerg egentlig være en givet oprykker. 
Ligeledes fuldtidsprofessionelle Kolding er  
også en hed oprykningskandidat, om end  
deres lidt rustikke spillestil ikke har ind-
bragt dem helt så mange points som de 
øvrige tophold – indtil videre. Aarhus 
Fremad har gjort enorme fremskridt i 
denne sæson, og imponerede desuden i  

Emil Christensen (t.v.) og Martin Møller Jensen
Foto: Jesper Nielsen

Jubel efter endnu en sejr
Foto: Christian Midtgaard
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pokalturneringen med en sensationel 4-0- 
sejr over Brøndby. Og hvorfor skulle de 
ikke kunne stå distancen over en hel  
sæson? Men en lige så hed opryknings-
kandidat er AB, der i tilgift har fået en ny 
udenlandsk investor, som – måske – kan 
tilføre dem økonomiske midler, der gør dem  
svære at hamle op med. 

Det er barske vilkår for B.93 i en historisk 
stærk 2. division.

På den anden side: De andre tophold har 
også grund til at frygte os. Der er kommet 
en anden konsekvens og stabilitet over 
93-spillet, så vi også på mindre gode dage 
har kunnet færge tre points hjem. Og med 
en til enhver tid potentielt kampafgørende 

spiller som Nicolaj Thomsen og – ikke at 
forglemme – en formidabel oplægger i 
Mikkel Mouritz, der har hævet sit niveau 
betragteligt i den forgangne efterårs- 
sæson, er det et 93-hold, som har red-
skaberne til at gøre livet surt for mange 
andre hold – også de øvrige tophold. 

Til slut må det også fremhæves, at bred-
den i truppen er blandt de bedste i divi-
sionen. Det er simpelt hen imponerende, 
hvad dette 93-hold kan bringe i spil fra 
bænken, når kampene skal afgøres. Det 
kan meget vel gå hen at blive afgørende, 
når det strammer til og de fem opryk-
ningskandidater kæmper om at presse 
sig ind gennem nåleøjet til det forjættede 
land – 1. division. 

Stillingen i 2. division efter efterårssæsonen 2022

1 Aarhus Fremad 16 11 3 2 39-16 36

2 Esbjerg 16 11 3 2 38-18 36

3 AB 16 11 2 3 42-21 35

4 B.93 16 11 2 3 34-20 35

5 Kolding 16 8 4 3 28-13 28

6 Skive 16 5 6 5 24-26 21

7 Roskilde 16 5 5 6 27-24 20

8 Thisted 16 5 3 8 21-28 18

9 Brabrand 16 4 3 9 17-31 15

10 HIK 16 4 2 9 20-31 14

11 Frem 16 1 5 10 16-33 8

12 Jammerbugt FC 16 0 0 16 1-46 0

Jammerbugt FC er udgået af turneringen på grund af konkurs. 

Efter 22 kampe opdeles divisionen i to dele. De seks bedste går videre til et  
oprykningsslutsspil, hvorfra de to bedste rykker op. De seks nederste spiler  
nedrykningsslutspil, hvorfra de to nederste rykker ud.

Fra dbu.dk   
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TRIVSEL FREM FOR ALT
En ny idrætspædagogik tager form i fodboldafdelingen
af Mads Mazanti Jensen

Som det vil være læsere af dette blad  
bekendt, er en af de glædeligste begiven-
heder, der er sket i vores klub i de seneste 
år, ansættelserne af indtil flere ualminde-
ligt dygtige unge mennesker til at vare-
tage de yngste fodboldmedlemmers inte- 
resser. Det er en udsøgt fornøjelse at følge 
det enorme arbejde, der lægges i at for-
bedre forholdene i fodboldens ungdoms-
afdelingen – også for breddemedlemmer.

Nogle af de tanker, de ansvarlige for om-
rådet gør sig om udvikling, trænings- 
tilbud, spillestrategi og pædagogik, kunne  
man høre på Teater Republique på Øster  
Fælled Torv i forbindelse med lanceringen 
af B.93s samarbejde med Østerbro Teater.  
De ansvarlige for vores yngste medlem- 
mer er Rasmus Broberg Jespersen (over- 
ordnet ansvarlig for U2-U11 og Børne- 
udviklingstræner for Børneakademiet U8-
U11), Mads Petersen (ansvarlig for U8-
U11-udviklingshold (piger og drenge) og 
Børneudviklingstræner for Pigeafdelingen 
U8-U11) og Christian Slot (ansvarlig for 
mikroafdelingen (piger og drenge) U6-U7 
og Legeuniverset (piger og drenge) U2-
U5. 

Denne artikel zoomer ind på den pæda- 
gogiske del af denne strategi. Medlems- 
bladet traf Mads Petersen for at høre nær-
mere om den idrætspædagogiske filosofi, 
som de ansatte i fodboldafdelingen i øje-
blikket er i gang med at virkeliggøre.

Hvorfor?

- Christian er uddannet lærer, Rasmus 
og jeg er uddannet idrætspædagoger. I 
det lys handler den pædagogiske stra-
tegi egentlig om, at vi gerne vil skabe et  
børnemiljø i København, hvor der er en 
tæt sammenhæng mellem trivsel og  
læring. Vi tror på, at det er en måde, 
hvorpå vores spillere kan udvikle sig. Både 
fordi vi gerne vil skabe de næste første-
holdsspillere til vores førstehold og også 
gerne vil skabe den næste bestyrelses- 
formand. Det er et af vores erklærede 
mål. Vi tror på, at vi ved at have fokus på 
den pædagogiske strategi kan få den til 
at leve på banerne. Det gør, at vi er ny-
skabende og innovative på dette område. 
For vi har analyseret os frem til, at andre 
klubber godt nok har en tilgang til den, 
men den lever ikke ude på banerne. 

Legeuniverset
Foto: Frederik Kongsgaard

Mads Petersen
Foto: Henrik Wessmann
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Zonen for nærmeste udvikling
- En af de pædagogiske teorier, vi tager 
udgangspunkt i, er zonen for nærmeste  
udvikling. Der er tre muligheder i et men-
neskes udvikling: Det kan selv, det kan 
ikke endnu, eller det kan med hjælp. Og 
der vil vi gerne have, at vores spillere  
ligger i nærmeste udviklingszone, som er: 
Kan med hjælp. Og det kan både være 
hjælp fra andre spillere, og det kan sam-
tidig også være fra os som trænere. Vores 
spillere skal egentlig selv finde løsnin- 
gerne, men vi kan hjælpe dem på vej i 
fodboldspillet. 

Flow

- Flow, som er det næste ben i den pæda- 
gogiske strategi, er en mental tilstand, 
mennesker selv kan komme i. I modsæt-
ning til zonen for nærmeste udvikling, som  
vedrører miljøet omkring den enkelte, er 
idéen om flow indrestyret, fordi det kom-
mer indefra. Det handler om sammen-
hængen mellem spillerens kompetencer 
og opgavens sværhedsgrad. Vi vil forsøge 
at lægge det, så det passer præcist til det 
niveau, spilleren befinder sig på. 

- Det må hverken være for kedeligt eller 
for svært.

- Præcist. Og det kan skabe denne her 
flow-tendens, som understøtter spillernes  
kreativitet, koncentration, og det kan også  
føre til indre motivation. Og det er noget,  
der ligger os ret nært, for vi ved fra  
forskning, at den indre motivation er det, 
der gør, at du godt kan lide noget. Og at 
du trives. 

Selvbestemmelse

- Det læner sig op ad selvbestemmelses- 
teorien, som er opnåelse af indre motiv- 
ation. Der skal være tre psykologiske  
behov opfyldt for, at man kan være indre 
motiveret: Kompetence - det vil sige alt 
det, vi laver ude på banen, skal stemme 
overens med spillernes kompetence. Så 
er der tilhørsforhold. Som mennesker vil 
vi gerne være en del af et fællesskab. Og 
så er det graden af autonomi, det vil sige 
selvbestemmelse. Spillerne skal selv have 
indflydelse på, hvad de laver på banerne. 
Man skal skabe den indre motivation ud 
fra det. 

- For kompetence kan stikordene være 
mestring - at kunne, at lykkes. Hvad auto- 
nomi angår, handler det om ejerskab, 
indflydelse, selvbestemmelse. I forhold til 
samhørighed handler det om at have et 

DDEE  FFIIRREE  PPÆÆDDAAGGOOGGIISSKKEE  TTEEOORRIIEERR

FLOW ZONEN FOR 
NÆRMESTE 
UDVIKLING

ANERKENDELSE SELVBESTEMMELSES- 
TEORIEN

• Mental tilstand

• Underudfordring

• Overudfordring

• Flowzonen

• Indrestyret

• Tryghedszonen

• Utryghedszonen

• Nærmeste
udviklingszone

• Nære rollemodeller

• Miljøet

• Fire dimensioner

• Forståelse og
indlevelse 

• Bekræftelse

• Åbenhed

• Afgrænsethed og
refleksion 

• Tre psykologiske behov

• Kompetence

• Tilhørsforhold

• Autonomi

• Indre motivation

De fire pædagogiske strategier
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tilhørsforhold, et fællesskab. Det er sådan 
noget, vi forsøger at indføre i praksis. 

Anerkendelse

- Jeg skal også nævne anerkendelse. Og 
det handler egentlig om, at vi skal aner-
kende de individer, vi har derude. Lige 
meget hvilken følelse, de har i kroppen, 
lige meget hvordan de opfører sig, skal 
vi altid anerkende den måde, de opfat-
ter verden på. Spillerne skal blive set og 
hørt, og vi skal forsøge at forstå dem. Det 
handler også om, at vi som professio- 
nelle, som trænere, kan sætte vores egne  
oplevelser til side og forsøge at forstå, 
hvor spillerne kommer fra, og hvordan de 
opfatter verden. 

Hvor langt kan man gå?

- Kan man ikke risikere, at det tager en 
uheldig drejning, hvis man giver en 8-årig 
dreng selvbestemmelse?

- Jo, helt sikkert. Det handler om, at vi 
skal uddanne vores trænere i, hvordan 
man får det til at leve ude på banerne. 
Selvfølgelig kan du ikke bare give en 
8-årig frit lejde. Men lad os tage et ek- 
sempel: En gang om måneden får spil-
lerne lov til selv at vælge, hvilken øvelse 
de gerne vil lave. Det kan også være en 
gang om ugen. Et andet eksempel kunne 
være, at vi til en kamp, hvor vi selvfølgelig 
er udviklingsorienterede, kan spørge en 
udskiftningsspiller, hvilken plads han har 
lyst til at spille, når han kommer ind på 
banen. Eller hvad han kunne have lyst til 
at øve sig i det næste stykke tid til trænin-
gen. Så det handler om de her små greb, 
der kan øge sandsynligheden for, at de fø-
ler sig inde i processen om, hvad det vil 
sige at være fodboldspiller. Det arbejder vi 
rigtig meget med. 

- Hvor langt kan man gå med selvbestem-
melse? Kan det også indbefatte, at spil-
lerne selv vælger holdet?

- Ja, det kunne det godt være. Der er 
en forskel på selvbestemmelse og med-

bestemmelse. Som professionelle skal vi 
tage en beslutning om, hvorvidt vi ønsker 
selvbestemmelse eller medbestemmelse. 
Medbestemmelse vil sige, at man har ind-
flydelse. Selvbestemmelse vil sige, at man 
selv bestemmer over, hvad man skal. Det 
kan for eksempel ske, at spillerne vej-
ledt af trænerne får lov til at bestemme, 
hvem der skal spille hvilke positioner på 
holdet. Så vil nogen sige, at de kun vil 
spille angriber. Men så skal vi jo som de 
voksne forsøge at få det ind i en passende 
ramme. 

- En træner på et af vores U10-hold kom 
ind på, at spillerne skulle give feedback 
til hinanden under træningen. Spillerne 
blev delt op i makkerpar, og så skulle de i  
løbet af træningen se, hvordan makkeren 
lykkedes. Og hvordan vi kan gøre tingene 
endnu bedre. De skal have en positiv ind-
stilling til, hvad deres kammerat lykkedes 
med. Og på et andet U10-hold har vi fået 
en legeansvarlig. Noget af det, der driver 
vores spillere, er at lege. Så det sidste 
kvarter af træningen vælger den legeans- 
varlige sammen med børnene, hvad de  
laver til sidst. Når vi inddrager trænerne i 
de her processer, tager de også selv nogle 
aktive valg om, hvad der skal prioriteres. 

Workshops

- Fortæl om, hvordan I formidler den  
pædagogiske strategi til trænerne.

- Vi har haft tre workshops indtil videre. 
Formålet med dem er, at trænerne får 
ejerskab over, hvordan strategierne kom-
mer ud og lever på banerne. Hver pæ-
dagogisk strategi har en særskilt work- 
shop, hvor vi drøfter, hvordan vi kan få 
den ud at leve på banerne. Det udmønter 
sig i nogle tiltag, som vi arbejder med i en  
måned ude på banerne. Hvorefter jeg gi-
ver noget feedback til trænerne om, hvor-
dan vi kan få det arbejdet ind i det, vi 
laver.

- Hvordan har trænerne taget imod de 
pædagogiske strategier? At gennemføre 
dem kræver jo et vist overskud, som en 
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frivillig forældretræner ikke nødvendigvis 
har…

- Det er åbne workshops, hvor alle kan få 
lov at deltage, og det er primært de træ-
nere, der er ansat her i klubben, som har 
deltaget i den. Dem har vi efterhånden ret 
mange af. Og mange af dem køber ind på 
den måde, vi ser rollen som træner på, og 
hvordan vi vil uddanne vores fodboldmiljø. 
Så der har været stor tilslutning, og det er 
enormt fedt at se, hvordan vores trænere 
køber ind på vores tanker og idéer.

- Men de frivillige forældretrænere er må-
ske sværere at få med end de ansatte…?

- Det er helt klart en faldgrube. Men det 
er stadig åbent for vores forældretrænere. 
Og vi er godt klar over, at de har nogle 
tidsbegrænsninger. Derfor bliver de invi-
teret med, og vi forsøger så efter bedste 
evne at involvere vores dygtige forældre-
trænere. Og ellers sætter vi rammerne for, 
hvordan træningen skal være. Men det  
her skal ses som en aktiv del af den  
didaktik, der er omkring vores træning. 
Hvordan den planlægges. Det er vores 
mål med den pædagogiske strategi, at 
trænerne tænker den i både deres egen 
adfærd og i måden at opbygge træningen 
og til kamp. 

Fra trivsel til elite
- B.93 er også en eliteklub. Kan der være 
en risiko for, at springet for en talentfuld 
spiller fra B.93 til et højere niveau bliver 
større, fordi der bliver et større gab mel-
lem et kynisk elitemiljø og et pædagogisk, 
værdibaseret miljø i B.93?

- Det er et glimrende spørgsmål og en god 
overvejelse. Vi tror ikke på, at det ene 
udelukker det andet. Når vi ser på men-
nesket på alle kompetenceniveauer, kan 
vi se, at hvis man trives, lærer man også. 
Men problematikken elite kontra trivsel 
er helt sikkert noget, vi har med i over- 
vejelserne. Det er også et opråb til de an-
dre klubber i københavnsområdet om at 
bringe elitemiljøerne op på et mere pæ-
dagogisk niveau. Det er en del af dansk 
kultur at kunne favne spillerne, ligegyldigt 
hvor de kommer fra. 

Hvornår?

- Hvor lang tid tager det, før vi har ført 
tankerne om de pædagogiske strategier 
ud i livet på banerne?

- Vi er gået i gang med processen nu. 
Nogle af os skal på barsel i 2023. Både 
Rasmus og jeg har familieforøgelser der-
hjemme. Men vi arbejder hårdt på det. Og 
vi er godt i gang med tre af strategierne. 
Så i løbet af 2023 skulle vi gerne begynde 
at se det gennemført i praksis. Og så er 
det jo op til debat, hvornår det er gen-
nemført på en måde, som vi ønsker det. 
Men trænerne skal hele tiden have for øje, 
at det er noget, vi prioriterer. Og at vi som 
ansvarlige hele tiden bliver bedre til at 
huske trænerne på, hvad vi gerne vil, og 
hvilke muligheder de har for at uddanne 
sig i at blive gode til at bruge de pæda- 
gogiske strategier.

Rasmus Broberg Jespersen
Foto: Henrik Wessmann
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BACK-OP FORENINGEN LUKKER OG SLUKKER – MÅSKE?
Ny generalforsamling d. 21. februar
af Torben Klarskov

Back-Op foreningen blev stiftet i 1988 
af navnkundige Kurt Olsen, som var 
blevet inspireret af noget tilsvarende, 
der dengang eksisterede i Hvidovre 
Idrætsforening.

Ideen gik i korthed ud på at samle 100 
inkarnerede B.93´ere, der med et kontin-
gent på 1.000 kr. ønskede at støtte fod-
boldungdommen i B.93, hvor det var nød-
vendigt. Derfor gik foreningen oprindeligt 
under navnet 100-mandsforeningen, idet 
målet var at skaffe 100 medlemmer. Det 
antal medlemmer nåede man aldrig. 70 

medlemmer af B.93 valgte dog at slutte 
op om ideen.

I 2010, hvor formanden hed Poul 
Davidsen, var foreningen tæt på at blive 
lukket, men på en generalforsamling 
samme år gjorde manden med de fleste 
redninger på stregen (læs Leif Rønnow) 
opmærksom på, at der trods alt på det 
tidspunkt var 30 medlemmer, der var vil-
lige til at spytte i kassen. Blandt de tilste-
deværende på mødet dengang var denne 
artikels forfatter, der fik hurtigt fik samlet 
en ny bestyrelse omkring sig bestående af 

Peter ”OB” Jensen
Foto: B.93 Fotoarkiv

Torben Klarskov
Foto: B.93 Fotoarkiv
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ham selv som formand, Peter ”OB” Jensen 
som næstformand, Henrik Dreiager som 
kasserer, afdøde Hans Hesselberg som se-
kretær og Torbens trofaste følgesvend Leif 
Lykke Nielsen som suppleant. 

Navnet blev ændret til Back-Op forenin-
gen, idet den nye bestyrelse fandt, at 
det var lidt misvisende at skilte med, at 
man rådede over 100 medlemmer. I 2018 
trådte Palle ”Banks” Jørgensen til som 
kasserer og Finn ”Ludo” Jensen afløste 
Hans Hesselberg.

30 medlemmer blev til 37 medlemmer, 
hvilket indikerer, at det er blevet mere 
svært at finde ildsjæle i klubben, der vil 
bakke op om ideen. Den nye bestyrelse 
måtte også igennem en krise i starten, 
da Covid-19 lagde en dæmper på såvel 
ungdomsrejser som mødeaktivitet i for-
eningen.

På generalforsamlingen i 2022, hvor 15 
medlemmer var mødt op til samling med 
efterfølgende spisning, meddelte forman-

den, at han ikke ønskede genvalg, da han 
var i færd med at rykke sine teltpæle til 
Bornholm, og han opfordrede forsamlin-
gen til aktivt at møde op til generalfor-
samlingen i 2023 med en ny bestyrelse, 
hvis foreningen skulle overleve. 

På et bestyrelsesmøde den 29. november 
2022 blev den samlede bestyrelse enige 
om at trække sig for at give plads til nye 
kræfter med forhåbentlig nye ideer.

Generalforsamlingen finder i 2023 sted 
den 21. februar kl. 17.00 i klubbens  
lokaler, og her ser man frem til, at fore- 
ningen vil blive videreført med en ny be-
styrelse. Retfærdigvis kan det oplyses, at 
foreningen skønsmæssigt i sin 12-årige 
periode har støttet fodboldungdommen 
(m/k) med et beløb tæt på de 250.000 kr. 
Interesserede medlemmer af klubben, der 
agter at videreføre foreningen kan senest 
den 15. februar kontakte Torben Klarskov 
på telefon 23 37 94 93, eller sende en 
mail til klarskov@b93.dk. 

Finn ”Ludo” Jensen
Foto: B.93 Fotoarkiv

Palle ”Banks” Jørgensen
Foto: B.93 Fotoarkiv
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TAK TIL EN SKATTET LEDER
Claus Brandt Jakobsen stopper efter mange gode år i klubben
af Mads Mazanti Jensen

En af de mest afholdte leder i B.93´s ung-
domsafdeling, Claus Brandt Jakobsen, har 
valgt at trække sig efter mere end ti års 
forbilledligt lederarbejde.

Claus Brandt, letgenkendelig med et fuld-
skæg næsten lige så stort som engage-
mentet og hjertet for klubben, har i alle 
årene været holdleder eller træner for en  
eller flere af de tre årgange, han har  
været tilknyttet – i perioder endda i funk-
tioner for alle tre årgange på samme tid!

Bestemt ikke altid nemme opgaver, når 
der også var en struktur og en økonomi 
at tage hensyn til. Men Claus har trods 
de svære vilkår altid haft en beundrings-
værdig positiv og konstruktiv tilgang til 
opgaverne.

Claus, der til daglig er skolelærer og til-
lidsvalgt i Danmarks og Københavns 
Lærerforeninger, fik yderst fortjent tildelt 
Børge Strøyer Christensens Mindelegat i 
2017 på 1.893 kroner for sit på alle måder 
fornemme arbejde for vores ungdomsaf-
deling.

Han er højt skattet af de mange børn og 
unge, der har været under hans vinger. 
To af hans tidligere spillere, Nathan og 
Danish fra årgang 2008, udtaler:
- Vi har alt at takke dig for i forhold til  
vores tid i klubben – uden dig er det slet 
ikke sikkert, at vi havde spillet mere.

På vegne af Børneledelsen i klubben siger 
Mads Petersen:
- Claus har været i klubben i 10½ år, og  
har selv opgjort sit timeantal til over 
10.000 træningstimer – og det var endda 
for nogle år siden. 
- Vi har meget at takke Claus for, og han 
efterlader et hul.

Som afskedsgaver fik Claus:
Kop med B.93-logo til al den kaffe, man 
skal drikke som hårdtarbejdende lærer.
Gavekort til Madklubben til lidt kvalitetstid 
med konen.

Spillertrøje i nyeste udgave.

Tusind tak for mange gode år, Claus. Vi 
ønsker dig alt det bedste fremover.

Claus Brandt (med skægget) blev takket for sin indsats
Foto: B.93
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FREDDIE BIRTØ BLIVER 90 ÅR
Æresmedlem fylder rundt
af Palle Banks Jørgensen

Mandag den 27. februar fylder Freddie 
Birtø 90 år. Tillykke med det.

Ved sidste års generalforsamling så vi 
sidst Birtø i klubben, hvor han fik overrakt 
nålen for 40 års medlemskab. Han blev 
medlem på en lidt speciel måde. Han var 
ofte tilskuer til divisionsholdets kampe i 
Idrætsparken eller på Østerbro Stadion. 
Han skrev til klubbens bestyrelse, at han 
var utilfreds med indholdet af kamppro-
grammet. Og så skete der det, der ofte 
sker i den slags sager. Han blev ny redak-
tør af kampprogrammet.

Freddie Birtø, der var født og opvokset 
i Nakskov, har hele sit voksenliv boet i 
Vallensbæk. 

Han var herefter redaktør af kamppro-
grammet i 13 år. Et par år efter starten  
blev han også chefredaktør af Medlems- 
bladet. Det var han så i 12 år. Da bladet  
fik vanskeligheder i 2002 genindtrådte 
Freddie, indtil han overlod kuglepennen 
til Torben Klarskov i 2010.

Freddie kom i Hovedbestyrelsen i 1989 (til 
1997). Det var en periode med store ud-
fordringer, ikke mindst de mange forhand-
linger med Københavns Kommune om 
klubbens udflytning fra Stadionbygningen 
til Svanemølleanlægget. Sammen med 
Jørgen Norsker (formand), Henrik 
Lindholm (kasserer) og Torben Billmann 
(tennis) var Freddie Birtø (sekretær) 
medansvarlig for de gode omgivelser på 
’Slottet’.

Freddie Birtø var medstifter af klub-
bens Museumsudvalg (som nu hedder 
Kulturudvalget) i 1999 sammen med 
Jørgen Norsker, Kai Orla Jensen, Hans 

Hesselberg og Palle ’Banks’ Jørgensen. 
Og så var Freddie naturligvis også med i 
udgivelsen af 100 års- og 110 års-jubilæ-
umsskrifterne.

Freddie blev æresmedlem i 2010.

Freddie var indtil for nogle år siden fast  
gæst, når 1. holdet spillede på Østerbro 
Stadion. Nu kniber det med bentøjet, så  
hans besøg er noget sjældnere.

Freddie Birtø
Foto: B.93 Fotoarkiv
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HISTORISK MÅLSKYTTE I DANSK FODBOLD ER DØD
Lars Hansen, som blev den første målscorer i betalt fodbold i 
Danmark, er død. Han blev 69 år
af Frits Ahlstrøm (artiklen er tidligere bragt på tv3sport.dk)

DBU indførte betalt fodbold i 1978. I den 
første kamp skulle B.93 spille mod AGF 
i Københavns Idrætspark – lørdag d. 1. 
april – i overværelse af 2.700 tilskuere.
I det 16. minut scorede Lars Hansen på 
hovedstød. Han gjorde det også til 2-0, og 
B.93 vandt 3-1.

Lars Hansen fik sin fodboldopdragelse i 
Hillerød GI, hvor han i sin ungdom spil-
lede sammen med blandt andre Michael 
Meyerheim, der også var et stort talent, 
men foretrak at satse på en karriere i me-
diebranchen.

Som 21-årig skiftede Lars Hansen til KB, 
inspireret af sin daværende spillende træ-
ner, målmanden Niels Hagenau, som ud-
over 5 A-landskampe opnåede 226 kampe 
på 1. holdet i KB.

Det blev til to flotte sæsoner som amatør 
i KB, hvor han brillerede som en løbevillig 
og målfarlig angriber.

Om KB med indførelsen af betalt fodbold 
ville have givet Lars Hansen en kontrakt, 
vides ikke, eftersom det aldrig blev aktu-
elt. Så snart, det blev tilladt at ansætte 
spillere, kontaktede B.93’s formand John 
Andreasen ham på opfordring fra træne-
ren John Sinding og sportschefen Erling 
Bøje.

John Andreasen havde ligesom en anden 
gentleman, Emil Sørensen fra FB, kæm-
pet indædt imod professionelle tilstande i 
dansk fodbold. Men i ”nederlagets stund” 
reagerede han prompte, inviterede Lars 
Hansen til forhandlinger og lavede en af 
sine bedste aftaler i de 20 år, han var for-
mand for B.93.

Selv om Lars Hansen trivedes hos ”Den 
Hvide Dame på Østerbro” – kælenavnet 
for B.93 – var han efter fem år i landets 
bedste række indstillet på at vende tilbage 
til sin barndomsklub. Men da klubben ryk-
kede ned, bad den daværende cheftræner 
Erik Dennung ham om at blive; i al fald én 
sæson. Det gjorde han naturligvis og hjalp 
B.93 til oprykning.

Lars Hansen var med til at vinde DBU’s 
Pokalturnering i 1982. Han var på grund 
af et mindre benbrud ude af stand til at 
deltage i finalen mod B 1903, men da den 
sluttede 3-3 efter forlænget spilletid, blev 

Lars Hansen
Foto: B.93 Fotoarkiv
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det nødvendigt med en omkamp tre uger 
senere, og da var han spilleklar igen.

På et mål af det indskiftede postbud Jens 
Nørager vandt B.93 med 1-0 og kvalifi-
cerede sig til Europa Cup-turneringen for 
pokalvindere, hvor klubben overraskende 
eliminerede SG Dynamo Dresden og der-
næst tabte til Thor Waterschei (nu KRC 
Genk).

Det er den eneste gang, B.93 har vundet  
DBU Pokalen, mens det er blevet til ni 
danske mesterskaber; det seneste i 
1946. I sin snart 130-årige historie har 
klubben leveret 46 spillere til det danske 
A-landshold.

Tilbage i Hillerød GI efter 45 mål i 184 
kampe for B.93 spillede Lars Hansen to 
sæsoner på 1. holdet, der havde hans 

tidligere holdkammerat i KB, Torsten 
Andersen, som cheftræner. Torsten 
Andersen erindrer Lars Hansen som 
et samlingspunkt både på og uden for  
banen – med et smittende humør og altid 
et glad smil.

Lars Hansen, der var uddannet murer, 
spillede 99 kampe på 1. holdet i Hillerød 
GI, inden han på grund af sygdom slut-
tede med fodbolden.

Som B.93’s historiker Palle Banks skriver i 
profilen på ham i klubbens arkiv:
-Lars måtte stoppe som murer, og det var 
slut med at gå lange ture. Han kunne hel-
digvis beholde sit førerbevis. Men det tro-
faste overskæg røg til storskrald.

Indtil 2015 deltog Lars Hansen på krykker 
i den årlige nostalgifest i B.93.

Sejren over Dynamo Dresden i 1982 fejres. Lars Hansen er nr. 3 fra venstre
Foto: B.93 Fotoarkiv
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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 Østerbros 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

Ulla Zeeberg
ulla@b93.dk

Valdemar Jensen
valdemarj@gmail.com

Glenn Huniche
huniche@me.com

Martin Heisterberg (suppleant)
martinheisterberg@gmail.com

Jens Als Fussing (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)
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BB..9933  FFaannkklluubb  mmeedd  nnyy  FFaannkklluubb  ––  ””DDee  UUnnggee  EEnnggllee””  
 
B.93 Fanklub udvider nu med en ungdoms fanklub for 
moderklubbens medlemmer mellem 5-15 år. 
Det er ganske GRATIS at være medlem.  
 
HHvvaadd  ffåårr  mmaann  ssåå??  
Som ungdomsmedlem kommer du i forvejen gratis ind til alle 
1. seniors hjemmekampe på Østerbro Stadion, men med dit 
helt unikke medlemskort kan du tage en ven/forældre med 
ind gratis. 
 
Derudover giver B.93 Fanklub popcorn og en sodavand til 
alle hjemmekampe, og mulighed for at deltage i en sparke 
konkurrence i pausen, hvor du kan vinde fede præmier. 
 
På tribunen laves der et afsnit til ”De Unge Engle”, hvor vi 
sørger for flag og andre festligheder. 
Derudover vil der til nogle kampe være speciel events som 
kunne være FIFA 20 konkurrence på PlayStation. 
 
IInnddmmeellddeellssee  ii  ””DDee  UUnnggee  EEnnggllee””  sskkaall  sskkee  ppåå  mmaaiill:: 
Nehm88@yahoo.dk   
Emnefelt: DUE  
Skriv navn og telefon nr. samt hvilke årgang og hold du 
spiller på  
 
Medlemskortet hentes i Fanboden på Østerbro Stadion.  
 
Vi håber at se en masse af klubbens unge medlemmer på 
Østerbro Stadion. 


