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VIND VALGET LOKALT
KOMMUNAL  ALG2021

Kontakt vores medierådgivere og få en dialog om en optimal 
medieplan, som rammer din målgruppe bedst muligt.

GAMMEL KONGEVEJ 60, 16. – 1850 FREDERIKSBERG C - SALG@KBHLIV.DK

Kenneth Pedersen 
ken@jfmedier.dk 

Tlf. 24443938

Casper Fonberg 
caf@jfmedier.dk 

Tlf. 41370206

Hans Martin Larsen,
hml@jfmedier.dk

Tlf. 20751403

Skal din stemme også 
vindes lokalt ?

Kontakt salgsafdelingen i Hovedstadens Mediehus 
og kom i kontakt med vælgerne.
Vi hjælper med markedsføring til Københavns 
borgere, hver uge gennem:

PRINT – ONLINE og RADIO *
* print gennem de københavnske lokalaviser, med oplag på ca. 
300.000 eksemplarer hver uge, Online med digitale løsninger 
hyperlokalt gennem vores LIV-sites og annonceværktøjet 
Adsolute samt i æteren på Classicrock.fm

VIDSTE DU ?:
Hele 45 % af vælgerne vælger de lokale 

ugeaviser, når der søges information om 
kommunalvalget, blot 17%, primært 17-24 

årige, benytter Facebook.

Kilde Voxmeter for Momentum. 
Spørgeundersøgelse lavet for 

kommunernes Landsforening, august 2021.

B.93 styrker sammenholdet både 
for større børn og de helt små
B.93 har strømlinet børne- og ungdoms-
fodbolden, så der er en fælles linje hos 
alle årgange. Der skal både være plads til 
eliten, og dem som spiller for sjov og 
kammeratskabets skyld. De kommende 
weekender er der åbent hus for de helt 
små.

FAKTA

B.93
B.93 har historie helt tilbage 
til 1893 og har alle dage væ-
ret en Østerbroklub, siden 
1990'erne med klubhus på 
Ved Sporsløjfen i nærheden 
af Svanemøllen og gas-
værksgrunden. Klubben har 
tennis og fodbold som aktivi-
teter og har tidligere også 
haft bordtennis og cricket 
som sportsgrene.

Antallet af 3.775 medlemmer 
er rekord i nyere tid. 1.550 er 
medlemmer af fodboldafde-
lingen, og 2.138 er aktive 
tennismedlemmer. Sidst-
nævnte er en stigning på 20 
procent siden i fjor og ny re-
kord i tennisafdelingen.

B.93's bedste herrehold spil-
ler i 2. division, mens kvin-
derne spiller i 1. division i 
fodbold. B.93 er dansk mes-
ter i fodbold ni gange, senest 
i 1944, og blev pokalvinder i 
1982.

Thomas Frederiksen
thomas@osterbroliv.dk

B.93, U10-hold, fodbold, Svanemølleanlægget

for alle aldre - og på mange
niveauer.

For de helt små
Som noget nyt har B.93 et til-
bud til de helt små børn.
Klubben inviterer således år-
gang 2018, -19 og -20 i
klubhuset på Ved Sportsløj-
fen 10 de kommende to lør-
dage klokken 10-11. De kal-
der det legeuniverset, hvor
idrætten leges ind fra en tid-
lig alder.

- Der er to ben i det. Vi vil
gerne have børn tidligt med i
foreningslivet og i den kultur
og det fællesskab, som er her,
sammen med deres forældre,
derudover vil vi gerne udvik-
le deres motorik, det skaber
bedre trivsel og forebygger
mobning senere i barndom-
men, når man har motorik-
ken i orden, lyder det fra Ras-
mus Broberg Jespersen.

Naturligvis håber B.93, at
nogle af de små størrelser bli-
ver i klubben og bliver fod-
boldspillere, men det er iføl-
ge Rasmus Broberg Jespersen
ikke det primære. Det er tan-
ken om fællesskab og udvik-
lingen af motorik, som er i
højsædet.

- Om de vælger at spille
fodbold, er sekundært, det

kan også være, at de vælger at
gå til gymnastik eller hånd-
bold senere hen, siger han.

Der er både koncentration og
smil på læben, når Viktor og
Noah, som begge er ni år,
spiller på B.93's anlæg på gas-
værksgrunden.

- Det er sjovt at spille med
andre og lære noget, lyder det
fra Victor.

- Og så har vi et godt fælles-
skab, supplerer Noah. De er
enige om, at B.93 er en god
klub, og de har erfaring at tæ-
re på. Begge har allerede spil-
let i klubben i fire år.

At det både synes, at det er
sjovt at spille fodbold sam-
men med andre, og de samti-
dig lærer noget passer fint
med den linje, som B.93 nu
har indført.

Klubben erkender, at det
tidligere har svinget for me-
get fra hold til hold, og ofte
har trænerne, som tit har væ-
ret en forælder til en spiller
på et hold, ikke haft noget
med hinanden at gøre på
tværs af årgangen.

Det er der lavet om på nu,
og der er et fællesskab i klub-
ben på tværs af hold.

- Tidligere har der været
for mange øer, hvor man kun
har tænkt på sit eget hold.
Det har vi lavet om på nu, si-
ger Rasmus Broberg Jesper-
sen, som er børneudviklings-
træner og er ansvarlig for fod-
boldspillerne op til 11 år.

Meget mere end elite
Det er ikke længere forældre,
som skal tage det store ansvar
for hvert enkelt hold, men de
kan fortsat hjælpe til som as-

sistenttrænere og holdledere
og på anden vis.

B.93 er en klub, som gen-
nem tiderne har produceret
mange store spillere til dansk
fodbold, og det har man fort-
sat ambitionen om.

Men klubben er meget me-
re end en eliteklub.

- Vi har elitehold, men vi
har bestemt også plads til
dem, som i højere grad kom-
mer her for kammeratskabet
og fordi, de synes det er sjovt
og ikke nødvendigvis har am-
bitioner med at spille fod-
bold på højt plan, siger Ras-

mus Broberg Jespersen.
Men den nye struktur i

klubben, mener klubben, at
B.93 bliver endnu mere at-
traktiv for både elite og bred-
de blandt Østerbros børn.

Noget tyder på, at mange
finder det attraktivt, der er
kommet 100 nye medlem-
mer af børn under 11 år siden
sommerferien, og i det hele
taget er det en klub i frem-
gang med 14 procents stig-
ning siden samme tidspunkt
i fjor. I alt er der 3.775 med-
lemmer af B93, som har fod-
bold og tennis på hylderne


