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Allan Michaelsen bød velkommen og fik sat skub i det gode humør fra første sætning.

Sjovt – på en anden måde
Festudvalget havde sat sig selv under et næsten umen-

Atter i år var der afbud fra Bosse Håkansson, der valgte

neskeligt pres op til traditionsfest nummer 5. For hvor-

at blive i Holbæk. Allan forklarede, at det skyldtes, at

dan kunne det gøres bedre, når man tænkte på den

Bosse havde hørt noget om en betalingsring.

musikalske underholdning i fjor på Gladsaxe Stadion,

Allan kunne ligeledes fortælle, at Flemming Ahlberg fra

hvor ”Kim Larsen” med akkompagnatør lagde vejen

festudvalget havde måttet melde forfald. Han skulle til

forbi og nærmest rev tæppet væk under os alle sam-

sin lillebrors 70 års fødselsdag. Gamle fru Ahlberg

men.

hjemme i Skovshoved kender vist ikke noget til det

Men ideen med at ”røverhistorier” skulle være aftenens

barn.

tema viste sig som et hit.

Der var også en hilsen til redaktøren, der for at holde

Det var sjovt. Bare på en anden måde.

sin sublime form ved lige har valgt at cykle på sin racer

Allan Michaelsen bød velkommen – da han havde fået

og som en anden Vinokourov havde været udsat for et

ørenlyd.

lårbensbrud. Så nu er den del af karrieren droppet.

Vanen tro blev der taget gas på alt og alle.

Benny Johansen havde valgt at tage til Afrika sammen

Aftenens toastmaster – importeret ovre fra Odense –

med sin kone. Allan forklarede, at der var nogle sorte

Palle ”Et ben” Hansen fra B 1909 blev takket hjerteligt,

penge, der skulle bruges. Så var niveauet i hvert fald

fordi han havde taget sig af Allan, da han var træner i

lagt for vittighedernes karakter.

B 1909. Palle have meget uselvisk vist kendte mindem-

Gæsterne Tommy ”Kuglepen” Poulsen – sportsredaktør

særker i Odense frem for Allan. Franck A var vist et af

på Horsens Folkeblad – og Palle ”Banks” Jørgensen fra

dem.

B 93 fik også nogle ”venlige” ord med på vejen.

Allan kunne fortælle, at Palle en overgang havde haft

Og så var der ellers dømt kniv og gaffel.

et bijob med at køle øl ned på Fyn. Øllene blev stillet

Det var lige før der var madro. Men vanen tro gik

ved siden af hans iskolde højreben. Og så var de tæt

snakken, så flere dagen efter skulle til 100.000 ords

på at være bundfrosne.

eftersyn. Tænk at mænd kan snakke så meget.

Bladet er skrevet og redigeret af Niels Rasmussen, og Brian L. Jensen har taget billederne
og Jan Andersen har stået for trykningen.
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Nyt overskud igen
giver arbejdsro
En af traditionerne ved traditionsfesten er, at forman-

Som alle sikkert kan se, er kælderen blevet istandsat

den gør status over rigets tilstand i B 1903, og Benny

efter to gange alene i år at været blevet oversvømmet

Olsen kunne igen i år komme med positive meddelel-

på grund af skybrud. Vi har desuden fået istandsat

ser.

vores toiletter ved omklædningsrummene, og dette har

-Det er nu tre år siden, at vi indledte en sand hestekur

selvfølgelig hjulpet på udseendet, men generelt set er

for at få vores store gæld væk. De af jer, der følger

vores klubhus godt slidt, så der er fortsat mange

med ved, at det allerede lykkedes sidste år, og vi er i

områder, der kræver en betydelig renovering. Dette er

bestyrelsen derfor begyndt at lægge nogle mere lang-

vi i dialog med Gentofte Kommune om, og det er vores

sigtede planer. Vi er i den situation, at vi har medlems-

håb, at vi snarest finder en langsigtet løsning på disse

stop for alle vores spillere under U 10, idet vi

udfordringer, så vores klubhus vil være endnu mere

simpelthen ikke har plads til flere unge i de aldersklas-

funktionelt i årene fremover.

ser her på anlægget hele året. Derfor overvejer vi, om

Hvor stort overskuddet bliver afhænger bl.a. af hvor

det vil være muligt også at lave kunstgræs på hele den

store afskrivninger, der skal være på kontingenterne.

sydlige del af vores anlæg. Derudover overvejer vi –

En del mener stadig ikke, at de skal bidrage til fælles-

sammen med ungdomsklubben, der huserer i inspek-

skabet.

tørens tidligere lejlighed – om det er muligt at få en
overdækning af den lille kunstgræsbane.

Formand Benny Olsen kunne fortælle om gode administrative tider i B 1903. Birger Topp og Paul Aabling
hyggede sig.
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Paul Aabling viste et lysbilledshow der var så morsomt, at det sikkert vil blive kopieret mange steder

Lysbillederne var lidt utydelige
Ved festen i fjor bidrog Paul Aabling med en revyvise

Det gjaldt om at blive sat af, så man kunne få den store

”Brøndby bluse blues”, så ikke et øje var tørt. Den ville

oplevelse at komme til Rønne og omegn.

ikke gøre ham til æresmedlem på vestegnen. I år viste

Ungdomstiden med Preben Hansen som træner var

han andre sider af sit talent, da han viste sit lysbilled-

ifølge Paul også blevet foreviget. Der kom en historie

show.

om nogle unge mennesker, der kom i allersidste øjeblik

Selv vi, der sad endog meget tæt på lærredet – som

til en kamp på Lyngbyvej søndag formiddag i et ganske

var bagvæggen i gymnastiksalen – havde noget svært

strålende humør. For nu at sige det mildt. . Preben

ved at se, hvad billederne forestillede. Faktisk var der

Hansen var noget ophidset. Men så vandt B 1903 med

nogen, der mente, at det var lige som med ”Kejserens

7-0 selv om den ikke lige havde stået på sportsdrik op

nye klæder” - han havde som bekendt slet ikke noget

til kampen, og så var det jo noget svært at komme med

på. Hvis der var nogle lysbilleder så var de i hvert fald

repressalier.

meget utydelige.

Det var gennemført morsomt. Så nu er det Pauls tur til

Men Paul havde sit syn i orden, så han gik frisk til sagen

at være under pres næste år. Det bliver svært at

med sit show og kunne fortælle os andre svagtseende,

overgå.

hvad der sket på billederne.
Af og til måtte han lige køre billederne baglæns, fordi
han var kommet til at bladre for hurtigt.
Ikke mindst turene med DS-holdet til Bornholm i de
gode gamle dage havde gjort stort indtryk. Faktisk var
det så attraktive at komme med til solskinsøen, at man
ugen før ikke skulle brillere alt for meget på 1. holdet.
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”Buller” sagde undskyld
Lars ”Buller” Christensen som egentlig hedder Lars
Bagge Christensen måtte lige undskylde for sin opførsel, da han rykkede op som senior i slutningen
af 1970erne. For han kom jo til at slå sit idol af 1.

”Buller” fortalte
hvor svær det havde
været at vænne sig til
at spille på 1. holdet.

holdet.
-Jørn Damm og Jørgen Lorentzen var midterforsvarere, og jeg havde enorm respekt for dem, så
det var underligt at skulle afløse Jørgen Lorentzen,
sagde ”Buller”, der også konstaterede, at han var
på et hold, der aldrig vandt noget.
”Så sæt dig ned”, lød kommentaren fra Poul Erik
”Moller” Thygesen, der lige som alle os andre
havde hørt om danske mesterskaber i stribevis til
B 1903.
”Buller” kunne også fortælle hvor fantastisk det
havde været at spille på et hold, hvor der næsten
aldrig kom bolde ind over fra fløjene. For derude
på backpladserne havde Poul Kristiansen og John
Andersen lukket helt ned.

Lysbilledshow
– med billeder
Niels Jørgensen sluttede underholdningen af med
et lysbilledshow baseret på scrapbøgerne lige fra
dengang han spillede med i Ekstra Bladets skoleturnering sammen med Svend Andersen og Birger
Topp for Vognmandsmarkens Skole til tiden i B
1903.
Og til forskel fra Paul Aablings show var det noget
nemmere at se billederne på Niels Jørgensens
show. Det hele blev krydret med relevant musik
fra netop de år, hvor avisudklippene var fra.
Og det hele sluttede med billeder der viste, at
godt nok var B 1903 med i toppen af dansk fodbold, men kedeligt var det ikke.

Jens Sass Hansen, Bjarne Christensen og Niels Jørgensen
hører til stamgæsterne. Når Niels Jørgensen da ikke bliver skadet. Niels imponerede sidst på aftenen med et lysbilledshow med god musik.
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Tæt på 70
Navnet er Bent E.
Bent Erik Larsen. For nu at være mere formel.
Men Bent E. lyder nu mest rigtigt.
En ægte B 1903er så man godt kan fristes til at tro,
at han sover i en sort- og hvidstribet pyjamas.
I tider hvor mange af klubbens koryfæer på lederfronten er faldet fra, er Bent E. stille going strong
som 79-årig. Som han har været det siden han i
1942 blev meldt ind i B 1903.
-Pudsigt nok boede jeg i et område i Hellerup, hvor
det ville have været mest naturligt, hvis jeg havde
meldt mig i HIK, der havde nogle meget stærke
ungdomshold, som jeg ofte så. Men min far spillede
lidt selv, og så blev det B 1903 for mig, fortæller
Bent E.
I de dage skulle man være 10 år for at blive lukket
ind i det hellige land.
-Jeg begyndte på 3. drenge. Fra min årgang var det
kun Egon Kronborg, der også kom på 1. holdet.
Bent E. kom på diverse 1. hold op gennem ungdomsrækkerne, men da han rykkede op som senior
blev karrieren sat på stand by et års tid.
-Da jeg havde fået min realeksamen i 1949 valgte
jeg at tage ud og sejle for at få et sabbatår, inden
jeg skulle i gang med en uddannelse. Min mor
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gjorde rent hos en kaptajn fra ØK, så jeg fik hyre
på M/S Morelia, der sejlede til Østen. Jeg var af sted
på to ture, der hver gang tog fem måneder. Jeg arbejdede i messen.
-Når vi kom i havn, spillede vi fodbold. Vi fik en fyrstelig behandling, og ikke mindst sømandspræsterne gjorde meget for os rundt omkring i verden.
Med fast grund under fødderne igen begyndte Bent
E. på Blågård Seminarium, der lå inde i byen dengang.
- Tilbage i B 1903 begyndte jeg på 4. holdet og arbejdede mig så opad. Min debut på 1. holdet var
mod AB inde i Idrætsparken – før den ”nye” tribune
blev bygget. Kurt Jacobsen var gået i stykker, og så
kom 1. holdstræner Henning Jensen og hentede
mig og sagde, at nu skulle jeg spille. AB havde
skrappe spillede som Knud Bastrup-Birk, Poul Petersen, Frank Rechendorff og James Rønvang, så vi
tabte 2-4.
I alt blev det til en snes kampe på det bedste 1.
hold for Bent E. På mange forskellige pladser. Af og
til var han med som reserve på ture, hvis nogen
skulle melde fra undervejs.
-Dengang måtte man jo ikke sætte reserver ind,
hvis nogen blev skadet. Så måtte man bare fort-
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Tre koryfæer i B 1903.
Bent E. Larsen.
Bjarne Christensen
og Henrik Vestergaard
har tilsammen næsten
været medlem af B 1903
i 200 år.

0 års nålen
sætte med 10 mand. Læreruddannelsen medførte
et ophold i Sønderjylland. De studerende skulle ”på
græs”.
-Jeg mødte frem i Hoptrup nede ved Haderslev med
en gammel violin, som jeg overhovedet ikke kunne
spille på. Jeg fik en lejlighed på syv værelser. Uden
et eneste møbel, men der blev da fremskaffet en
seng. Og den lokale lærer fortalte mig, at min violin
var død, siger Bent E., der havde biologi og matematik som linjefag.
I 1953 blev Bent E. spurgt, om han ville være leder
i B 1903. Dels kunne han hjælpe til i klubben, dels
kunne han få lidt til at pynte på sit CV, så han slog
til. Og blev bl.a. lilleputtræner for Frank Mathiesen
og Christian Andersen.
-Jeg var ungdomstræner og leder frem til 1963. Så
kom jeg ind i bestyrelsen, hvor der sad kapaciteter
som Thorkild Bekker og Aksel Asmussen.
I 1969 blev Bent E. holdleder for 1. og 2. holdet,
der gik ind i en forrygende periode med to DM-titler.
Med Bosse Håkansson som træner kom holdet i
træning, så de kunne spille to kampe i træk, og Erik
Dennung havde skabt det taktiske fundament, så
der var styr på tingene.
-Der kom herlige år med internationale kampe,
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Toto-ture med damerne. Når vi var ud at rejse
skulle Thorkild Bekker altid se på togbaner. Jan
Kinch var fantastisk til at arrangere rejser, så spillere og ledere fik nogle store oplevelser med bl.a.
kampe i Japan og Sydkorea. Sportsligt blev hele
blev jo hurtigt lidt sværere, da vi nærmest solgte
to hold til udlandet, siger Bent E.
I det civile har Bent E. været lige så trofast over for
sitr arbejde, som han har været over for B 1903.
Det blev til 35 år på Holsteinsgades Skole, inden
han gik på pension i 1992 – hvorefter han tog et
par år som vikar.
Alt har ikke været fodbold. Der er også brugt meget
tid i sommerhuset i Nykøbing Sjælland.
-B 1903 har givet mig fantastisk meget på det sociale plan. Og mange venner. I en årrække spillede
jeg bridge sammen med Thorkild Bekker, Jan Kinch
og Finn Henriksen. Og så er jeg jo med ved Stambordet, som jeg var med til at starte sammen med
bl.a. Egon Kronborg Raymond Bohn og Niels Olsen.
Ved traditionsfesten har Bent E. flere gange optrådte med sit Cleonummer om botanikken i Charlottenlund. Høj klasse.
-Det er den jeg kan, slår han fast.
Og den takker vi andre for, for festligt er det.
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Glostrup-ekspressen personificeret i Steen Rømer,
Vagn Holm og Jens Aabling møder altid frem og
bidrager til festlige timer.

Igen i år var maden fra Henrik Åbergs køkken helt
suveræn. Gitte Holst serverede og Keld Kristensen,
Bo Skovbjerg, Thomas Larsen og Lars B. Christensen
fik noget indenbords.

Christian Andersen og Tommy Troelsen fik en tår rødvin
og mindedes 50erne, da der var snøre i bolden.
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Niels Jørgensen, Søren ”Knald” Petersen og
Poul Erik Thygesen morede sig mindst lige så
meget som resten af forsamlingen.

Jens Peter Koch, Jan Flodin og Jan Andersen
var i højt humør – af forståelige grunde.

John Andersen, Benno Larsen og Ejnar Holst
springer fodbolden over og nøjes med det
sociale omkring bordene – og det går fint.
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Tommy ”Kuglepen”, Palle ”Banks”,
Svend Andresen og Erik Petersen var også
godt tilfredse med menuen.

Steen Nilsson var vanen tro i kanonform, og
Benny ”Bøf” morede sig kongeligt.

Niels Thorn talte om sammenhold og kunne meget
passende henvise til en lang DM-titler til old
boysholdet.
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Jørgen Lorentzen, Lars Dalsborg og Michael
Gothenborg møder lige som mange andre gerne
frem til det årlige møde for at gense gamle venner.

Søren Nygaard og Poul Erik Andreasen var nye
festdeltagere og de gled lynhurtigt ind i selskabet.
Teoretisk skulle Karsten Jønsson også have været
med. Han havde i hvert fald meldt sig til og betalt.
Men han troede, at det var om lørdagen.
Fru Jønsson har lovet at sende sin mand
af sted om fredagen næste år.

Toastmaster Palle Hansen og Niels Thorn
mødtes i B 1909 for herrens mange år siden og
gassede hinanden lystigt, da de blev genforenet
i den seks år ældre årstalsklub.

28/11/11 13.34

Der blev faktisk serveret kaffe i
aftenens løb, selv om det mest
af alt virkede som om der var
konsumeret noget, der fik
stemmebåndene løsnet.

Paul Aablings foredrag fik latteren til at rulle
gang på gang.

Aftenens strålende toastmaster – Palle ”Et ben”
Hansen fra B 1909 ved siden af et ungdomsportræt. Jo det er rigtigt: Farvefotografiet var
opfundet dengang.

Jens Aabling ser ud som om han mest af alt har travlt
med at råbe hurra for sig selv.
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Haarby og co. kom på præmieskamlen.
For der var i år kun tre hold
med i småboldturneringen.
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Sportsredaktør Tommy Poulsen fra Horsens
havde en større kollektion af autografbøger
med, og der blev skrevet flere hundrede
autografer i løbet af aftenen. Her er det Paul
Aabling, der bliver mindet om tiden i Holbæk.

Jon Knudsen og Ejnar Holst studerer Benno Larsen,
mens Tommy Poulsen og Niels Rasmussen – med et
meget sikkert greb om glasset – har indtaget den
opretstående position.

Rigo Møgelberg
og Benny
”Bøf” Nielsen
var begge i
eminent form.

Niels Andersen, Poul Sedam og
Jens Peter Koch er med hver gang.

For at gøre Niels Haarbye glad lod
Henrik Ibenfeldt som om han gik på
en finte.

22899 Rosenberg B1903 12 sidet blad.indd 11

Den tidligere toastmaster Tommy Troelsen
skulle lige varmes op, så kom der en mindre syndflod af
mere eller mindre vandede vittigheder, der fik latterbrølene
til at runge gennem den nyistandsatte gymnastiksal. Der kan
fyres mange sjove sætninger af på fem minutter.

Lars ”Buller” var
vist ikke til træning
den dag, hvor det
blev sagt, at man
skulle have kroppen
ind over bolden.

Jørn Damm var streng men retfærdig
og kunne nøjes med et enkelt rødt
kort. Men det var vist mest for sjovs
skyld.
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Tom Gisselbæk, Keld Kristensen. Søren Nygaard,
Jens Peter Koch, Henrik Vestergaard og Steen Rømer
fik da om ikke andet rørt sig ved den indledende
omgang småbold.

Thomas Larsen, Benny Olsen, Rigo Møgelberg, Jens
Aabling, Henrik Ibenfeldt og Lars Dalsborg blev bakket
op af Ole Forsing.

Vagn Holm i sit kendte jordstrygende løb. Måske
skulle han have satset på en karriere i marken.
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Lars B. Christensen, Jan Flodin, Niels Haarby, Allan
Michaelsen, Bent Kristiansen og Vagn Holm fik ikke
det maksimale ud af et ellers meget stort potentiale.

For et par år siden indførte John Andersen den
berømte dribling kaldet ”krabben”. Allan Michaelsen
kæmper med at lære den til perfektion. Men det skal
nok lykkes.

Nye tider, nye skikke. I gamle dage gik spillere
og dommere til pause-te. Men den helt suveræne
dommer Jørn Damm hævede niveauet og fik
selvfølgelig en årgangsvin, da han lige skulle have
pulsen ned.
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