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KOM IND I KVINDEKAMPEN B.93

I  1988 havde det danske kvindelandshold 
i håndbold lidt et rekord stort 22-måls 
nederlag til Norge. Træneren hed den-

gang Ole Eliassen, og han havde ironisk 
nok tidligere udtalt, at ”livet var for kort til 
kvindehåndbold„. Holdet stod uden sponsor 
og støtte fra Team Danmark.

Men under Ulrik Wilbeck rejste holdet sig 
og i 1993 vandt Danmark sølv ved VM i 
Tyskland, og resten af historien om holdet 
er alment kendt.

Det forhindrede dog ikke FCK`s tidligere 
direktør, Flemming Østergaard i at udtale 
på samme, lidt nedladende måde om kvin-
delige fodboldspillere, trods den kendsger-
ning at det danske kvindelandshold i 1971 
vandt det uofficielle verdensmesterskab i 
fodbold i Mexico.

Piben har i dag fået en ganske anden lyd. 
Ved det nyligt afholdte Europamesterskab 
i fodbold for kvinder vandt Danmark sølv 
under stor mediebevågenhed. 

Fodboldkvinderne skruede efterfølgende 
bissen på over for DBU og stillede krav 
og bedre arbejdsforhold og aflønninger, 
der kunne måle sig med de tilsvarende for 
herrelandsholdet. 

B.93 har valgt at give kvinderne den for-
nødne plads til at dyrke fodbold på lige fod 
med mændene… næsten

Vort elite kvindehold er for tiden placeret 
på den andenplads, der giver adgang til 
forårets oprykningsspil om en plads i den 
øverste liga – 3F ligaen.

Vi bør derfor give kvinderne al den støtte, 
vi formår, men måske kan det blive svært 
for os alene at løfte opgaven.
Hillerøds, Allerøds, Birkerøds kvinder har al-
lerede indledt et samarbejde med FC Nord-
sjælland.

Måske er også tiden inde for B.93 til at finde 
en samarbejdspartner med større muskler? 
Ellers er toget måske kørt.

19. maj 2018
fylder B.93 125 år

Du kan være med til at give klubben en gave.
Støt klubbens jubilæumsfond

Konto 3001 3121223627

Redaktøren
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I sidste sæson vandt Skjold Birkerød 
Kvindeserie Øst foran B.93. Begge hold 
rykkede op og spillede uafgjort på 1-1 i 

den første divisionskamp på Østerbro Sta-
dion. Siden har Birkerød haft problemer 
med at gøre sig gældende i rækken, mens 
østerbroholdet pt. indtager andenpladsen.

B.93 profiterede af den kraftige medvind 
i første halvleg, og angreb efter angreb 
skyllede frem mod Birkerød målet. Der 
skulle dog lidt hjælp fra en Birkerød for-
svarsspiller til, at gæsterne kom foran 
tidligt i kampen. Efter et hjørnespark ville 
Lea Frøling sparke bolden ud af farezone, 
men hun sendte bolden direkte i maven på 
B.93 angriberen Ida Marie Ahlers Hove, og 
herfra sprang bolden ind i nettet. 

B.93 havde flere gode muligheder, mens 
Birkerød kun var sjældne gæster i den 
modsatte ende. En flot halvflugter fra 
B.93`eren Janice Jacobsen, blev fornemt 
afværget af Birkerøds målvogter Maria 
Düsterdich Hansen. 

Der opstod en dramatisk situation 28 
minutter inde i kampen, hvor dommer 
Marco Sønderhauge Jensen skønnede, at 
B.93 farlige angriber Mette Perthu-Han-
sen blev fældet i feltet. Et dommerskøn, 
der dog af Amanda Ny Madsen blev sendt 

på stolpen. Bolden røg tilbage til 93èren, 
der sparkede bolden i mål. Dommeren 
pegede mod midten, men linjedommer 
Carsten Christiansen løb ind til domme-
ren, og gjorde opmærksom på, at Birke-
røds målvogter Maria Düsterdich Hansen 
ikke havde haft fingre på bolden, og at 
scoringen derfor skulle annulleres ifølge 
reglen om gentagelsesspark. Også den-
ne afgørelse var der delte meninger om, 
og Birkerøds målvogter indrømmede da 
også i pausen, at hun havde haft kontakt 
med bolden.

Mette Perthu-Hansen scorer til 2-0 
- Foto Bjarke Møller

BIRKERØD STRED TAPPERT
Af Torben Klarskov

Tabte til modvinden og et velspillende tophold fra B.93

Medlemsbladets redaktør har i sin egenskab af sportsmeddeler på 
Frederiksborg Amts Avis overværet og refereret B.93 kamp i 1. Division for 
Kvinder på Birkerød Stadion. Dette referat gengives her i det håb, at flere 
får øjnene op for, hvor godt kvindefodbold spilles i dag. Vinklen er naturlig-
vis på Birkerød.
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Mette Perthu- Hansen skal man ikke give 
megen plads. I det meste af første halv-
leg blev hun konstant angrebet af tre Bir-
kerød spillere, når hun havde bolden. En 
enkelt gang fik hun frie tøjler, og så gik 
det direkte mod mål, uden om Birkerød 
keeperen, og gæsternes andet mål var en 
kendsgerning. 

Med den kraftige med vind i ryggen kom 
Birkerød aggressivt ud til anden halvleg. 
En lang bold fra egen rækker blev sendt 
frem mod Amanda Poulsen, der løb fra to 
B.93`ere i det centrale forsvar. Reducerin-
gen var en kendsgerning og spændingen 
var intakt.  Gæsternes sikre pasningsspil 
langs jorden betød dog, at de atter fik 
kontrol over opgøret. Et hjørnespark, hvor 
Mette Perthu-Hansen gjorde sig bred inde 
foran Birkerød målvogteren, endte med 
en nedfaldsbold, som Amanda My Madsen 

kunne skrabe over stregen til kampens 
resultat 3-1. 

3-1 til B.93 målscorer Amanda My Madsen 
– Foto Bjarke Møller.

FODBOLD 1. DIVISION KVINDER:  SKJOLD BIRKERØD – B.93 1-3 (0-2) 
Målscorere:

0-1: Ida Marie Ahlers Hove (3) 0-2: Mette Perthu-Hansen (45)

1-2: Amanda Poulsen (47) 1-3: Amanda My Madsen (60)

Tilskuere: 75.
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KLUBBENS SENESTE REKORDINDEHAVER
Af Torben Klarskov

Nicolai Dahl Olsen står noteret for det hurtigst registrerede 
mål i dansk fodbold

D er var blot spillet 6.6 sekunder af 
kampen i mod topholdet Brabrand 
på Østerbro Stadion i foråret 2017, 

da Nicolai Dahl Olsen med tilnavnet 'Pukki' 
var spillet helt fri på en indøvet startdetalje. 
Iskoldt sendte han bolden ind bag Brabrand 
målmanden.

Det tog noget tid at få efterprøvet, om det 
nu også var den hurtigste scoring i dansk 
fodbold, men endelig kom det bekræftende 
svar, der gjorde 'Pukki' til en berømthed 
i dansk fodbold.

Selv er den unge bornholmer noget yd-
myg under samtalen, men ambitionerne 
kan han ikke skjule.

 "Jeg har fået megen tillid fra træner 
Sune Lærkedahl Nielsen, og jeg synes 
også, at jeg har fået løftet mit spil, selv 
om jeg godt kan se, at jeg har meget 
at lære endnu.

Foreløbig har 'Pukki' kontrakt med B.93 
frem til sommeren 2019.

 "Jeg vil give fodbolden en chance og 
se, hvad det kan føre til. I øjeblikket 
kombinerer jeg mit fodboldspil med et 
vikararbejde på et kollegie for hjerne-
skadede. Så må jeg senere se om det 
kan bære eller briste.

Nicolai Olsen begyndte at spille fodbold på 
barndomsøen Bornholm. Født og opvokset 
i Rønne uden, at den bornholmske accent 
dog kan høres på ham.

Billlede af Nikolai Dahl Olsen
– Foto: Torben Klarskov
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Sammen med vennen Jonas Berg kom 
han på Elite Bornholms bedste U17 mand-
skab. De besluttede begge to at tage på 
Københavns Efterskole. Jonas valgte B.93 
med det samme, mens Nicolai var en tur 
rundt om Brøndby.

Her fik han af klublegenden John Ranum 
det gode råd at prøve lykken i Hvidovre, 
men her følte han, at han ikke rigtig hørte 
hjemme. Efter en snak med Jonas valgte 
Nicolai at tage kontakt til Michael Hjort-
kjær, der på det tidspunkt var U19 træner 
i B.93, og Nikolaj blev hurtigt fast mand 
på holdet.

 "B.93 er en klub med et helt unikt kam-
meratskab. Vi er et ungt hold, der må-
ske godt kunne bruge lidt mere erfa-
ring på holdet. Vi lukker alt for mange 
lette mål ind, så vi der ligger fremme 
på banen, må sørge for at score fle-
re mål, end der går ind i den anden 
ende. Vi spiller nogle gange på et højt 
niveau, for derefter at være helt væk 
i den næste kamp. Erfaring og rutine 
vil gøre holdet godt.

Nicolai har ambitioner om at spille på et 
højere niveau, hvis ambitionerne kan stå 
mål med evnerne. Han vil gerne med B.93 
op i 1. Division, men en tilværelse i tysk 
fodbold eller spansk fodbold frister også, 
mens engelsk fodbold nok er en kende 
for fysisk. 

Hans spidskompetencer er, at han er me-
get rolig, når han har bolden. Han er pas-
ningssikker, god til at erobre bolde. Sin 
lidenhed til trods har han springkraft nok 
til at nå højest i feltet. Men vigtigst af alt 
er, at han altid er træningsparat og åben 
for at lære. Således beskrev U19 træneren 
Michael Hjortkjær en af sine nøglespillere 
for nogle år siden. 

Det er op til efterårets sæsonstart blevet til 
58 kampe på klubbens første hold og otte 
scoringer på kontoen – hvoraf en af dem 
gjorde ham verdensberømt i Danmark. 

Medlemsbladet ønsker Nicolai god 
vind fremover.

Nicolai Olsen har scoret efter 6,6 sekunder. Den 
hurtigste registrerede scoring i dansk fodbolds 
historie.
Foto: Christian Midtgaard.
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100.000 KR. FRA NORDEA FONDEN
Af Claus Vandborg

Nordea Fonden har doneret B.93 100.000 
kr. for at støtte op omkring klubbens kom-
mende lektiecafe, som giver B.93`s man-
ge unge medlemmer muligheden for at 
kombinere en dag med træning og lektier.

Nordeas Filialdirektør Rune Bach:

 "Nordea Fonden vælger at støtte gode 
liv med fokus på sundhed, motion, 
natur og kultur – og støtter derud-
over uddannelse. Med en lektiecafe 
til de unge medlemmer er håbet, at 
der er yderligere mulighed at udvikle 
klubbens kultur med fokus på motion 
og sundhed – krydret med at med-
lemmerne får rammerne for også at 

kunne passe deres uddannelse. Udover 
Nordea Fondens donation vil vi i Nor-
dea på Trianglen tilbyde at komme på 
besøg i lektiecafeen for at fortælle om 
økonomi, budget og andre relevante 
emner til at bakke om det gode tiltag

B.93 ̀ s formand Hans Drachmann udtalte 
disse ord ved overrækkelsen

 "Nordea Fonden flugter fint i retning 
af B.93`s forhåbninger om at støtte 
vores unge medlemmer i dette nye 
tiltag for vores klub, og skal have en 
yderligere tak for at støtte et af vores 
ungdomshold med fodboldtøj.

B.93`s tidligere landsholdspiller Jens Kolding modtager checken på 100.000 kr. fra Rune Bach. Foto Mark Bernquist. 
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Brug for sparring 
om andelsbolig?
Få indblik i, om du er i – eller skal ind i – en sund andelsboligforening, eller om 

du står med et godt køb i forhold til dine behov og din økonomi. Hos os får du 

en meget konkurrencedygtig finansiering og et fleksibelt andelsboliglån, hvor 

du kan vælge variabel eller fast rente, og løbetiden kan justeres helt efter dine 

ønsker.

Kom forbi og få et gratis eksemplar af ”Værd at vide om køb af 

andelsbolig” – vores bog, der i et forståeligt sprog giver indsigt i alt, der 

vedrører finansiering af andelsboligen.

Hør os, hvordan du kigger bag andelsboligfacaden.

Østerfælled Torv 40, 1. tv. / 2100 København Ø / tlf. 4456 3800
osterbro@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/osterbro

Jesper Christensen
Direktør
Ring 4456 3812

Bent Kristensen
Stedfortrædende direktør
Ring 4456 3809

Louise Kristensen
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3811

Helle Lund
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3820

Dita Dalmose
Privat-/pensionsrådgiver
Ring 4456 3816

Katrine N. Andreasen
Erhvervskunderådgiver
Ring 4456 3814

Rune A. E. Ravn
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3813



E n venlig sjæl har gjort redaktionen op-
mærksom på, at det vi i sidste nummer 
kaldte for et termometer, nok hellere 

skulle have heddet et barometer.
Det er jo den slags uheld, der indtræf-
fer, når redaktøren kun har læst medicin 
i tre måneder.

Fra nu af kalder vi det et barometer, og 
det har kurs mod smukt efter de tre før-
ste måneder.
Til dato er der indbetalt lidt over 33.500 
kr. – Der er et stykke vej endnu.

Vi siger foreløbig tak til følgende 
bidragydere:

Palle Banks Jørgensen 
Hans Christian Boserup 
Leif Clemens Pedersen
Arvid Christensen 
Torben Klarskov
Freddie Birtø
Per Grenz
Henrik Dreiager
Ole Ringheim 
Gitte Arnskov 
Ole Petersen 
B.93 Fodbold ApS 
Jens Jørgensen 

Jan Smith
Flemming Johansen 
Johnny Wetterstein
De Gyldne 
Peter Grahn
Finn Ludo Jensen
Svend Petersen
Stig Hansen
Kaj Bak (Boll) Christensen 
Sanne Stiborg
Meny Rotunden
Drinkit 
og Svend Ove Rasmussen.

Alle har bidraget med et lille eller stort beløb, og vi ser gerne frem til endnu flere, der 
vil være med til at give klubben en gave, der rækker ud i fremtiden.

På udvalgets vegne
Torben Klarskov

Af Torben Klarskov

B
ill

ed
e 

af
 b

ar
om

et
er

 d
er

 n
u 

vi
se

r 
33

.5
00BAROMETRET STÅR PÅ SMUKT

10



11
Herrmann & Fischer A/S • Fjeldhammervej 9 • 2610 Rødovre

44 84 36 66 • www.hogf.dk

DESIGN, PRINT & TRYK 
DIGITALTRYK - OFFSETTRYK
REKLAMEBUREAU - FOTOSTUDIE
PREPRESS - BOGBINDERI
SKILTE - EMBALLAGER
OUTDOOR POSTERS - ROLLUPS
LAGERHOTEL/LOGISTIKSTYRING



N år man skal lægge planer i en fod-
boldklub kan det være såre vigtigt, 
at have et overblik over, hvad frem-

tiden bringer. 
Redaktøren har derfor bedt drengenes træ-
nere Martin Jensen fra U17 holdet og Hen-
rik Johannesen fra U19 holdet og pigernes 
talentchef Vinnie Haldbo med hendes to 
trænere fra U18 holdet og U16 holdet om 
at fortælle os, hvor vi befinder os i 2020.

Tirsdag den 12. september var U17 træner 
Martin Jensen og U19 træner Henrik Jo-
hannesen kaldt i samråd med redaktøren.
Vi indleder med en præsentation.

Martin Jensen: er 33 år, har frem til se-
niorkarrieren spillet fodbold i Allerød FK, 
hvorefter han besluttede sig for at være 
træner. 

Det var han først i hjembyen, hvor han 
stod i spidsen for Allerøds Danmarksae-
riehold – herefter var han i to år tilknyttet 
Brøndby IF Masterclass, som assistent-
træner for deres U17 Ligahold, da han i 
sommeren 2017 skrev kontrakt med B.93 
og fik overdraget ansvarer for klubbens 
U17 hold.

I skrivende stund har holdet klaret sig 
flot. Det er blevet til 4 sejre ud af 4 mu-
lige. Sejr over topholdet Viborg (2-1), 
Nykøbing Falster (4-1), Slagelse (3-0) og 
Roskilde i den første kamp (4-1). Holdet 
er nummer to i rækken efter stærke Vi-
borg, som vores ungdom ellers altid har 
haft det svært imod. 

Martin har en talentfuld trup på 24 spille-
re. Ingen er lige pt. på kontrakt, men han 
håber, at det ændres sig i en nær fremtid. 
Martin har haft mange positive oplevelser 
med sit møde med B.93.

 "Alle er generelt meget åbne og imø-
dekomne, og der er mange engage-
rede folk, der brænder for klubben. 
Samtidig er der et stort potentiale, 
og mange steder, hvor vi kan gøre det 
lidt bedre, og dermed optimere vores 
træningsmiljø. Det arbejder vi meget 
med på og omkring U17 i øjeblikket. 
Mange små ting, som tilsammen vil 
gøre en stor forskel.  

U17 mandskabet har før sæsonstart fået 
tilgang af 2 spillere fra Brøndby og en en-
kelt spiller fra Malmø.

NÆSTE GENERATION - DRENGEFODBOLD

Medlemsbladet har været rundt for at tage temperaturen på vore talenter 
fra årgang 00 og 02 såvel hos drengene som hos pigerne.

Af Torben Klarskov

Billede af Martin Jensen. Foto: Torben Klarskov
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Billede af Henrik Johannesen. Foto: Torben Klarskov

Henrik Johannesen: er 47 år. Han har 
været assistenttræner på Avartas divisi-
onshold, været træner i seniorafdelingen i 
Lyngby Boldklub og cheftræner i Karlslunde 
for U 17 og U19. Han har været på kon-
trakt i B.93 nu på tredje år, hvor han har 
fulgt med U15, U17 og nu for U19 holdet, 
så han har et særdeles godt kendskab til 
sin trup på 24 mand. 

Henrik mener at der er fordele og ulemper 
ved at have en fastlåst spillestil. Han har 
hurtigt fået etableret et godt samarbejde 
med Martin, som han ser som et friskt 
pust i klubben. 

U19 holdet er i skrivende stund placeret 
som nr. 8 i rækken. Holdet har spillet uaf-
gjort mod Roskilde (1-1), tabt knebent 0-1 
til stærke Viborg, Uafgjort 2-2 mod Søn-
derjyske og en sejr over HB Køge (2-0). 
Henrik har allerede sendt en del spillere 
op i førsteholdstruppen, og de er spille-
berettigede, hvis de ikke optræder på 1. 
holdets holdkort.

U19 har før sæsonstart fået tilgang af en 
målmand fra Allerød FK. 

Redaktøren kunne ikke lade være med at 
sætte samarbejdet mellem de to træne-
re på en prøve. De blev bedt om hver for 
sig, at sætte B.93 første hold anno 2020, 
men de blev ret hurtige enige om, at det 
var langt bedre at forhandle sig frem til 
en løsning.

Her kommer så deres forslag, idet det 
dog skal anføres, at det kun var tilladt at 
medtage nuværende etablerede første-
holdspillere, hvis de havde alderen til det. 
Formation 4-2-3-1.

På mål Victor Michaelsen, som allerede 
har fået debut på første holdet, hvor han 
har afløst en skadet Ronni Raun. I for-
svaret Awab Salame (U19 spiller, der har 
optrådt en enkelt gang på førsteholdet), 
Adam Emme (der er på vej til at blive en 
etableret førsteholdsspiller trods sine kun 
20 år.) Morten Fraysse (U19 spiller, der i 
nogle træningskampe, har snuset til før-
steholdsfodbold) Mateo Lombart (et talent 
med franske rødder), De to på den centrale 
midtbane Niels Morberg (U17), og Leonel 
Monteanu (U19 spiller, tit på bænken hos 
førsteholdet).  10er Andreas Heimer (U 19 
landsholdsspiller – på vej til at blive etab-
leret førsteholdsspiller) Youssef Dhaflaoui 
(U17 spiller yngst i rækken af 3 stærke 
fodboldbrødre) Sebastian Czajkowski (ikke 
til at komme udenom), og Elon Hismani 
(talentfuld U19 spiller)

Gem nu dette medlemsblad frem til sæ-
sonstart i 2020 og se om vore to dygtige 
ungdomstrænere får ret i deres spådom.
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M andag den 9. oktober var det så tid 
til at gøre status over vore bedste 
spillere fra U16 og U18 pigeholdene.

Redaktøren mødte talentchef Vinnie Baun, 
cheftræner Jesper Dahlmann og Anders 
Vang begge trænere for U18 DM piger.

Talentchefen kunne oplyse, at der er et 
stort potentiale i pigefodboldafdelingen. 
Der vil stadig være områder, der kan for-
bedres såsom specifikation af den enkel-
te spiller, arbejdet med de grundtekniske 

elementer skal være vedholdende. Der er 
muligt at træne effektivt på en halv bane, 
men det giver naturligvis visse problemer, 
når man skal træne 11 mod 11. Vinter-
halvåret navnlig det forestående vil give 
en del problemer på grund af omlægningen 
af banerne, og den megen nedbør, som 
klubben har været ramt af har naturligvis 
betydet en hel del beklagelige aflysninger 
af træningen. 
I medlemsbladet fra marts 2016 var der 
en længere præsentation af Vinnie Baun

NÆSTE GENERATION - PIGEFODBOLD

U16 og U18 piger er spækket med talent

Af Torben Klarskov

Billede: Jesper Dahlman, Vinnie Baun og Anders Vang forhandler listen på plads over profiler fra årgang 00 til årgang 05
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I medlemsbladet fra marts 2016 var der 
en længere præsentation af Vinnie Baun.

Jesper Dahlmann 
– født 19. november 1986. 
Er på nuværende tidspunkt omkring U18 
DM holdet. 

 "I B.93 har jeg fundet min rette hylde 
og jeg ser frem til det videre arbejde. 
Vi er på vej i den helt rigtige retning 

og mit første halve år i klubben har 
kun givet mig mod på mere.

Jesper har fået sin fodboldopdragelse i 
Fredericia Boldklub. Rejsen gik videre til 
Vejle Boldklub, men han vendte tilbage til 
garnisonsbyen og oplevede seks gyldne 
minutter på klubbens første divisionshold.
Han er uddannet speditør og arbejder i 
dag i det tyske firma Dachser. Arbejdet 
som speditør er vanskeligt at forene med 
divisionsfodbold og Jesper valgte derfor 
trænervejen. 

 "Jeg begyndte som træner i Fredericia, 
men da jeg flyttede til København kom 
jeg til B 1908 hvor jeg virkede i 6 år. 
Jeg skiftede til FB damefodbold, hvor 
jeg førte deres bedste damehold op i 
1. Division. 

Jesper kom til B.93 i efteråret 2016. Han 
ser potentialet, som en rigtig god fødekæ-
de. Trænermiljøet finder han rigtig godt. 
Samarbejdet passer ham fortrinligt.

Anders Vang - født 3. januar 1996. 
Anders begyndte at spille fodbold i Øl-
stykke. Fodboldrejsen fortsatte i Lyngby 
Boldklub, videre til Brøndby. Endestation 
i FC Nordsjælland, hvor han desværre 
under træningen kom alvorligt til skade 
med sit ene knæ, der både gik ud over 
korsbåndet og menisken.

Anders lillesøster fik ham sat i gang med 
fodboldtrænergerningen for hendes U8 
hold i Ølstykke
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 "Det gav mig blod på tanden. Jeg fort-
satte som pigetræner i BSF hvor jeg 
arbejdede med piger fra U12 – U15. 
December næste år ser jeg frem til at 
gennemføre træner uddannelsen med 
A licens. Jeg kendte Vinni fra hendes tid 
i Allerød og via hende kom jeg til B.93. 

U16 Øst holdet topper rækken, men er 
desværre til stor overraskelse sendt ud 
af pokalturneringen efter nederlag il BSF.
U 18 holdet ligger lunt pt. på en 8. plads 
i den landsdækkende række. Holdet er 
stadig med i pokalturneringen, hvor hold 
som Hillerød, Brøndby eller BSF venter i 
semifinalen. 

Medlemsbladet sluttede med at give de tre 
deltagere den udfordring, at de skulle pege 
på nogle af de profiler, der er i de enkelte 
eliteårgange, som de mente at kunne se 
et fremtidigt potentiale i.

Det førte efter en kort debat og relativ 
stor enighed til følgende resultat:

Årgang 00: Josefine Foch
Årgang 01: Selma Svendsen
Årgang 02: Daniella Diaz
Årgang 03: Josephine Lech
Årgang 04: Maya Mandrup Klarholt
Årgang 05: Filipa Heintzelmann
Der kunne nævnes mange andre, men 
fundamentet er afgjort på plads. B.93 er 
blevet et godt udviklingsmiljø og talent-
center for pigefodbolden i København. De 
jyske klubber har fortsat et langt bedre 
rekrutteringsgrundlag, som vi ikke kan 
matche, hvis vi ikke udnytter de mulig-
heder for samarbejde, der er til stede i 
vores lokalområde.

Ring 27 50 86 67 
og tag en snak 
med salgs- og  

marketingdirektør
Jonas Klausen

Annoncepriser i 2018 - tag en 
snak med salgs- og marketings-
direktør Jonas Klausen.

 Priser i 2018 (4 numre):
 1/1 side: 4.000 kr. - plus moms
 1/2 side: 2.000 kr. - plus moms

Annoncer i B.93`s medlemsblad 2018 – noget for noget.
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Julebuffet i restauranten den 5. &  7. December fra kl. 17.00
Menu

Sildebord med 2 slags hjemmelavet sild
Æg og rejer

Røget laks med dild creme
Fiskefilet med rørt remoulade

Hjemmelavet hønsesalat med sprødstegt bacon
Andelår på bund af æbler og svesker

Flæskesteg med hjemmelavet rødkål og agurkesalat
Postej med svampe og bacon

Fransk landbrie med kiks og druer
Hjemmebagt brød fedt og smør

Pris per kuvert  kr. 135,00

God jul og godt nytår fra Kokkens Gourmet

Bestillinger modtages på kok@kokkensgourmet.dk



J ens Kolding født den 12. juli 1952 på 
Frederiksberg tilhører ubestridt den 
allerøverste elite af førsteholdspille-

re i B.93 efter krigen. Med 322 kampe på 
klubbens førstehold overgås han kun af Ole 
Petersen (409). Som målscorer ligger han 
med sine 141 mål i perioden 1970-1988 
nummer tre på listen efter Anton Olsen og 
Michael Rohde.

Palle ”Banks” Jørgensen har på klubbens 
hjemmeside givet en ganske udførlig be-
skrivelse af Jens fodboldkarriere. Den be-
skrivelse havde medlemsbladet ingen am-
bition om at konkurrere med, hvorfor vi 
nøjes med at henvise hertil.

Jens kom til verden på Frederiksberg i 1952 
som næstældste søn efter storebror Bjarne. 
Faderen Axel var maskinarbejder og mo-
deren Martha var hjemmegående husmor, 
som så mange andre kvinder i 50`erne. 

Familien flyttede hurtig til en lejlighed i 
Dybbølsgade nr. 18. I 1957 flyttede fa-
milien til Øster Søgade. Fra det tidspunkt 
blev der spillet fodbold hver eftermiddag 
på asfaltbanen i Østre Anlæg, sammen 
med ungdomsvennen Gunnar Aagesen

Jens og Gunnars mødre spottede hurtigt 
drengenes talent for det ædle boldspil, og 
besluttede sig derfor for at tage kontakt 
til den nærmeste lokale fodboldklub B.93.

ALT HVAD DU IKKE VIDSTE OM JENS KOLDING
Af Torben Klarskov

Medlemsbladet har valgt at fokusere på mennesket Jens Kolding

Billede af Jens Kolding. Foto: Torben Klarskov

18



 "Her blev vi taget imod af navnkun-
dige Poul Zølck, der efter at have in-
spiceret vore negle og bedt os om at 
tage hænd  erne op af bukselommerne, 
kastede sit halstørklæde bagud over 
kameluldsfrakken og kort meddelte, 
at vi var for unge til at blive optaget i 
klubben. Det slog imidlertid ikke vore 
mødre ud. De skruede charmebissen 
på over for Zølck og bedyrede, at vi var 
store talenter, hvorefter Zølck gav sig

Poul Zølck blev Jens første træner i klub-
ben og her fik han frie hænder til at lege 
med den kære bold, som syntes klistret til 
hans fødder, i en sådan grad, at det fortal-
tes om ham, at han var i stand til at snyde 
en modstander i en telefonboks.

Det var nu ikke de eneste talenter, som 
boldbegavelsen var i besiddelse af. Bord-
tennisspillet havde han også ganske godt 
styr på. Så godt at han tre gange blev Dan-
marksmester. Spillet dyrkede han i Thomas 
P. Hejles Ungdomshus på Nørrebro, der 
fostrede mange kommende bordtennis-
stjerner, som den lokale klub Zero senere 
profiterede af.

Men også på dansegulvet gjorde han sig 
bemærket. I en kælder på Trianglen svang 
han sig lystigt, men da hans forældre blev 
skilt måtte han skære lidt ned på fritids-
aktiviteterne og valgte faldt heldigvis på 

fodboldspillet. Dansen blev hurtigt opgivet, 
da der ikke længere vankede flødeboller 
efter anstrengelserne.

Jens gik også i skole sammen med vennen 
Gunnar, der også blev hans sidekammerat. 
På grund af familiens skilsmisse, måtte 
Jens i første omgang flytte til Ryesgade 
Skole og senere til Christianshavns Skole, 
hvor en del af gymnastikundervisningen 
foregik i den grå hal.

 "En dag stod der en mægtig vædder 
midt inde i hallen, og vi løb skrigende 
bort. Det var i den tidlige fase af Chri-
stiania, og det formelig vrimlede med 
høns og skæve eksistenser.

På B.93 anlæg mødtes Gunnar og Jens 
dog stadig og efter endt matematisk stu-
dentereksamen fra Christianshavns Gym-
nasium, kaldte værnepligten.

 "Jeg blev taget til Artilleriet i Holbæk, 
og stor var min forbavselse, da Gunnar 
Aagesen tog imod mig på gårdsplad-
sen. Som student var man et oplagt 
emne til en videregående sergentud-
dannelse, og jeg blev da også kaldt 
ind til Oberst Leschley, der var i fami-
lie med den berømte tennisspiller med 
Jan til fornavn. Da han vidste, at jeg 
hellere ville spille fodbold, slap jeg for 
en længere karriere i militæret.

2
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Jens debuterede på B.93 førstehold den 
11. oktober 1970. Modstanderen var FB 
på Frederiksberg Stadion og de blev sendt 
hjem - dog ikke så langt - med et neder-
lag på 1-7 og Jens tegnede sig for tre af 
målene, ligesom som en anden kamme-
rat fra ynglingetiden Jan Høiland gjorde. 
Jan var dog allerede blevet rykket op som 
ynglingespiller.

Historien om Jens, der blev hentet i Kastrup 
Lufthavn af sin bror Bjarne, inden han rej-
ste ned til Mönchengladbach og skrev under 
på en kontrakt med Hennes Weisweilers 
klassemandskab, er dog ikke helt sand.

 "Jeg blev i Kastrup Lufthavn ringet op 
på telefonen af Bjarne, der havde fået 
underretning om, at jeg ville blive er-
klæret professionel, hvis Mönchenglad-
bach betalte hans rejse, så jeg vendte 
selv om og tog toget hjem.

Det blev dog til en professionel karriere 
senere. I 1976 drog Jens til Roda sammen 
med Yvette, som han havde mødt kort for-
inden. Roda var på det tidspunkt en af de 
bedste klubber i Holland.

 "Bedst husker jeg at vi besejrede mæg-
tige Ajax med Frank Arnesen og Søren 
Lerby på holdet. I Europa Cup`en var 
vi tæt på at eliminere selveste Ander-
lecht, der på det tidpunkt hørte til de 
allerbedste i europæisk fodbold. Vi 
førte i Belgien med 1-0 indtil kort før 
tid, hvor en vis Rob Rensenbrink sco-
rede to mål i slutfasen. Returopgøreret 
i Holland tabte vi med knebne 2-3.

Jens var med til at vinde pokalfinalen for 
B.93 mod B.1903 i 1982. Han stod for ind-
lægget til Jens Nørager, der med hovedet i 
omkampen afgjorde finalen til B.93 fordel.

Brøndby købte Jens Kolding, som afløser 
for Michael Laudrup i 1984, og i 1985 var 
han med til at blive Danmarksmester med 
Brøndby. Klubbens første mesterskab.

Jens er uddannet revisor og arbejdede 
sammen med sin bror Bjarne og en over-
gang også med Erling Bøje i et stort revi-
sorfirma. Han blev gift med Janne, datter 
af den kendte B.93`er Jørgen Nielsen. 
Sammen fik de to børn Martin på 22 år 
og Tine på 20. Martin har forsøgt sig lidt 
med boldspillet i B.93, men det havde 
ikke den helt store interesse. Janne døde 
desværre i 2012 af en ondartet sygdom.

Jens er inkarneret B.93`er, som han har 
tjent både på og udenfor banen. Han sid-
der pt. i restaurationsudvalget, der da in-
terviewet skulle finde sted, havde svært 
ved at slippe ham. Han er også med i det 
udvalg, der hvert år holder nostalgifest 
for klubbens tidligere førsteholdspillere 
og ledere. På fodboldbanen er der stadig 
mange modstandere, der efterlades svim-
le i forsøgene på at pille bolden fra ham.

Jens Kolding i aktion mod AaB
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TENNISNOSTALGI 9
Af Torben Klarskov

2 Dominerende tennisspillere fra 1940`erne

T rods de mange genvordigheder, 
som tennisspillerne måtte kæm-
pe med under den tyske besæt-

telse holdt interessen sig dog så stor, at 
B.93 kunne markere sig ved de danske 
mesterskaber i denne periode. Navnlig 
Henning Wiig markerede sig som Dan-
marks bedste tennisspiller i denne periode. 
Det hotteste navn på spindesiden var Milly 
Vagn Nielsen, som det desværre ikke er 
lykkedes at finde et billede af. Men vi ind-
leder naturligvis nostalgien med at præ-
sentere hende.

Milly Vagn Nielsen født Svanberg:
født den 18. marts 1921 - død den 25. 
november 2009

Vinder af 21 danske mesterskaber i pe-
rioden 1946-1971. Vandt sit første DM i 
mixed double ude sammen med Henning 
Wiig. Samme år vandt hun damedouble 
indendørs sammen med Vera Nielsen fra 
KB. Det var dog de to eneste mesterskaber, 
hvor hun optrådte som medlem af B.93. 
De øvrige 19 mesterskaber repræsente-
rede hun HIK. Hendes sidste mesterskab 
på den øverste del af podiet vandt hun i 
1971 i mixed double med Palle Hove fra 
Aarhus 1900.

Milly Vagn Nielsen blev gift med Erik Vagn 
Nielsen. Hun døde i 2009 og blev begravet 
fra den danske kirke i London

Henning Wiig:
Født 1917 – død 1982.
Klubbens absolut stærkeste spiller i åre-
ne 1941 - 1956 både som single- og 

doublespiller. Var i besiddelse af et for-
midabelt benarbejde og mestrede alle 
slag til perfektion.

Henning Wiig vandt i alt 12 Danmarksme-
sterskaber. Det første i 1941 ved de åbne 
mesterskaber i herre double sammen med 
Anker Jacobsen fra KB. Sidste DM mester-
skab kom i 1956, hvor han i herre double 
indendørs strøg til tops med Erik Bjerre 
fra KB. Totalt 4 Danmarksmesterskaber 
i single, 7 DM i herre double og det ene 
danmarksmesterskab i mixed double sam-
men med ovennævnte Milly Vagn Nielsen

Henning Wiig repræsenterede Danmark 
på landsholdet flere gange. Første gang i 
1940 i landskampen mod Sverige.

Arkiv billede af Henning Wiig. 
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REGEL 1: GÅ ALDRIG FØR TIDEN

T il dagens topkamp mod Lyngby (der 
med vores hjælp vandt rækken i for-
året, idet Goran vandt 6-1 over Rød-

ovre) stillede vi kun med otte mand, nemlig: 
Hattens, Jørgen Steen, Jørgen Ost, Boserup, 
William, Kurt Mortensen, Bent Andersen og 
Jørgen Caampbell. Der var afbud fra: Tor-
ben Henriksen, Mygger, Thorbjørn og dy-
namitmanden Flemming Mathiesen og vel 
i princippet også fra Jens Harrild og Goran. 
Vor rutinerede dommer Torben Aagerup var 
også blevet forhindret. Hans job overtog 
This, og så var det tilladt at tackle igennem. 
Til vor store overraskelse dømte den myn-
dige dommer hele fire frispark.

Tilskuere: Ludo, Gert Jensen (sæsonde-
but), Kaj Boll, Tøth, Banks, Fugger, Over-
rath og Hans Bjerg.

Vi ser lige på den løbende scoring:
1-0 (13.) selvmål ved Jan Lorenzen 
(på indlæg fra Kurt)
1-1 (22.) cirkusklovnen

Der er pause, Bent Andersen går ud med 
en begyndende fiber, kommer dog senere 
tilbage. Første halvleg har været nogen-
lunde lige, men nu ser angrebet tyndt med 
målkongen ude.
1-2 (40.) Thomas Larsen
1-3 (45.) Lyngby-spiller
1-4 (50.) Leif Knudsen
2-4 (55.) Jørgen Steen Jensen (en afle-
vering som selv Hans Bjergs bedstemor 
havde scoret på, og samme Bjerg befandt 
sig lige bag målet, han var på vej væk fra 
banen for at fejre sejren)
3-4 (58.) Jørgen Jensen på en aflevering 
som blev til et langskud som snød Søren 
Jensen i lyngby-målet
4-4 (60.) Jørgen Jensen på en helflugter 
efter flot opspil.

En vild afslutning med tre mål i de sidste 
5-6 minutter. Og det var der ikke meget 
der tydede på, idet vi hang det meste af 
2. halvleg. Lige bortset fra, at Boserup 
– der var medansvarlig for målet til 1-2 
—havde et kanonskud på sammenføjning 
(med venstrebenet) ved stillingen 1-3. 
 
Med 6 kampe og 13 point (28-13) fører 
vi rækken før de tre sidste kampe. Der er 
dog en detalje, nemlig at KB med 3 kampe 
og 9 point har tre udsatte. Det er med til 
at ødelægge turneringen. Og det gør det 
ikke bedre, at Sundby har meldt afbud 
to gange. Og deres kamp i denne runde 
mod Rødovre er åbenbart sat til på lørdag. 
Rødovre står som taber uden kamp. Det 
er en skandale, at sidst ankomne Sundby 
skal ødelægge turneringen.

Husk slaget om Østerbro på torsdag. 
Gratis entré.

Banks, ulønnet journalist
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T ekst til Danmark – Sverige 1917: 
03.06. 2017 i Københavns Idræts-
park. 1-1 (0-1) målscorere 0-1 (Bör-

jesson (44), 1-1: Sophus 'Krølben' Nielsen 
(75) 20.000 tilskuere. 

Johannes Gandil skrev i Dansk Fod-
bold efterfølgende om kampen:
„… Efter Spillet maatte vi endda være til-
freds med, at det ikke gik værre.  – Det 

var navnlig Angrebsrækken, det var galt 
med, hvilket i første Række skyldtes, at 
Udtagelseskomitéen havde anbragt de to 
centre-Spillere Poul og Sophus Nielsen 
ved hinandens side. Forsøget med Rohde 
som højre wing, viste sig ogsaa at være 
en Misforstaaelse, og Wolfhagen var kun 
en Afglans af sit tidligere straalende Jeg. 
Men heller ikke Forsvaret – bortset fra 
Sophus Hansen – var uden Lyde.

Stående fra venstre: H. Vestergaard (Dommer), Wilhelm Wolfhagen (KB), Poul 'Tist' Nielsen (KB), Sophus 'Krølben' Nielsen (Frem), 
Axel Andersen Byrval (træner B.93), Anthon Olsen (B.93), Ivar Lykke (KB), Georg Brysting (KB), Gunnar Aaby (AB reserve), 
Siddende: Christian Grøthan (B.93), Michael Rohde (B.93), Sophus Hansen (Frem), Paul Berth (AB), Vilhelm Jørgensen (B 1903)
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FIND HOLGER.
60 gyldne samlet til fest den 15. september 2017



Løsning: Han havde meldt afbud.



SIMON CARSTENSEN HAR EN DRØM

Klubbens 2. Seniorhold er genopstået
Af Torben Klarskov

B .93 2. seniorhold havde i foråret sid-
ste sæson kæmpet sig tilbage til Kø-
benhavnsserien i fodbold, og vi var 

mange gamle klubmedlemmer, der tog del 
i jubelen ude hos Husum Boldklub, da den 
knebne sejr på 1-0 betød oprykning.

I sæsonen 2016-2017 så det længe ud 
til at holdet ville sikre sig en pæn midter-
placering i rækken, men da holdet mødte 
en af nedrykningskandidaterne fra Frem, 

som holdet vandt over, sprang der forme-
ligt en bombe.

Boldklubben Frem havde genkendt en 
af spillere på B.93 mandskabet, som de 
vidste ikke havde licens, og de nedlagde 
derfor protest – en protest som DBU Kø-
benhavn tog til følge og dømte B.93 som 
taber i de 8 kampe som vedkommende 
spiller havde deltaget i.

Billede af Simon Carstensen. Foto: Torben Klarskov
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Det betød degradering til Serie 1 og kri-
semøde i klubben.

 "Før sommerferien mødte 15 spillere op 
til dette møde, fortæller Simon Car-
stensen. Fem af spillerne meddelte, at 
de ville søge andre græsgange, så det 
så derfor temmelig sort ud med hensyn 
til at holde liv i 2. holdet. Men vi var 
et par stykker, der ikke ville give op 
og sammen med Christian Engholm, 
Jacob Andersen, Matias Christensen og 
Asger Tverskov gav jeg mig i kast med 
at sende rundskrivelser ud på Facebook 
for at skaffe spillere nok til holdet.

I alt 100 spillere blev inviteret til et møde 
i klubben og den første torsdag i august 
kunne Simon glæde sig over, at der var 
mødt 28 spillere til træning. Træneren 
hed fortsat Gustav Cudjoe og med hjælp 
fra klubbens første hold og overskydende 
spillere fra U17 Øst holdet var klubben i 
stand til at deltage med et 2. og et 3. Se-
niorhold, der træner sammen.

 "I turneringen har vi i skrivende stund 
spillet 4 kampe. Vi tabte åbningskam-
pen mod Skovshoved med 1-5, vandt 
derefter over Brønshøj med 5-0, fik en 
skrivebordssejr over Jægersborg, der 
ikke kunne stille hold og tabte knebent 
til Frem med 0-1.

Holdet der besejrede Brønshøj var:
Christian Engholm, Mathias Nielsen (kom-
met fra Birkerød), Asger Tverskov, Oliver 
Weigold (fra Tyskland) Carl Emil Kristen-
sen (1. holdstruppen), Anders Drachmann, 
Kristoffer Bødker (ex. 1. holdspiller), Fre-
derik Kofoed (fra 1. holdstruppen), Malik 
Juhl (fra Grønland), Kasper Mørk Sørensen 
(fra Birkerød) og Thomas Fraysse (fra 1. 
holdstruppen). 

På bænken: Niclas Bardorf, Hossain Hai-
dari, og Christian Pallisgaard.
Endvidere er Bjørn Zabel Markus Leding, 
Kristoffer Bødker, Mads Heidelbach, Nick-
las Rønne, Victor Kjær og Anders Hakala 
ligeledes til rådighed

 "Jeg har en drøm, fortæller Simon Car-
stensen med engagementet lysende 
ud af øjenkrogene.  Jeg ser med glæ-
de frem til, at vi kan få et stærkt 2. 
seniorhold, der kan indgå i fornuftige 
samarbejdsrelationer med klubbens 
tre bedste mandskaber 1. holdet, U19 
og U17. Det er vigtigt, at vi skaber et 
godt kammeratskab på 2. og 3. holdet, 
så vi kan holde på de spillere, der har 
brug for mere tid til at udvikle sig som 
spillere, eller som ønsker at drosle ned 
med lavere træningspas. Det er vigtigt, 
at vi kan holde på vore spillere også 
dem, der er marginalspillere på de tre 
øvrige hold. B.93 skal være en klub, 
som folk har lyst til at være en del af 
også, når spillerne bliver ældre.  Det er 
fedt at være sammen med nogen, som 
man har historie med. På vores hold 
er der plads til alle. Vi er tilbage, der 
hvor vi startede med at spille fodbold. 
Det drejer sig om at have det sjovt, og 
gå til den et par gange om ugen. På 
længere sigt skal alle i B.93 vide, at 
der er et tilbud i B.93 – man behøver 
ikke tage til en anden klub for at spille 
seniorfodbold. En samlet seniorafdeling 
er lig med en samlet klub., Vi kan godt 
have brug for lidt flere ildsjæle, der 
vil være med til at løfte dette projekt, 
slutte Simon Carstensen

Opfordringen er hermed videregivet. 
Kom ud på anlægget og træn med 
tirsdag og torsdag fra kl. 19.00 – og 
kontakt Simon og fortæl ham, hvad 
du kan bidrage med.
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SKOLERNES MOTIONSDAG LAGDE VEJEN FORBI B.93 
Af Torben Klarskov
17 elever fra Strandvejsskolen kom til tennistræning 13. oktober.

S idste dag før skolernes efterårsfe-
rie er i en årrække over hele landet 
blevet anvendt til afholdelse af sko-

lernes motionsdag. I begyndelsen blev der 
for det meste arrangeret løb af 3, 5 eller 
10 kilometers længde, men i de senere år 
er mange andre idrætsgrene blevet taget i 
anvendelse. Den nye folkeskolereform har 
til formål at knytte det lokale foreningsliv 
og folkeskolen tættere sammen.

B.93 har i begyndelsen af det nye skoleår 
haft et samarbejde med Strandvejsskolen, 
hvor eleverne kunne møde til tennis i B.93 
hallerne. Desværre rakte økonomien ikke 
til at dette tiltag kunne strække sig over 
et helt skoleår.

Som instruktør for dette projekt valgte 
B.93 Frederikke Nørgaard, som har til-
rettelagt træningen for Strandvejssko-
lens elever.

 "Det har været meget spændende at 
arbejde med og en mange af de ele-
ver, der har deltaget har faktisk valgt 
tennissporten til i større eller mindre 
omfang.

På skolernes motionsdag tog Frederikke 
Nørgaard imod 17 elever fra skolens 6-9 
klasse. I 3 timer holdt hun dem fangne 
med inspirerende tennistræning.

 "De var godt udmattede efter tre timers 
tennistræning, og da de ikke helt havde 
forstået, at man i hallen ikke må op-
træde i udendørs sko, var der mange 
sokker, der forlod hallen med huller 
i og enkelte fødder, der var forsynet 
med vabler. Men det var mit indtryk, at 
eleverne havde haft en god oplevelse.

Frederikke Nørgaard læser til daglig er-
hvervsøkonomi på Syddansk Universitets 
Center i Slagelse, så der går en hel del tid 
med transport til og fra studiet.

 "Jeg kan godt mærke, at jeg ikke har 
det samme overskud til selv at spille 
tennis, nu hvor jeg arbejder som træ-
ner i klubben på mandage og tirsdage.

Frederikke begyndte at spille tennis i Her-
ning som 3-årig. Da familien flyttede til 
Sjælland meldte hun sig ind i Lyngby, og 
senere, da hun selv flyttede til København 
faldt valget på B.93, hvor hun nu har virket 
i de sidste to år. Hun har gennemført de 
fire kurser i DTF regi, coachuddannelsen 
og uddannelsen til diplomtræner.

Billede af Frederikke Nørgaard, der instruerer skoleeleverne. 
Foto: Torben Klarskov
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DIN TILFREDSHED SOM KUNDE ER DET VIGTIGSTE
Af Torben Klarskov
Samtale med Danske Bank – storsponsor i B.93

I  2017 fik B.93 Danske Bank som ho-
vedsponsor for klubbens bedste herre-
fodboldhold. Et sponsorat som klubben 

længe har ønsket at indgå.

Medlemsbladet har bedt filialdirektør 
Michael Egholm Olsen fra Østerbro Afde-
lingen om nærmere at redegøre for, hvad 
banken forventer sig af dette samarbejde

Michael Egholm Olsen har siden 1994 væ-
ret tilknyttet Danske Bank på Østerbro, 
så han har et indgående kendskab til lo-
kalområdet, idet han tidligere har været 
i Svanemølleafdelingen og i afdelingen på 
Strandboulevarden.
Privat bor han i Holbæk, hvorfra han pend-
ler hver dag til Østerbro. Tre timer dagligt 
bruger han på transport, men han holder 
meget af Østerbro. 

Billede af Danske Bank, Østerbrogade 68 fra B.93 hjemmeside
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Han har to børn en pige på 11 år og Carlo 
på 7 år, som han er træner for hjemme i 
Holbæk på den lokale klubs U8 hold. Så 
livet i en fodboldklub er ham heller ikke 
ganske ukendt.

 "Vi ønsker, at det er kunderne der be-
stemmer i vores bank. Vi har 23 kom-
petente rådgivere ansat, og de måles 
på den tilfredshed, som vores kunder 
efterfølgende giver udtryk for. Vore 
kunderådgivere er ikke aflønnet med 
nogen form for bonus. Vi står til rådig-
hed for vores kunder 24 timer i døgnet. 
Som kunde vil du altid kunne bestem-
me, hvornår du vil holde et møde med 
os, om det skal være et møde i vores 
filial, via din computer, eller pr. tele-
fon, og hvem du ønsker at tale med.

Banken har 6 hæveautomater spredt over 
hele Østerbro området. Har man akut 
brug for hjælp, kan man kontakte os på 

et hvilket som helst tidspunkt - også i 
weekenden.

 "B.93 er en stor og traditionsrig klub, 
som vi finder det spændende at ar-
bejde sammen med. Vi har indgået 
et samarbejde med klubben, der gør, 
at vi stiller os til rådighed for arrange-
menter i klubben. Her for nylig har vi 
ved to aftenmøder inviteret klubbens 
unge spillere til en samtale om penge-
forbrug og budgetlægning. Vi finder det 
naturligt, at gøre de unge mennesker 
opmærksom på de mange faldgruber, 
der er forbundet for eksempel ved 
at tage de såkaldte kviklån, hvor de 
unge måske ikke helt er i stand til at 
gennemskue konsekvenserne. Vi har 
udarbejdet et undervisningsmateria-
le, der også er egnet til undervisning 
i folkeskolen – Eleverne deltager ak-
tivt i undervisningen med deres egen 
mobiltelefon.

Men banken står også til rådighed for 
klubbens ældre medlemmer, der måske 
ikke helt har fulgt med i den teknologiske 
udvikling, der er sket inden for de sidste 
par år med mobile pay, netbank m.m. 

 "Vi stræber efter at gøre det så let som 
muligt, at være kunde i Danske Bank. 

Danske Bank står også bag Østerbro Kul-
turpris og Michael Egholm opfordrer alle, 
der har kendskab til en lokal forening eller 
et lokalt initiativ, som i 2018 fortjener at 
blive honoreret til at melde sig. Kultur-
prisen uddeles hvert år ved et offentligt 
arrangement i Krudttønden. 
 

 "Hold øje med Østerbro Avis her 
i efteråret eller skriv direkte til 
Michael Egholm på mailadressen 
miols@danskebank.dk

Billede af Michael Egholm Olsen fra B.93 hjemmeside
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DEN VENLIGE MAND FRA BRØNDERSLEV
Af Torben Klarskov
På hjemmebesøg hos Kaj Bak Christensen

E r man så heldig på sin vej gennem 
klubben at støde på Kaj Bak Christen-
sen, så ved man, at der kan man se 

frem til en rigtig rar modtagelse. Man ser 
med det samme hans imødekommende 
smil. Han er positivt lyttende over for det 
emne, man bringer på bane, og får man 
brug for hans hjælpsomhed, så ved man, 
at man aldrig bliver afvist.

Sådan har det været at møde Kaj Bak 
Christensen, som er hans rette navn, selv 
om han med sin underskrift på indmeldel-
sesblanketten i 1959 blev fejllæst.

Kaj stammer fra Brønderslev i Jylland, og 
den positive livsindstilling har han taget 
med derfra.

Han begyndte at spille fodbold i den lo-
kale klub i Brønderslev, og var en frygt-
indgydende innerwing med 10 tallet på 
ryggen, selv om dette tal ikke helt havde 
den samme betydning på ryggen af en 
fodboldspiller, som det siden har fået.

Han viser stolt et billede frem fra sin yng-
lingetid, der gengives her, og selv om han 
er født i 1934, så kan han stadig huske 
både fornavn og efternavn på hver enkelt 
spiller, bortset fra en enkelt, hvor fornavnet 
skal graves frem fra gemmerne, men det 
afsløres ikke her, hvor redaktøren skøn-
nede, at der sikkert ikke ville være nogen, 
der havde noget at indvende imod det.

Kaj blev udlært maskinarbejder sammen 
med sin gode ven Birger Malmberg, og fik 
arbejde på den lokale maskinfabrik. Men 
tiderne var strenge, og der var ikke me-
get at bestille i vintermånederne, så de 
yngste medarbejdere blev fyret.

 "Jeg tog så til København for at aftjene 
min værnepligt på kasernen i Båds-
mandsstræde ved Hærens Tekniske 
Korps. Mange af mine soldaterkam-
merater fra Sjælland, frygtede at blive 
sendt til Hjørring, men det var jo lige 
noget jeg kunne bruge, så efter ud-
dannelsen til korporal, søgte jeg hjem 
til Vendsyssel.

Da det stadig var småt med beskæftigelse 
efter militærtjenesten, søgte han med sin 
gode ven til København, hvor han fik be-
skæftigelse på B&W`s motorfabrik. 

Kaj Bak Christensen i privaten: Foto: Torben Klarskov
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Her arbejdede han støt og roligt i 27 år, 
sammen med B.93`erne Palle Mogensen 
og Henry Jørgensen.

 "Det var Henry, der fik lokket mig med 
til B.93. I første omgang syntes jeg, 
det var noget svært at begå mig i en 
klub, der ikke ofrede megen tid på 
nye spillere, der ikke var i nærheden 
af klubbens første hold. Men det blev 
da efterhånden til en del kampe på 
klubbens tredje hold, hvor jeg blev 
omskolet til halfback. Min bedste tid i 
klubben var nok, da jeg som 33 årig 
kom på klubbens Old Boys Hold, der 
var et stærkt hold med mange tidligere 
førsteholdspillere.

Da uroen meldte sig om B&W, følte Kaj at 
det var på tide, at søge andre græsgan-
ge. Vennen Birger Malmberg var ansat på 
Danmarks Højskole for Legemsøvelser – 
det der i dag hedder Institut for Idræt på 
Nørre Alle. Kaj fik her 15 dejlige år som 
vagtmester inden han gik på pension. Her 
fandt han en masse gode venner, som han 
stadig har kontakt med.

Efter Old Boys tiden har Kaj Bak Christen-
sen været med både som spiller og som 
holdleder. Når alderen indhentede ham, 

gik han forrest i at oprette nye ældre hold, 
hvor han så kunne fortsætte karrieren, i 
hvert fald hvis man skal tro den beskri-
velse af ham, som Palle ”Banks” ynder at 
drille ham med.

 "Jeg optrådte for sidste gang som spil-
ler for tre år siden, hvor knæene ikke 
længere ville lystre. Men hver mandag 
formiddag møder jeg op til træning, 
hvor jeg altid spiller sammen med Jør-
gen 'Ost' Jensen, der er så venlig at 
spille mig fri foran mål, så jeg fortsat 
kan komme på scoringstavlen.

Privat er han gift med Susanne, som han 
har levet sammen med i 33 år. Han har to 
børn – Lone på 59 og Per på 56 – fra sit 
første ægteskab. Parret har boet de sidste 
fem et halvt år i en ejerlejlighed i Brede.
For sin indsats som leder af klubbens 
veteranhold er Kaj blevet hædret med 
'Hermans Mindepokal' opkaldt efter den 
Fremad Amager leder, der i sin tid tog ini-
tiativet til afholdelse af veteranernes vin-
terturnering. B.93 har tildelt ham klubbens 
næsthøjeste udmærkelse – Guldnålen, 
som han modtog i 2012. Kaj er medlem af 
klubbens kulturudvalg. I en alder af 80 år 
scorede han fire mål i sejren over Rødovre.

Brønderslevs 1. ynglinge Sæson 1950/51.
Bagerst fra venstre: Henning Christensen, Kaj Bak 
Christensen, Sven Larsen, Axel Kornerup og Erik Mørk
Forrest fra venstre: Børge Christensen, Svend Jacobsen, 
Anders Andersen, Jørgen Pedersen, Emil Christensen og 
Børge Truslev. 

B.93 Finalister i Five-a-side fodboldstævne på KB`s 
anlæg 3. december 1973.  Fra venstre: Jørgen Jacobsen, 
Bent Petersen, Erik Dennung, Kaj Christensen og Henry 
Jørgensen. B.93 tabte finalen til KB med et enkelt mål. 
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E fter foråret, før efteråret (vælg selv) 
havde 853 forskellige spillere været på 
klubbens 1. hold siden starten i 1896 

(de første par år spillede man kun cricket). 
Tilsammen havde de scoret 5.594 mål, og 
dertil skal lægges de 92 selvmål modstand-
erne havde begået. Det stemmer på fire 
mål. Det skyldes Greve-sagen fra 1987, hvor 
ambitiøse Greve fik frataget 24 point pga. 
uoverensstemmelser i spillerkontrakterne. 

Antallet af 1. holdsspillere er nu oppe på 
855. Ved lidt hovedregning kan man regne 
sig frem til, at der kun har været to de-
butanter i efteråret.  Efter forårssæsonen 
mistede holdet stjernen Emmanuel Ogude 
(til Vendsyssel), talentet Peter Bjur (til 
Brøndby U19) samt Sean Christoffersen, 
Mads Nielsen, Tarik Mourhrib og Nicklas 
Granzow, som alle ikke fik forlænget deres 
aftale. Disse seks spillere blev erstattet af 
Emil Dyre Nielsen, der vendte tilbage efter 
(tålt) ophold hos Frem. Resten af truppen 
blev fyldt op med talenter fra egne rækker.

Morten Fraysse 
(årgang 1998) de-
buterede i hjem-
mekampen mod 
Næstved (1-5), da 
han kom på ba-
nen i 2. halvleg. 
Til udekampen i 
Hillerød (1-3) var 
Morten indestar-
ter. Det var han 
også i kampen om stregen, hjemme mod 
Brønshøj (1-0). Hans kamp sluttede kort 
før pausen, da kampens dommer Frida 
mente han lavede en nødbremse. 

Den anden debu-
tant var Fredrik 
Koefod (årgang 
1998), der debu-
terede i udekam-
pen mod Hillerød 
(1-3), hvor han 
kom på banen i 
2. halvleg. 
Talentet fordoble-
de sit kampantal 
i Næstved (0-2), 

hvor han på ny blev skiftet ind i 2. halvleg.

I 60’erne fik B.93 i løbet af 10-året kun 
1 rødt kort (Leif Kronholm i Næstved). 
I 70’erne var tallet tre. I 80’erne 14. I 
90’erne 41. I 00’erne 35. I de første syv 
år af 10’erne er tallet 26. 

Bemærkelsesvist fik holdet ingen røde 
kort i sæsonen 2012/13. Sæsonrekorden 
er fra 1998/99-sæsonen, det var der hvor 
B.93 besøgte superligaen. Det udløste ni 
røde kort. Klubrekorden med flest røde 
kort indehaves af den – nu forhenværen-
de – rødhårede Dan Lübbers. Han sam-
lede fire røde kort sammen (1993, 1997, 
2002 og 2003).

Denne rekord er truet idet efteråret 2017 
foreløbig har medført 5 røde kort, før 
de to sidste kampe mod Skovshoved og 
Hvidovre.

DEBUTANTER I 2017, EFTERÅRET     
Af Palle Banks
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UNGE PÅ FARTEN: 
Af Grethe Andersen
U15 Elite deltog i H.C. Andersen Cup i Næsby

U 15 holdet består af 20 drenge som 
trænes af Jesper Djuraas og Tobias 
Sommer. Drengene træner 4 gange 

om ugen og spiller i den bedste række på 
Sjælland, som dog er en lidt svær pulje 
for holdet.
 
Fredag d. 22. september mødtes holdet i 
B.93, hvor de sammen med U13 og U14, 
skulle køre i bus til Næsby, hvor de skulle 
deltage i et elitestævne. Alle glædede sig 
til at spille kampe mod andre elitehold, 
som ligesom vores U15 hold også range-
rer lige under de bedste elitehold i landet.

Holdet skulle bo sammen med de andre 
deltagende hold på Kroggårdskolen nær-
mest Næsby Boldklubs klubhus og baner.

B.93 holdet kom i pulje med: Holbæk 
Sports Akademi, OB og Haderslev FK.

Første kamp blev spillet fredag aften kl. 
18.00 mod Haderslev FK. Det blev noget 
af en herrekamp. Drengene lagde ud med 
at spille lidt febrilsk, men efter kort tid 
overtog de mere og mere af spillet. Alle 
drengene kæmpede det bedste de kunne, 
spillede godt sammen og alle viste de ville 
vinde. Efter 12 min. scorede vi. Kort efter 
blev der udlignet. 8 min. senere score-
de vi igen. Desværre udlignede de igen. 
Sidst i kampen blev det atter lidt febrilsk 
for holdet, da Haderslev scorede, efter at 
vi var blevet snydt for et frispark, tæt på 
vores mål – trænerne var i hvert fald ikke 
i tvivl, og brokkede sig højlydt, hvilket re-
sulterede i, at cheftræneren blev bortvist, 
og vi formåede ikke at finde roen igen og 
få udlignet. Øv, vores drenge havde med 

deres spil fortjent om ikke at vinde, så at 
kampen havde sluttet uafgjort. Drengene 
var ret skuffede, men vi forældre var enige 
om, at det var det bedste spil vi havde set 
i denne sæson, så drengene havde noget 
at være stolte af og bygge videre på.

Lørdag kl. 12.00 spillede drengene mod 
Holbæk Sports Akademi. Igen spillede 
vores drenge rigtig godt og ikke mindst 
kæmpede godt. Dog formåede de ikke at få 
bolden i nettet, selv om de havde overtag-
et spillet. Ved halvleg stod kampen stadig 
0-0. 16 min. henne i 2. halvleg scorede 
vi endelig. 2 min. før tid udlignede Hol-
bæk Sports Akademi desværre. Kampen 
sluttede 1-1. Igen øv, denne kamp havde 
drengene helt klart fortjent at vinde, men 
de havde ikke heldet på deres side.

3. kamp blev spillet lørdag kl. 17.15, hvor 
holdet skulle møde OB, som stillede med 
et blandet U14/U15 hold. Vi havde fra start 
overtaget spillet, og efter 7 min. scorede 
vi det første mål. Efter 10 min. stod der 
2-0, efter 14 min. 3-0. Så skulle vi helt 
hen til 30. min. inden der stod 4-0, hvad 
der også stod ved halvleg. Efter 9 min. 
spil i 2. halvleg pressede vi OB godt og 
OB scorede selvmål. Trænerne forsøgte lidt 
nyt og flyttede rundt på flere spillere, som 
prøvede nye pladser, hvilket ikke gjorde 
spillet helt så ”flydende”. Efter 20 min. fik 
OB straffe og så stod kampen 5-1, hvilket 
også blev kampens resultat. Alt i alt en 
fint spillet kamp, selv om cheftrænerens 
ord efterfølgende var „jeg nægter at rose 
for at vinde over et U14 hold”. Men dren-
gene har fortjent ros, og da det ikke er 
en hverdags oplevelse for holdet at vinde 
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kampe i denne sæson, var det dejligt at 
se nogle glade drenge. 

For at vi skulle gå videre som 2’er fra pul-
jen og have en chance for at spile om 3.-4. 
plads og om en præmie, skulle Haderslev 
FK vinde over Holbæk Sports Akademi, 
hvilket vi også forventede de gjorde, da 
Haderslev klart havde spillet bedst, af de 
hold vi havde mødt. Men nej, så heldige 
skulle vi selvfølgelig ikke være. Holbæk 
vandt ikke mindre end 4-0 over Haderslev, 
og det betød så, at vi kun blev nummer 3 
i vores pulje og om søndagen skulle spille 
om 5. – 6. plads.

Søndag kl. 14.00 mødte vi så HUI (Hørs-
holm Usserød). Lige før sommerferien 
mødte vi HUI i en træningskamp hvor vi 
vandt 6-1. Måske drengene troede det 
ville blive lige så let som sidst eller om 
der bare ikke var så meget mere i benene 
vides ikke. Men HUI er blevet et stærke-
re hold, da de har slået sig sammen med 
BSV’s U15 hold. Så vores drenge fik det 
sværere end sidst. Vores drenge formå-
ede ikke at spille ordentlig sammen og 
derfor hele tiden skulle kæmpe for at få 

fat i bolden, hvilket jo tærer ekstra meget 
på kræfterne. Ved halvleg stod det 0-0. 
Efter 13 min. spil i 2. halvleg scorede vi, 
men blot 2 min. efter udlignende HUI. Da 
de havde spillet 2 x 35 min. stod kampen 
stadig 1-1, og derfor skulle de ud i straf-
fesparks konkurrence. Det blev noget af 
en gyser. Vi startede med at sparke – og 
brændte. Vores målmand tog det næste 
skud. Derefter scorede begge hold, men 
sidste skud på vores målmand – og han 
redder den. Vi kom på en 5. plads.

Tillykke til drengene med nogle flotte spil-
lede kampe, selvom det var ærgerligt at 
det kun rakte til en 5. plads. Holbæk Sports 
Akademi som vi helt klart burde have vun-
det over, kom for resten på 2. pladsen.
Dejligt at trænerne bruger tid på at tage 
drengene med til stævne, luksus med 
privatchauffør som forkælede holdet med 
kørsel mellem baner og skole, selvom der 
var schuttlebusser til rådighed. Tak til for-
ældre for stor opbakning på sidelinjen, tak 
til vejrguderne for det pragtfulde vejr, og 
en særlig stor tak til Back-Op Foreningen, 
som gjorde det muligt, at alle spillere kun-
ne deltage i dette stævne.

Fra venstre  Bagerst:
Jesper Djuraas, Abdul Samad Shahzad Arshad, Justin Benzija, Emre Secilmis, Nicolai Hundahl Røjel, Marius Brædstrup-Holm, 
Magnus Møller Andersen, Sylvester Baltzersen Ryle, Niels Nejsig Javakhishvili, Tobias Sommer.
Forrest fra venstre :
Benicio Christian Pena, William Smedegaard, Claes Johannesen, Gustav Højbjerg, Fabian Zahle Koch, Victor Julius Andersen, 
Mikkel Skovlund Christiansen, Tobias Bjergmann Egholm, Milan Justin Silva Rasmussen 



UNG MAND MED AMBITIONER
Af Torben Klarskov
Hiwa Samimi holder af udfordringer

H an kommer cyklende til min bopæl. I 
ført træningstøj, som er det sæt tøj 
han foretrækker at optræde i. I korte 

shorts selv om temperaturen lige akkurat 
kan snige sig op på de 15 grader.

Efternavnet antyder, at han er bror til 
Hooman Samimi, der er nærmere omtalt i 
medlemsblad nr. 1 marts 2016. De er det 
iranske svar på Lille Claus og Store Claus. 
Selv om han er lillebror er han med sine 
mere end 2 meter og skostørrelse 50 ½ 
betydelig større end Hooman.

Energi, mod på livets udfordringer og nys-
gerrighed er den ballast, som forældre-
ne har givet de to drenge med på vejen.

 "Jeg brænder for alle slags sport og jeg 
agter at dygtiggøre mig på alle de fel-
ter, der har med sport at gøre.

Hiwa voksede op i Ballerup, gik i skole på 
Østerhøj Skolen, hvor redaktøren selv var 
aktiv i perioden 1974-1991. Hiwa kom dog 
først til verden i 1992. Den tennis inte-
resserede familie sendte ham til tennis, 
først i Ballerup, senere Farum Tennisklub, 
Vallensbæk og Hillerød.

 "Da jeg spillede tennis i Hillerød ten-
nisklub, mødte jeg Allan Regnersen, 
der tog mig med til Allerød tennisklub, 
hvor jeg virkede som assistent træner 
for ham.

Hiwa tog en pause fra tennissporten. Han 
valgte at spille basketball for ALBA, Virum 
og Falcon, hvorefter han tog to måneder 
til USA på college.

 "Jeg valgte at fortsætte med at spille 
basket, da jeg kom hjem fra USA. Men 
lysten til at spille tennis vendte tilbage 
og det lykkedes mig i 2011 lige akkurat 
at klemme mig ind på ranking tavlen 
som nr. 100 i Herre single.

Det skulle handle om sport, når valget om 
uddannelse skulle træffes. Hiwa søgte ind 
som idrætsstuderende på Syddansk Uni-
versitet i Odense.

 "Jeg var kommet i gang, men måtte op-
give, da det viste sig at være umuligt 
at finde et sted at bo i Odense.

Hiwa har bestået coachtræneruddannelsen 
i Dansk Tennis Forbund og arbejder nu på 
at blive diplomtræner. Han kom til B.93 i 
2016 og virker i dag som privat træner, 
breddetræner og træner klubbens 3. hold 
for kvinder og mænd. 
Han har også snuset lidt til fysioterapi og 
virker som sådan også i klubben. Derud-
over er han også fysisk træner og STU 
træner i klubben. Hiwa møder ind hver 
dag i klubben og byder sig til alle de ste-
der, hvor der er brug for ham.

Han har gennemført en HF uddannelse på 
Birkerød Gymnasium. Han stiller store krav 
til sig selv, men det skal handle om idræt. 
Drømmen er en dag at kunne starte sin 
egen idrætsklinik, hvor amatører og pro-
fessionelle idrætsfolk kan få råd og vej-
ledning inden for alle idrættens områder.

 "Tennismiljøet i B.93 er fremragende. 
Det er den 'fedeste' klub, jeg har mødt. 
Her arbejder alle for alle. Alle er lige 
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TEGN ABONNEMENT I 2018
Det bliver også i 2018 muligt, at få tilsendt medlemsbladet, som 

fortsat udkommer fire gange årligt.

Prisen er minimum kr. 150,-. 

Hvis du ønsker bladet tilsendt kan din indbetaling foretages på bladets 
konto i Danske Bank: Reg.nr. 0252 – Konto 3001359703.

På redaktionens vegne 

Palle ‘Banks’ Jørgensen  

Gennem tiden er der en del af abon-
nementer, der har valgt, at indbetale 

mere end minimumsbeløbet.
Disse overfrankeringer er med til at 

medlems bladet kan overleve.
Så tak for det.

Portoen har været stigende de sen-
ere år. Det er medvirkende årsag 
til, at det er meget få klubber, der 
efterhånd en udgiver et medlemsblad. 
Redaktionen mener, at et fysisk blad 

er at foretrække. 

vigtige i klubben. Der er en god orga-
nisation, hvor arbejdsopgaverne er for-
delt efter aftale. Trivslen er i top. Steen 
Højlo er vores alle sammens 'gårdvagt', 
der altid er der for os og støtter os med 
råd og vejledning.

Ingen der har mødt Hiwa kan være i tvivl 
om hans energi og engagement. Med-
lemsbladet ønsker Hiwa held og lykke på 
idrætsrejsen.
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RUNDE FØDSELSDAGE
Af Palle ’Banks’ Jørgensen

Svend Boelsmand, 70 år, 
den 2. januar (født i 1948) 
Svend Larsen blev meldt ind i klubben som 
11-årig den 28. oktober 1959. Han har så-
ledes været medlem i 58 år. Det placerer 
ham på en 31. plads over længst med-
lemsskaber blandt nulevende medlemmer. 
Han er placeret lige efter Knud Dalgaard 
og legenden Kaj ’Boll’ Christensen.

Svend Larsen, kaldet Svenner, startede 
som angriber og sluttede som forsvarer, 
nøjagtig ligesom Morten Olsen. Svend fik 
ikke 102 landskampe, tilgengæld fik han 
19 kampe på klubbens 2. hold. Han de-
buterede på 2. holdet i 1970 i DS-kampen 
hjemme mod B1903 (0-0). Holdet var: 
Henrik Juul – Ejgil Roland Petersen, Per 
Torp, Birger Jørgensen og Nels Conrad – 
Erik Andersen (Pussy), Jan Petersen og Jan 

Wennecke – Jes Wilhelmsen, 
Svend Larsen (Boelsmand) 
og Ejner Richard Jensen.

Det blev til 10 kampe i 1970 
og yderligere 9 kampe i 
1972. Svends sidste kamp 
var ude mod Fremad Ama-
ger, hvor DS-holdet vandt 
overbevisende 3-0. Holdet 
var: Palle ’Banks’ Jørgen-
sen – Svend Larsen (Boels-
mand), Find Juhl Jensen, Ej-
gil Roland Petersen og Nels 
Conrad – Jes Wilhelmsen, 
Eddie Schønbeck og Finn Ilsø 
– Kenn Hansen, John Falken 
(1 mål) og Steen Christoffer-
sen (2 mål). Der var indført 
begrebet 12-mand, på bæn-
ken sad Sven Erik Bentzen. 

Han kom ikke ind, og det var helt normalt.

Efter mange års fravær fra klubben gjorde 
Svend Boelsmand, der havde solgt Larsen, 
et forrygende comeback. 
Nu som økonomisk medarbejder i den 
professionelle afdeling, hvor han hjælper 
Jonas Klausen med bogføring. 

Når divisionsholdet spiller hjemmekampe 
på Østerbro Stadion, koordinerer Svend 
alt, der har med økonomi at gøre.

Efter mange år i AP-pension blev han se-
nere adm. direktør for den grønlandske 
pensionskasse ’SISA’. Han gik på pension 
i efteråret 2016. Og det kan B.93 være 
glade for. I sin fritid spiller han en del golf 
i Asserbo, som er passende tæt på hans 
bopæl i Frederiksværk.
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Jørgen ’Luffe’ Petersen,
70 år, den 7. januar (født i 1948) 
Jørgen Steen Petersen, bedre kendt som 
Luffe-Jørgen, var ungdomsspiller i B.93. 
Han var en teknisk venstrebenet angriber, 

dribleglad. Hvis man betegner ham som 
hurtig kalder byretten. Luffe fik sin de-
but på 1. holdet i 1969, hvor det gjaldt 
en pokalkamp i Vanløse Idrætspark mod 
DS-holdet fra Fremad Valby (2-1). Hol-
det var: Palle Banks – Hans Paulander, 
Leif Kronholm, Finn Ludo Jensen og Hans 
Christian Kanstrup – Erling Bøje og Bern-
hard Deneke – Mogens Jørgensen, Svend 
Petersen, Arvid Christensen og Jørgen Luf-
fe Petersen. På bænken Niels Ole Bihlet.  
Luffe-Jørgen spillede yderligere fem kam-
pe i efteråret. 
I slutningen af 1969 ødelagde Luffe kors-
båndet i højre knæ. Han ville trappe ned 
på et sekundahold i B.93, men det kunne 
han ikke få lov til. Luffe skiftede derfor til 
AB. Luffe vendte senere tilbage til B.93 og 
spillede nogle år på det lukkede 7. hold. 
Senere har Luffe spillet i Albertslund og 
Vallensbæk. 

Luffe spiller badminton og tennis i Val-
lensbæk Idrætsforening. I tennis er han 
spillende holdleder for veteranholdet. I 
badminton har han siddet omkring 25 år 
i bestyrelsen. Luffe blev udlært i Privat-
banken, herefter kom han til Finansbanken 
og senere Andelsbanken. Han fortsatte i 
vekselererbranchen, hvor han sluttede i 
1988 som fondsbørsvekselerer. Luffe har 
også forsøgt sig udenfor pengeverdenen, 
bl.a. som sjakboss på en byggeplads og 
fabrikschef i et oliefirma. 

Luffe-Jørgen blev pensionist i 2012. Det 
fejrede han med et comeback til sin 
moderklub, hvor han var tiltrukket af de 
gamles formiddagstræning mandag. Luffe 
havde ikke tabt sig og han var blevet mar-
ginalt langsommere. Men han var stadig 
dribleglad. Har startede som midtbane-
general på Supermastersholdet (+60), 
og er nu med i truppen til Grand Veteran 
Masters (+70).
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Freddie Birtø, 85 år,
den 27. februar (født i 1933)
Et af klubbens æresmedlemmer bliver nu 
for alvor voksen. Nogle kommer til klubben 
for at komme på 1. holdet. Freddie kom 
til klubben i starten af 80’erne i en alder 
50 år. Han var en flittig gæst til klubbens 
divisionskampe, men han var ikke tilfreds 
med kampprogrammet. Han sendte der-
for et brev til klubben, det var før e-mail 
var blevet opfundet. Og bim-bam-busse 
så var Freddie redaktør af kampprogram-
met. Senere, det var i 1989, blev han også 
chefredaktør af medlemsbladet, hvor han 
afløste Ole Klarskov. Dennes søn, Torben 
Klarskov, overtog posten i 2010 da Fred-
die stoppede efter 95 medlemsblade på 
samvittigheden. I samme forbindelse skal 
nævnes, at Freddie også var redaktør af 
klubbens 100 og 110 års jubilæumsskrifter. 

Den meget aktive underdirektør i FDB, 
der var født og opvokset i Nakskov, blev i 
1989 indvalg i Hovedbestyrelsen som var 
et nyt begreb. Tidligere havde klubben kun 
en bestyrelse på 11 personer. 
Nu blev den splittet op i Hovedbestyrelse 
(4 personer), Fodboldbestyrelse og Ten-
nisbestyrelse. 

Hovedforfatter til de nye omfattende ved-
tægter blev udfærdiget af Freddie. 

Sammen med Jørgen Norsker (formand), 
Henrik Lindholm (kasserer) og Torben 
Biilmann (tennis) udgjorde Freddie Birtø 
(sekretær) Hovedbestyrelsen. Freddie sad 
i HB i perioden 1989/97. Langt det me-
ste af tiden gik med forhandlinger med 
Københavns Kommune om udflytningen 
fra anlægget på P.H. Lings Allé til Svane-
mølleanlægget.

I december 1994 kunne Svanemøllean-
lægget indvies. En stor dag for alle, ikke 
mindst for Norsker, Lindholm, Biilmann 
og Birtø, der havde løst opgaven meget 
flot. Det praktiske omkring udflytningen 
fra Stadionbygningen og indflytningen på 
Slottet tog en del af Freddies tid. Næsten 
dagligt pendlede han mellem bopælen i 
Vallensbæk og Østerbro. Meget passende 
var han i efteråret 1993 gået på efterløn 
fra FDB. Han sørgede for, at kommunens 
beskæftigelsessekretariat blev beskæfti-
get med at levere unge til rengøring m.v. 
på Svanemølleanlægget. Freddie sørgede, 
efter hård kamp med borgmesteren, at 
klubben fik paternitet til navnet Svane-
mølleanlægget.

Freddie var også med til at starte Muse-
umsudvalget, som nu hedder Kulturudval-
get, i 2000 sammen med Jørgen Norsker, 
Kai Orla Jensen, Hans Hesselberg og Palle 
’Banks’ Jørgensen. Efter at have skrevet 
et utal af referater trak Freddie sig tilba-
ge i 2012.
Da klubben i 2005 indførte en guldnål 
(fortjenstnål), som var den næsthøjeste 
hædersbevisning, var Freddie blandt de 
første modtagere. 
Og i 2010 fik Freddie et yderligere dask 
på skulderen, da han blev udnævnt til 
Æresmedlem.
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Leif Clemens Pedersen, 80 år,
den 19. marts (født i 1938)
Den 1. februar 1948 søgte Leif, i øvrigt 
sammen med Ole Andersen (tidligere 1. 
holds spiller) optagelse i AB, der dengang 
havde til huse på Nørre Allé. De blev afvist 
ved hoveddøren af Erik Hagensen, og fik 
at vide de kunne komme igen om et år. 
Det ville de ikke vente på, så de travede 
videre skråt over Fælledparken til B.93 og 
der blev meldt ind. 

Man behøver således ikke at have gået på 
Stevnsgade Skole for at regne ud, at Leif 

til forårets generalforsamling skal have 70 
års nål. På ranglisten over længst med-
lemskab er Leif kun overgået af Brenting, 
Leif Rønnow, Ralf Bo Petersen, Henrik 
Lindholm og Bjarne Eklund.

Som ungdomsspiller blev det til kampe på 
både 1. junior og 1. ynglinge. Som senior 
startede Leif på 5. holdet, han spillede en-
ten back eller fløjhalf. Han nåede aldrig, 
at få sin debut på 1. holdet. Det var dog 
tæt på, han spillede således en trænings-
kamp nede i Køge, hvor han erstattede 
Leif Rønnow (Petersen) som højre back. 
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Inden kampen blev han på skift konsul-
teret af hele halfbackkæden (som alle 
tre var A-landsholdsspillere), først Børge 
Christensen, så Poul Andersen og til sidst 
Fleming Nielsen, som alle sagde til ham, at 
når han fik fat i bolden „så spiller du mig".

Det var Leif Pedersen, der fik lokket sin 
næsten navnebror Leif Petersen over i B.93 
fra Heimdal. For at skelne dem med hin-
anden, blev Petersen kaldt ’Store Leif’ og 
Pedersen blev kaldt ’Lille Leif’. Og ’Store 
Leif’ spillede 171 kampe på 1. holdet og 4 
ynglingelandskampe, så fangsten var god. 

Som nogen kan huske vandt ’Lille Leif’ 
klubbens five-a-side i 1956, hvor han var 
på hold med ’Store Leif’, Anders Yrfeldt, 
John Riis og Kenneth Seidler. Det var den-
gang man spillede five-a-side på stor bane 
og der var over 100 deltagere og restaura-
tionen solgte 10 gange så mange bajere.

Leif blev ansat som befragter i Christiani 
og Nielsen, som var et stort internationalt 
firma. I 1966 blev han sendt på en 4-årig 
kontrakt til New York, hvor han bl.a. ar-
bejdede i Venezuela og Pakistan. Senere 
blev han ansat i Techint Engineering Com-
pany, der som bekendt er et af verdens 
førende på pipeline og stålproduktion og 
har 165.000 ansatte over hele verden. 
Det blev til 21 år i firmaet med base i 
New York. I sin fritid var Leif med til, at 
starte en fodboldklub ’New York Vikings’, 
hvor han bl.a. har haft de gamle 93’ere; 
Steen Clemmensen, Kim Hansen og Ole 
Ringheim på holdet. 

Siden 1992 har Leif sammen med fruen 
Elisabeth, som han har kendt siden ju-
len 1959, boet på St. Croix i det tidligere 
Dansk Vestindien. Det var helt naturligt 
for Leif, at han også kastede sig over at 
promovere fodboldspillet på De Dansk 

Vestindiske øer. Mange fodboldspillere fra 
B.93 har nydt godt af ægteparrets gæst-
frihed, når klubbens ungdomshold har 
været på udvekslingsbesøg. 

Leif har lavet et stort kulturarbejde på 
St. Croix. Midt i sommervarmen, 15. juni 
2004, måtte han have det fine tøj på. Han 
skulle til audiens hos Dronningen for at få 
overrakt Ridderkorset for sit store kultur-
arbejde på Virgin Islands.

Leif har i alle årene haft en glødende in-
teresse for sin gamle klub, hvilket også 
fremgår af hans konstante medlemskab. 
Når der er indsamlinger står Leif (og Eli-
sabeth) altid forrest i køen for at støtte 
formålet, senest ved køb af DR-klip og 
oprettelse af et jubilæumsfond i anledning 
af klubbens 125 års jubilæum næste år. 
Og jeg er ret sikker på, at han har været 
med fra starten af ’100 mandsklubben’, 
som nu hedder Back-Op foreningen.

Der er temmelig langt fra St. Croix til 
B.93. Det har Leif klaret ved, at have et 
sommerhus, dog ikke på Østerbro, men i 
Ålsgårde. Som regel er familien hjemme 
tre måneder om året (maj/august), og så 
er Leif fast mand til alle 1. holdets kampe.
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NAVN DATO FYLDER

Svend Boelsmand 02.01. 70 år

Jørgen 'Luffe' Petersen 07.01. 70 år

Mogens Pedersen 05.02. 70 år

Freddie Birtø 27.02. 85 år

Leif Clemens Pedersen 19.03. 80 år

Ole Dannebrog Andersen 22.03. 70 år

Kim Svensson 12.04. 60 år

Curt Nielsen 21.04. 70 år

Jørgen Chr. Campbell 23.04. 75 år

Per Jürgensen 28.04. 75 år

Mikael Sorth Andersen 04.05. 60 år

Dennis Høgart 07.05. 60 år

Erik Andersen 08.05. 80 år

Erik Brenting 09.06. 100 år

Carsten Dauerbjerg(Jørgensen) 09.06. 60 år

Jan Abildskov 24.06. 60 år

Jørgen Skydsgaard 28.06. 60 år

Peter Stahlhut 30.06. 60 år

Ninette Troensegaard-Petersen 06.08. 60 år

Henrik Lindholm 11.08. 80 år

Henrik Dreiager 13.08. 60 år

Ignacio Gutierrez 27.08. 50 år

Ole Stig Sørensen 30.08. 70 år

John Skovsdal 31.08. 60 år

Peter Kofod 03.09. 60 år

Claus Vandborg 04.09. 60 år

Svend Kvorning 26.09. 75 år

Erik Preben Hansen 08.10. 80 år

Tommy Andersen 17.10. 80 år

RUNDE DAGE I 2018 (FORBOLD)
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NAVN DATO FYLDER

Lucette Jensen 08.01. 70 år

Jørgen Jensen 18.01. 75 år

Astrid Søgaard
Mathiasen

24.01. 60 år

Anne Merete Jensen 03.02. 50 år

Michael Pedersen 06.02. 60 år

Charlotte Bonde 10.02. 50 år

Ole Knudsen 11.02.  75 år

Lars Vissing 14.02. 70 år

Jette Helsted 17.02. 80 år

Jan Ruben 06.03. 70 år

Bo Thaysen 21.03. 60 år

Niels Ulrik Sørensen 23.03. 50 år

Erik Andersen 05.04. 70 år

Inger Planch Larsen 05.04. 60 år

Nicolaj Svendsen 17.04. 50 år

Christian Fonnesbæk 25.04. 50 år

Rasmus Nøjgaard 02.05. 50 år

Annette Lisberg 02.05. 50 år

NAVN DATO FYLDER

Jesper Narud 05.05. 60 år

Paul Rømert 12.05. 80 år

Viggo Borgen-Schmidt 01.06. 50 år

Morten Rønnow 18.06. 50 år

Søren Skelbo 02.07. 50 år

Annette Timmermann 12.08. 50 år

Lasse Schmidt 28.08. 50 år

Søren Rinder 11.09. 50 år

Kim Aakeson 12.09. 60 år

Peter Stigsgaard 17.09. 70 år

Jette Sylvest Reitzel 07.10. 60 år

Frederik Nissen 06.11. 50 år

Christian Schlegel 11.11. 70 år

Per Dylov 28.11. 80 år

Martin Borch 01.12. 50 år

Caroline Alfthan 09.12. 60 år

Torben Ernst 11.12. 60 år

Andrew Adeke 28.11. 50 år

RUNDE DAGE I 2018 (TENNIS)
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Hovedbestyrelsen

Hans Drachmann (formand)
dra@b93.dk 
Adam Mollerup (kasserer)
adam@b93.dk
Morten Hemmingsen (fodboldformand)
mhe@b93.dk
Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk
Jørgen Ritnagel
(Fodboldafdelingens repræsentant)
ritnagel@mail.tele.dk
Preben Keldsen
(Tennisafdelingens repræsentant)
pk@bodyfeedback.dk
David Kendal
(suppleant fra Fodboldafdelingen)
david@b93.dk
Niels Broering
(suppleant fra Tennisafdelingen)
nils.broering@gmail.com

B.93 Kontraktfodbold ApS
Lars Lüthjohan Jensen
(bestyrelsesformand)
llj@b93.dk
Ole Ringheim
ole@b93.dk
Jeppe Hedaa
jeppe@b93.dk
William Kvist
williamkvist@b93.dk

Bestyrelsen for Østerbro Idrætspark 
A/S (ØI)

Torben Henriksen (bestyrelsesformand)
adv@t-henriksen.dk
Jens Agerbak
emillie.casey@privat.dk
Niels Kjærulff
niels-kathleen@mail.dk 

Fodboldbestyrelsen

Morten Hemmingsen (formand)
mhe@b93.dk
Max Riis Christensen
(ungdoms- og næstformand)
mrc@b93.dk
Niels Møller
(ansvarlig for U10-U16 drenge)
niels@b93.dk
Bjarke Møller
(pigeudviklingsansvarlig/sportschef)
bjarke@b93.dk 
Casper Wulff (Børneformand U4-U9)      
casper@b93.dk
Tommy Møller (seniorafdelingen)
tommy@b93.dk
Lene Holmskov
ene@b93.dk
Nanna Nyholm
nanna@nyholm.net

Tennisbestyrelsen
Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk
Patrick Ørngreen (næstformand)
patrick.oerngreen@hotmail.com
Marie Jakobsen
mariejakobsen@yahoo.dk
Torben Ernst    
willy@willyernst.dk
Cathrine Ørbeck-Riis    
cathrine.riis@hotmail.com
Nils-Henrik Jørgensen
nihej@stagehoej.dk
Marja Jäättelä
mj@cancer.dk
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Gør som Bjarne
skift til Sparekassen

sparkron.dk

Du finder mig nu i Sparekassen Kronjylland. Kontakt mig på 
telefon 88 72 97 83 eller bal@sparkron.dk.
 

Bjarne Albrechtsen 
kunderådgiver


