


Det hele klappede
Det ideelle ville selvfølgelig have været, hvis traditions-

fest nummer fire kunne være holdt i gymnastiksalen i

klubhuset. Men når det nu ikke kunne lade sig gøre, fordi

det hele havde fået en voldsom omgang regnvand i som-

mer, så var det ikke de værste rammer om

festen at lade det hele foregå i et stort lokale på Gladsaxe

Stadion.

Der havde været en ide fremme om at tage turen ind til

Parken, men når man nu både kunne holde fest på Glad-

saxe Stadion og holde liv i traditionen med en småbold-

turnering før maden –og drikkevarerne - så var det et

glimrende sted.

Stadioninspektør Jens Chr. Olesen sørgede for, at vagten

blev en time ekstra, så gæsterne ikke skulle forlade ste-

det alt for tidligt. At de så næsten alligevel skulle smides

ud ved 24-tiden siger meget om, hvor herligt de fleste

havde det.

Allan Michaelsen fra festkomiteen bød velkommen og

kunne konstatere, at det var meget nemt at genkende

folk: I har jo det samme tøj på som i fjor, sagde Allan.

Niels Haarbye kunne forklare, at det simpelt hen skyld-

tes, at ingen havde været hjemme siden dengang.

Siden gik det slag i slag. Talelysten var som sædvanlig

enorm. Toastmaster Paul Aabling forsøgte efter bedste

evne at styre begivenhederne og bidrog selv til under-

holdningen med en forrygende vise – Brøndby bluse

Blues. Den bliver næppe et stort hit ude på vestegnen ,

hvor de har rigeligt med problemer at se til. Maden var

superb i betragtning af, at det hele var lavet i klubhuset

og transporteret til Gladsaxe Stadion.

Også i år rummede gæstelisten internationale navne.

Poul Kristiansen havde taget turen fra Frederikshavn, og

fra Sverige var Torben Nielsen mødt frem. Heldigvis - for

i løbet af aftenen blev der brug for hans store sprogevner,

da Allan Michaelsen skulle overrække en gave til restau-

ratørparret.

Nogle valgte at blive væk, fordi festen ikke foregik i klub-

ben. Synd for dem. Men i 2011 er alt forhåbentlig som

det var de tre første gange.

Bladet er skrevet og redigeret af Niels Rasmussen, og Brian L. Jensen har taget billederne
og Jan Andersen har stået for trykningen.

Allan Michaelsen, Henrik Vestergaard og Per Poulsen fik samlet en god appetit via en ihærdig indsats på kunst-
græsset.



Gælden er væk
Hestekur har fået B 1903 på fode

Traditionen holdt formanden en tale og redegjorde for
”Rigets tilstand” i forbindelse med festen. Her er ordene
fra Benny Olsen:
- Min tale handler om riget ude på Lyngbyvejen, hvor vi
desværre ikke kan være i dag, fordi vi i kælderen stadig
lider under følgerne af det kæmpemæssige regnskyl i au-
gust måned. Vi havde 15 cm vand stående i hele kælde-
ren, hvilket betød, at al gulvbelægning skulle tages af –
både i billardrum, gymsal og motionsrum – og nogle af
væggene skulle udskiftes. Der er endnu ikke klar i kæl-
deren, idet der stadig er affugter på, men næste år skulle
vi igen være klar til at tage imod jer alle sammen, og så
skulle der meget gerne være kommet ny gulvbelægning
over det hele i kælderen. På den økonomiske front kan
jeg med glæde meddele, at – i hvert fald som det ser ud
lige nu – så vil vi nå vores mål med at være gældfrie her
ved årsskiftet. Det betyder, at vi på 2 år har afdraget en
samlet gæld på ca. 700.000 kr., hvilket i sig selv af gan-
ske imponerende, når man tænker på klubbens samlede
omsætning på ca. 2,4 mio. kr. Dette har selvfølgelig også
kun kunnet lade sig gøre, fordi vi dels har kørt en meget
stram udgiftsstyring og dels har haft forøgede indtægter
– herunder bl.a. flere sponsorindtægter. Og så har vores
trænere og ledere ydet en fantastisk indsat på trods af,
at vi i de to år stort set har afskaffet alle ”sociale udgifter”
og har skåret kraftigt i vores udgifter til træneromkost-
ninger. Med til det fine resultat hører selvfølgelig også, at

vi i B 1903s Støttefond har midler til at støtte medlem-
mernes mange gøremål på både det sportslige og sociale
område. Uden Støttefonden havde det taget mange flere
år at blive gældfrie.

Nye udfordringer

Det har selvfølgelig heller ikke været helt omkostningsfrit
for klubhus og anlæg, og der venter fremadrettet nogle
udfordringer for at få disse op på en acceptabel standard.
Den forbedrede økonomi har dog betydet, at vi her medio
oktober har fået ansat en ny inspektør og pr. 1. oktober
har fået ansat et nyt restauratørpar, som på fortræffelig
vis har bespist og serviceret os her i dag.
Når kokken kan lave så god mad uden at have haft et
komfur til rådighed her på stedet, så kan I jo selv regne
ud, hvordan det nu igen er blevet herligt at spise ude i
klubben. Som formand oplever jeg ret ofte, at beboere
ringer eller mailer til mig, hvis der er noget de er util-
fredse med, fx at vores lys på kunstbanen lyser direkte
ind i deres soveværelse. På samme måde er der med-
lemmer, der skriver til mig, når de ikke har fået tilsendt
deres årsnål, fordi de ikke kunne komme til generalfor-
samlingen. Derfor vil jeg gerne slutte af i dag med at ud-
dele en årsnål til Poul Sedam, som tit og ofte har skrevet
til mig og som nu må komme herop for at modtage be-
viset på sit 50 års medlemskab af B 1903, sagde Benny
Olsen.

Formanden Benny Olsen fik sig en tår øl sammen med Erik Larsen og toast master Paul Aabling.



Ole ”Daffy” Forsing og 
sidste års toastmaster 

Flemming Nielsen 
fik sig en sludder 

om fodbold i
gamle dage, mens

Niels Thorn hørte på.

Jørgen Kristensen
møder troligt 
frem til mange af
kampene, når Keld
spiller, men han var
også forbi til 
småboldturneringen
ved traditionsfesten
for at hilse på gamle
venner som bl.a.
Ejnar Holst.

Thomas Larsen var på toppen under
småboldturneringen. Senere var han
også På Toppen – men det er en helt
anden historie, som kun få kan huske

hvordan endte..

Festarrangør Bent Kristiansen 
sørgede for at Keld Kristensen og

Steen Rømer Larsen fik bank.

Kim Valentin havde forladt den finansielle verden og
koncentrerede sig helt rigtigt om at kigge på bolden.

Backkollegerne fra 1980erne Flemming Ahlberg og Lars
Dalsborg i en duel mange, mange år senere.



Hans Jørgen Aabling havde taget turen fra Jyderup
for bl.a. at hilse på lillebror Paul, Aksel Saabye,
Flemming Hansen, Poul Sedam og Benny ”Bøf” 
Nielsen.

Niels Thorn, Birger Topp og Erik Petersen sprang 
fodboldspillet over, men havde det lidt anderledes
klubtøj på: Mørk habit og åbenstående blå skjorte.

B 1903s svar på Usain Bolt – Bo Skovbjerg –
måtte melde fra til fodboldturneringen, så den
mistede en stor del af sin spænding. Til 
gengæld behøvede ingen at tage skinner på.
Svend Gerner Andresen kunne for en gangs
skyld ikke på forhånd fortælle, hvordan det
hele ville ende, så han valgte også at stå over,
mens Jens Aabling trods alt var med.

Benno Larsen har fået nyt knæ, så han droppede at spille
med. I stedet blev det til en snak med Frank Mathiesen
og Ejnar Holst.

Jørgen Lorentzen og Ole Forsing var sammen
med Vagn Holm som sædvanlig mødt frem til
festen.

Kim Valentin, Finn Schmidt Jensen og 
Aksel Saabye kom fra det nordsjællandske for at

mødes med de gamle venner.



Heldigvis kunne ”tolken” Torben Nielsen
oversætte Allan Michaelsens guldkorn
for Henrik Åberg, der fik en klassisk B
1903-trøje model Henrik Vestergaard
som tak for den gode mad og viljen til
at improvisere. Gitte fik også pæne ord
med på vejen. Hun måtte bruge en del
af aftenen på at stikke fingre i ørerne,
for der var undertiden lidt uhøvisk tale.

Han er født i Helsingborg. Han fik sin uddannelse i
Malmö. Men hele verden har været hans arbejds-
plads. Knivene er svinget i Australien, Spanien,
Tyskland, Italien, Frankrig og Danmark.
Navnet er Henrik Åberg – den svenske kok, der kan
lave mad, som vor mor troede hun kunne.
Ingen dårlige vittigheder om kollegaen fra Muppet
Show.
- Godt nok har jeg drønet verden rundt, og jeg har
arbejdet et hav af steder i Danmark. Men nu er det
slut med at være nomade. B 1903 er stedet, hvor
jeg vil være i mange år. Jeg vil yde mit bidrag til at
få gang i klublivet, så både spillere, forældre og
publikum får lyst til at komme forbi.
Og skulle der komme en person eller to ude fra
gaden, så er de velkomne, Men de må acceptere,
at det er en sportsklub, hvor der godt kan være høj
lyd på fjernsynet, fordi der altså er Champions Lea-
gue med FC København, siger Henrik Åberg.
Når det gælder selve fodboldspillet, er hans evner
efter hans eget udsagn modsat proportionale talen-
tet i køkkenet.
-Bolden vil altså ikke samme vej som mig. Min
stedsøn Mathias har forsøgt at vise mig, hvordan
man skal gøre, men det duer bare ikke. Til gengæld
spillede jeg ishockey i 15 år som ung. Jeg var back,

og jeg stod fast med mine 100 kg, griner Henrik.
Livet består jo af masser af tilfældigheder, og fak-
tisk kunne Henrik i dag lige så godt have gået rundt
i Australien og lavet kængurubøffer.
-Min daværende kone havde noget familie derude,
så vi tog af sted. Jeg rejste landet rundt. Zig -
zaggede mig gennem de enorme områder. Jeg fik
lidt arbejde hist og pist, så jeg kunne overleve.
- Konen røg af i svinget, så jeg kun havde mig selv
at tage vare på. Men så blev min mor syg, og jeg
måtte hjem til Sverige.
Som kok skal man bare have styr på sine knive, så
er man klar til at tage job, hvor de end dukker op,
så i de unge dage fik Henrik nogle gevaldige nogle
på opleveren. Henrik havde to restauranter på Mal-
lorca, han havde et job i London, var lidt i Tyskland
og fikudvidet sit sprog, så han kunne klare sig.
Senere flyttede Henrik til Danmark. Han arbejdede
på Vesuvio på Rådhuspladsen, han var hos Rugan-
tino på Søborg Hovedgade i et par år. Han var på
adskillige restauranter i Tivoli, og han lavede mad
til 1.500 pensionister i Nørrebrohallen i løbet af to
dage – uden at have et køkken.
Før han kom til B 1903 her i sommer var han to år i
Danske Studenters Roklub.
-Jeg har boet sammen med Gitte i seks år, og hun

har Andreas og Mathias, og Mathias spiller på B
1903s 1. hold, så vi havde været i kontakt med
klubben for flere år siden, men det var altså først
nu, at muligheden bød sig. Jeg kan se meget store
muligheder her. Især hvis faciliteterne bliver bedre,
så jeg f.eks. kan stå nede i kælderen i et grovkøk-
ken og forberede maden, så den bare skal laves
færdig oppe i køkkenet, siger Henrik 
-Min helt store ambition er skabe den atmosfære
der får folk til at komme her og gå hjem med en
god oplevelse, så de får lyst til at komme igen. Det
her kan blive helt stort, men det skal ikke gå så
stærkt, at kvaliteten ikke kan følge med, slår Henrik
fast.

Kun en kogeplade

Ved traditionsfesten beviste han, at han kan sit
håndværk. Maden fik roser i store bundter. Det var
godt, der var nok, og der var varm sovs i et lokale
uden køkken.
- En af verdens bedste opfindelser er termokasser.
Bliver de pakket ordentligt, kan tingene holde sig
varme i 10 timer. Så skulle jeg bare investere i en
kogeplade til at varme sovsen. Når klubhuset igen
fungere optimalt med gymnastiksalen færdigren-

overet har Henrik masser af ideer til at skabe ar-
rangementer.
- Det vælter ind med selskaber her op til jul. I
fremtiden kan de holdes nede i kælderen, hvor jeg
vil stille skærme op, så det ikke bliver skræmmende
stort, siger han. Der står dag efter dag gode danske
retter på menuen hos den svenske kok, der går ind
for at ingen skal gå sultne fra hans restaurant.
- Sådan skal det være. Kom med nogle ideer, så går
jeg i gang. Men nogle ting nægter jeg at servere.
Mange efterspørger friturestegte pommes fritter
med masser af remoulade ved siden af,
men jeg vil hellere servere ovnstegte kartoffelbåde.
Og jeg går ind for sund slik. Der bakkes jeg heldig-
vis op af mange forældre, der sætter pris på at un-
gerne køber æbler og bananer i stedet for sukker-
stads eller pommes fritter begravet i remoulade,
siger Henrik Åberg.
-Forhåbentlig kan vi få så meget gang i forretnigen,
at Gitte kan skære ned på sit job i Københavns
Kommune, at hun kan komme på halv tid. Selv hol-
der jeg kun fri om fredagen. Ellers er der fart på fra
klokken 6 til sent på aftenen.
-At jeg er blevet så godt modtaget i B 1903 har kun
bidraget til min beslutning om, at jeg skal være
mange år i klubben, siger Henrik Åberg.

Kosmopolitten i køkkenet
Klublivet får solid opbakning fra manden bag gryderne

”Jeg kan 
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Jan Kreibke og Jørgen Juul Jensen hører til den
unge generation af 1. holdsspillere i B 1903 
og møder frem og hører på mange af de gamle
røverhistorier.

Poul Kristiansen tager turen helt oppe fra Frederikshavn
for at være med og hyggede sig med Flemming Hansen og

Niels Haarbye

Lars Dalsborg, Lars ”Buller” Christensen, Michael Gothen-
borg og Niels Rasmussen skruede tiden en snes år tilbage
til nogle festlige dage

Bjarne Christiansen og Carl Holm fra Stambordet nød at være
sammen med de gamle venner.

Rent undtagelsesvis havde 
Frank Mathiesen en lille uartig 

historie at underholde med.

Michael Gothenborg er sikker deltager i fest-
lighederne og morede sig kongeligt sammen
med Lars ”Buller” Christensen og Pierre Lar-
sen.



Bent E. Larsen måtte lige give sit
glansnummer, inden han forlod
selskabet Så vidt man kan se på Ole Forsings tallerken kunne han

godt lide maden. Det kunne alle for øvrigt.

Keld Kristensen, Rigo Møgelberg og Erik Larsen var også
yderst tilfreds med serveringen.

Vinderholdet blev behørigt hyldet for en
nærmest super omgang fodbold, der især
blev bemærket, da lyset på banen blev
tændt halvvejs inde i turneringen. Jan Flodin, Per Poulsen, Jørgen Juul Jensen, Alle Michaelsen,

Steen Rømer Larsen og Keld Kristensen kunne glæde sig over
de flotte præmier

Niels Haarbye er ikke så aktiv på banen
efter en knæoperation. Til gengæld var der

fuld skrue på under festen og han fik vist
også en øl i løbet af aftenen..



Kim Larsen kom forbi
Underholdning på 
topprofessionelt plan

Det var vist meningen, at aftenens underholdning skulle
have varet en halv times tid. Men når man er i godt sel-
skab, har tiden det jo med at flyve af sted. Og så blev
alle tryllebundet i langt over en time.
Birger Topp og Torben Jensen fik fine – og korte – karrie-
rer som seniorspillere. De har senere klaret sig flot i det
civile, så de havde spændt et økonomisk sikkerhedsnet
ud under arrangementet, og så var der basis for at Kim
Larsen kunne komme forbi og øse ud fra sin sangskat.
Da brillerne var blevet pudset en ekstra gang viste det
sig dog, at det slet ikke var Kim Larsen, men derimod re-
vyskuespilleren Rene Richard, der blev akkompagneret
af guitaristen John Kofoed Larsen, der igennem tiderne
har spillet i adskillige bands og konstellationer. I en år-
række var han med i van Dango, med Anne Grete i for-
grunden. Han skriver meget af sin musik selv, som er
mest folk/visegenren. Udover at spille rigtig meget med
Rene (Kim Larsen) har han forskellige bands, som han
tager ud med. Men efterhånden fylder Kim Larsen showet
ret meget.
Han er også primus motor i den årlige "Tisvildeleje Folk-
festival" som altid ligger den 1. weekend i september.
- Jeg har lært John at kende fra Græsted Revyen, hvor
han lagde musik til et år. Det år var en esbjergenser, som
jeg kender fra vores årlige skitur, gæsteoptræder. Han
hedder Leif Fabricius, og har skrevet teksten til "Brøndby
bluse Blues". Den var med i Esbjergrevyen i2008. John
har været med på den årlige skitur - Hovskisnowskirejser
- alle årene på nær den første i 1996. Han er kapelmester
for "Hovskisnowskiband" som består at 7 - 8 folk på

meget forskellige instrumenter, fortæller toastmaster
Paul Aabling.
"Kim Larsen" hedder Rene Richardt og er primært revy-
skuespiller. Han er rigtig god til parodiere/efterligne for-
skellige kendte personer. Han fik en pris for den bedste
Poul Nyrup et år. Rene bor også i Nordsjælland (Vejby).
Han har også været med på Hovskisnowski flere gange
og skal også med på årets tur. Rene er i øvrigt glødende
FCK-fan. Har spillet lidt ungdomsfodbold i B93.
Rene Richard kendte flere af de tilstedeværende, og det
gav nogle herlige ping pong orddueller, der viste, at han
bestemt ikke er tabt bag en vogn.
Han konstaterede, at når det gjaldt kampråb var det
noget nemmer for B 1903ere med råbet: 1-2-3erne end
at være medlem af B 93.
I rollen som Kim Larsen kunne Rene Richard konstatere,
at i de unge dage kunne man vælge og
vrage mellem damerne (kranerne), men nu om dage
kunne han kun vælge vragene.
Alle sang/skrålede med, og bifaldet var bragende.
John Kofoed nåede også at give et nummer som sanger,
og det var mindst lige så morsomt., da han tog dame-
stemmen på i sømanden Bill den fromme.
Festkomiteen har sat sig selv under et nærmest umen-
neskeligt pres til næste arrangement, hvis den standard
skal holdes eller måske overgås.
På vej ud af døren blev Bent E. Larsen lige shanghajet til
at give sit Cleonummer om botanikken ude i Charlotten-
lund. 

Det gøres heller ikke meget bedre.
Så: Tak for sangen.



Rene Richard var
simpelt hen 

bare god, da han
optrådte som Kim

Larsen. Og med en
interesse for 

fodbold – og især
FCK – var han med

på noderne både
sangligt og 
sportsligt.

Jan Kreibke og
Finn Schmidt
sørgede for 
at feste 
igennem på en 
superhyggelig
aften

Forrige års toast master
Flemming Nielsen satte

stor pris på 
underholdningen 

ligesom Aksel Saabye 
og Per Poulsen.



Henrik Vestergaard, Torben Nielsen, Jens Sass Han-
sen, Kim Valentin og Benny Olsen stred tappert, men
forgæves. Vagn Holm, Lars Dalsborg, Søren ”Knald” Petersen,

Tom Gisselbæk og Jens Aabling ramte ikke lige dagen,
men de fik masser af frisk luft.

Vinderholdet med Thomas Larsen, Jan Kreibke, Bent
Kristiansen, Niels Rasmussen, Flemming Ahlberg og
Rigo Møgelberg kunne ikke spilles hos bookmakerne.
Dertil var de alt for store favorittter, og de levede på
smukkeste vis op til tilliden.

Keld Kristensen, Jørgen Juul Jensen, Allan Michaelsen,
Per Poulsen, Steen Rømer Larsen og Jan Flodin mang-
lede lidt i det offensive.

Dommerparret Jørn Damm og Erik Larsen ydede
igen en suveræn indsats. De dømmer sjældent for
mere end mål og dødsfald og kunne heldigvis nøjes
med det første fra deres lidt stationære placeringer.
Man ved altid, hvor man har dem på banen. Intet
hysteri med at piske rundt på banen og løbe i vejen
for spillerne.

Poul Sedam og Erik Scharff kommer jævnligt i klub-
ben: Til traditionsfesten. Sedam nåede at få sin50 års
nål under festen.


