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Legendariske Ernst Nilsson var 
egentlig holdt op med at spille 
fodbold på eliteniveau i 1935. 36 
landskampe i løbet af 15 år måtte 
være nok.
Men han vendte alligevel tilba-
ge og fik lige 4 landskampe til i 
1937 - som anfører - før han slut-
tede af som en af de helt store i 
dansk fodbold.
Næsten lige så stort - men kun 
næsten - var comebacket, da 
traditionsfesten blev genoptaget 
sidste fredag i oktober. Der var 
gensynsglæde, så det battede ef-
ter den ufrivillige pause i 2020.
Glemt var denne aften al elen-
digheden med covid 19, corona, 
masker, afstand, afspritning etc.
Barbra Streisand synger i sangen 
People om at mennesker, der har 
brug for andre mennesker, er de 
lykkeligste mennesker i verden.
Og der var meget lykke i restau-
ranten den aften, hvor tæt på 80 
mennesker med tæt tilknytning 
til B 1903 - enten via divisions-
holdet før FCK blev skabt - eller 
mindst 25 års medlemskab - var 
mødt frem.
Det er en tradition, at der snak-
kes, så kæberne er ved at gå af 

led. Og der grines til den store 
guldmedalje.
Der er en historisk base, der de-

les ud af, og der er så mange fæl-
les oplevelser, der kalder gamle 
historier frem.
Tidligere toastmaster John An-
dersen bød igen i år velkom-
men og bad forsamlingen om at 
mindes dem, der har forladt os 
siden den seneste fest: Niels Ole 
Kaspersen, Vagn Westerlund, 
Tommy Troelsen, Benny ”Bøf ” 
Nielsen og Henrik Vestergård, 
der traditionen tro blev klappet 
af banen af de stående deltagere.

Der var en særlig velkomst til 
de tidligere toastmastere Frank 
Mathiesen, Tommy Kuglepen, 
Karsten Simensen, Dunte, Helge 
Sander og Lars B. Christensen

-I år har vi desværre igen løbet 
ind i en række afbud, konstate-
rede John
De tidligere toastmastere fra KB: 
Flemming Toft og Niels-Chri-
stian Holmstrøm var begge sen-
geliggende med hovedpine - en 
ondartet kombination af en Iron 
Maiden-koncert  i KB hallen, 
fadøl og en headbangerkonkur-
rence var årsagen, mente John.
Klubbens tidligere pr-medar-
bejder Karsten Madsen var også 

blevet hjemme. Karsten har i 
længere tid lidt af svimmelhed 
og har derfor været til lægen, 
som kiggede på ham og sagde: 
vi må hellere tage en blodprøve. 
Han tappede et lille glas, så på 
farven, lugtede til duften og tog 
en slurk før han sagde: Humm 
Chardonnay! 
Vi regner med Karsten til næste 
år.
I husker måske, at Birger Jensen 
ikke mødte op sidst, fordi han 
havde glemt at forny sit pas- det 
er så ikke lykkedes endnu, onde 
tunger påstår, at der ligger for 
mange værtshuse mellem Bir-
gers hjem og paskontoret
Niels Thorn er blevet hjemme 
for at gruble over en passende af-
slutning på sin historie fra 2019
Thomas Larsen kommer heller 
ikke, det vist noget med efter-
veer fra Lyngby boldklubs 100 
års dag i september- har nogen 
set ham?

Så har jeg også lidt 03 nyheder: 
efter borgmesterskiftet i Gentof-
te, hvor Hans Toft stoppede efter 
ca. 100 år på posten, har B1903 
permanent mistet det kommu-
nale udligningsbeløb for at have 

Et overdådigt comeback

Festkomiteen sørger for at vi andre kan få en forrygende aften. Jens 
Sass Hansen, Pierre Larsen og Benner kunne endelig lægge maskerne.

Morten Bruun var en fremragende toastmaster, der lynhurtigt fandt sig til rette. Så hvis han ikke lige ved sin 
gennemgang af menuen havde introduceret de flødestuvede kartofler som lasagne, så havde det været tæt på 
et æresmedlemskab.



Niels Haarbye som medlem. Ha-
arbye har til 1903posten udtalt 
om den nye borgmesters beslut-
ning: Han kan få en Fenger.

Keld Kristensen har været til 
forældremøde på plejehjemmet, 
hvor far Jørgen var midlerti-
digt indlagt. Jørgen havde ok-
kuperet den fælles tv-stue og så 
FCK- Midtjylland, men i pausen 
skiftede personalet kanal til TV-
avisen, hvilket gjorde Jørgen så 
gal, at han fyrede dem alle. Keld 
måtte gyde olie på vandene. Alle 
er ansat igen, og Jørgen hjemme 
i Høje Gladsaxe 

Tommy Kuglepen er gået på 
pension efter 50 år. Det er stort 
tab for Horsens Folkeblad og 
kuglepennefirmaet BIC, der har 
nedskrevet deres forventede 
overskud med 25 % - Tommy er 
i øvrigt i aften iklædt en silke-
skjorte fra trikotageforretningen 
Din skjortemand på gågaden 
i Horsens - det ses, at Tommy 
går ind for genbrug, for skjorten 
blev også brugt ved festerne i 12 
og 17.
Og så introducerede John afte-
nens toastmaster.

-Hvis jeg siger præstesøn, pæda-
gogmedhjælper, højskolelærer, 
amatør/professionel fodbold-
boldspiller og superligatræner, 
så ringer der måske ikke umid-
delbart en klokke, men hvis jeg 
tilføjer 424 kampe for Silkeborg 
IF, landsholdsspiller, EM 92, 
journalist, klummeskriver, for-
fatter til flere bøger om fodbold 
og fodboldkommentator/eks-
pert, så kimer klokken nok hos 
de fleste, der bare følger lidt med 
i fodbold.
Han er kendt for sin passion, 
sine analytiske kompetencer og 
en stor sans for at formidle det 
på en både saglig og empatisk 
måde, ind i mellem krydret med 
tørre/lune små bemærkninger 
som under EM- kvartfinalen, 
hvor Tjekkiet efter at Danmark 
havde bragt sig foran 2-0 og bare 
skulle cruise mod semifinalen, 
lagde et voldsomt pres på Dan-
mark og rystede os med en redu-
cering: og så lyder det fra kom-
mentatoren: øv, nu havde vi det 
lige så godt. Under semifinalen 
mod England hvor danskerne 
dårligt kunne slæbe sig over 
midterlinjen lød det: man fristes 
til at sige, at Danmarks største 

chance for at score er den engel-
ske målmand Jordan Pickford.
Mine herrer: manden der har 
besøgt mindst 48 stadions i 
England og mindst 43 klubber i 
Danmark: Han var som 11 -årig 
på Vejle Stadion og så os slå Vejle 
og blive danske mestre og måske 
var det lige den dag det gik op 
for ham, at han ville være højre 
back, sagde John, der svagt anty-
dede, at han scorede i den kamp.
Dagens toastmaster deler fod-
boldspillere op i 2 grupper: dem 
der har spillet på Wembley- og 
dem der ikke har.

Og så blev mikrofonen overladt 
til Morten Bruun, der på suve-
ræn vis styrede deltagerne gen-
nem aftenen.
-Jeg har fået at vide, at tonen er 
rå, sagde Morten.
Og det var den, men den var 
også hjertelig, for Morten gjorde 
det vildt godt.
Da stemningen gled lidt over i 
den lette afdeling i løbet aftenen 
sagde, Morten, at folk bare skulle 
more sig.
-Jeg skal i hvert fald ikke hjem 
foreløbig sagde han.
-Jo du skal, lød det fra salen.

Og så flækkede vi alle sammen af 
grin.
Morten har bl.a. skrevet bogen 
”Kampdag” om nuværende og 
tidligere danske klubber, som 
han har besøgt. Han har også 
skrevet ”Matchday” om engelsk 
fodbold, og der var god gang 
i salget af begge bøger aftenen 
igennem.
-Jeg har slået KB, B 1903 og FCK 
sammen og kåret de 10 største 
profiler, sagde han og fik meget 
logisk nævnt Bent Hansen og 
Pierre Larsen fra B 1903.
Da Michael Mio Nielsen fra FCK 
var med blandt de 10, fik det 
Keld Kristensen på banen.
Keld kunne huske, at Mio havde 
været noget uheldig i en kamp 
mod OB i 1994. Så i bedste Per-
ry Masonstil blev Morten for-
hørt. Og det endte med, at Keld 
kunne konstatere, at Mios fine 
placering på ranglisten nok var 
en belønning for foræringerne i 
Odense, så Silkeborg kunne blive 
mestre.
Man kunne jo have taget Ernst 
Nilsson i stedet for mente man-
ge. Eller Carl Skoma´r.
Men nogen kan jo lide moderen, 
og andre kan lide datteren.

John Andersen stod for velkomsten og causererede i vanlig stil med masser af humor og stikpiller i den positive afdeling. Det gik bl.a. ud over nu 
tidligere sportsredaktør Tommy ”Kuglepen” Poulsen.



I 1950erne, da mange af de fremmødte blev meldt i klub, skulle man være 10 år, før man blev luk-
ket ind i det hellige land. Så lige den fødselsdag var en ekstra stor begivenhed.Men tiderne ændrer 
sig. Nu lukkes børn helt ned til 2 år ind i klubben. Det var noget af det, som formand Benny Olsen 
fortalte om i sin traditionelle gennemgang af rigets tilstand i B 1903.

-Der er som bekendt gået to år 
siden sidst, og i den periode har 
klubben – ligesom resten af sam-
fundet – i den grad været præ-
get af coronapandemien. Vi var 
helt nedlukket sidste forår, med 
hjemsendelse af personale og 
absolut ingen aktivitet. Vi skulle 
sågar jage spillere fra andre klub-
ber, som trænede, væk fra vores 
anlæg.
Da restriktionerne efterhånden 
forsvandt, udnyttede vi det til-
ladte fuldt ud. Vores børneleder 
lavede sågar et program, hvor 

man kunne træne i 5-mands-
grupper på forskellige stationer 
på kunststofbanen til stor glæde 
for vores medlemmer og til in-
spiration for store dele af Fod-
bolddanmark. Så vi er sluppet 
rimeligt nådigt igennem coro-
naperioden. Også med hensyn 
til medlemstallet, hvor det da-
lede lidt sidste år, men har gen-
fundet niveauet og endda øget 
medlemstilgangen på specielt de 
yngste niveauer, hvor der nu er 
venteliste.
Grundet coronaen er der ikke 

sket så meget i forhold til ud-
smykningen af klubhuset her, 
men det kan jeg love, at der vil 
være til næste år. Vi har dog fået 
tilføjet rækken af DM-mester-
skaber og pokaltitler for både B 
1903 og FCK her på glasruden.
Siden sidst har vi også sagt farvel 
til vores sportschef, der fik job i 
FA2000, og ansat en ny i en lidt 
reduceret stillingsbeskrivelse. 
Han er dog også lige stoppet, da 
han ønskede at komme på fuld 
tid, hvilket vi her og nu ikke 
kunne love ham.

Vi vil nu finde ud af, hvordan 
organisationen fremover skal 
struktureres.
Ligesom det nu er populært og 
sundt at træne og spille fodbold 
til, man ikke kan stå på benene 
længere, så kan der også udvides 
i den anden ende. Derfor har vi 
startet ”Bold og bevægelse” for 
2-4årige med 1 forældre, som 
er en stor succes – ikke mindst 
grundet den dygtige træner, som 
er Lars Dalsborgs datter.
Vi arbejder fortsat på – sammen 
med Gentofte Kommune - at få 
endnu en kunstgræsbane, og 
håber, at den kan komme med i 
næste budgetperiode i kommu-
nen.
Vi har fået nyt LED-lys på kun-
sten, så man nu kan se overalt 
på banen. På seneste fondsmøde 
bevilgede vi også et kamera, så 
lyset ikke bare slukkede ved in-
aktivitet på banen. Det var efter 
stor opfordring fra ikke mindst 
Birger Topp.
1. holdet rykkede i sommer op 
i DS efter en gyser af en afslut-
ning på forårssæsonen i KS. I 
sidste kamp mødte vi Skold på 
Østerbro Stadion, og vi skulle 
have mindst uafgjort for at rykke 
op – ellers ville Skjold snuppe 
pladsen. Vi kom bagud 1-0 ef-
ter 5 min., og 2-0 i starten af 2. 
halvleg, men reducerede til 1-2 4 
minutter før tid og udlignede til 
2-2 på et straffespark langt inde i 
dommerens tillægstid. Pt. ligger 
holdet lidt under midten i DS, og 
der er fortsat mere end halvdelen 
tilbage af turneringen.
B 1903’s Støttefond har endnu 
engang givet tilskud til medlem-
mernes aktiviteter med ca. 1,5 
mio. kr. i 2020 og mere end 2 
mio. kr. her i 2021, så det er me-
get flot.
Og slutteligt kan jeg også med-
dele, at vi fortsat har styr på 
økonomen i klubben, hvor jeg 
forventer, at vi – trods corona 
mv. – kommer ud med et pænt 
overskud i 2021. 

Nu bliver de 2-årige medlemmer

Benny Olsen kunne fortælle om en del positive ting, selv om dansk sport har været hårdt ramt af coronaned-
lukningerne.



Er der to, der holder sammen i dansk fodbold, så er det Sten Kleberg 
og Joen Knudsen.

Virumborgerne Aksel Saabye og Birger Topp fik en snak med Erik Larsen

Carsten Graae, Kurt Reitz og Ralph Olsen hyggede sig som sædvanlig.

Holdleder Poul Sedam fra succesholdet i begyndelsen af 90erne er emi-
greret til Nyborg og måtte over broen for at mødes med bl.a. Dann 
Schack, Sten Kleberg og Emil Kristoffersen.

For to år siden sprang Niels Jørgensen til som fotograf med kort varsel 
og fjernede et stort problem. I år kunne han koncentrere sig om at 
hygge sig – bl.a. sammen med Karsten Jønsson.

Keld Caspersen, Kaj Davidsen og Christian Kofod kunne hilse på mange 
gamle venner i aftenens løb.



Fem medlemmer blev af John Andersen 
kaldt frem til fotografering for at markere, at 
de var med for første gang.
Det var Lars Hallgren, der er medlem af 
B1903’s bestyrelse.
Mads Harder, der er administrationschef i 
klubben (og har været medlem mere end 25 
år) og i løbet af aftenen fik navneforandring 
til Bo Henriksen, fordi han under coronaen 
har fået langt hår.

Lars Maes, der bl.a. har tilbragt alle sine ung-
domsår i klubben. Hvis der er nogen af jer, 
der har hørt efternavnet før, så var Lars fæd-
rene ophav Svend tidligere topdommer i den 
bedste række, dengang vi kun spillede med 
læderbolde og der var snører i bolden. Lars 
ser alle B 1903’s kampe – hvis de ikke falder 
sammen med FCK’s kampe.
Der var Benny ”Banan Nielsen” (også med 
mere end 25 års medlemskab). John min-

dede ham lige om en aftale om en vindues-
pudsning.
-Og så var der Christian Kofod. Hjemme fra 
Uefa/DBU, tidligere træner og senere leder 
for et fantastisk ynglingehold med bl.a. Per 
Frandsen, og min bror siger at han selv me-
ner at have stået på mål?
De fem blev fotograferet, og så stod det klart, 
at Emil Kristoffersen også var med for første 
gang. Ham fandt fotografen oppe ved fadøls-
anlægget, så han også kunne blive foreviget.

De fik debut

Det lykkedes hurtigt at finde Emil

Nogle falder fra, andre melder fra, og nye kommer til. Sådan har det altid været til 
traditionsfesten. Og i år bød ikke på en undtagelse.

Midt under festen dukkede journalist 
Niels Idskov med en fortid på Tipsbla-
det op.
Han havde en pokal med. Den havde 
han vundet i den bordtennisturne-
ring, som B 1903 i en årrække arran-
gerede for de journalister, der fulgte 
klubben både nationalt og internatio-
nalt. 
Der blev spillet bordtennis og så var 
der gang i kniv og gaffel – og glas. Og 
nu skulle den tilbage. Pokalen går til-
bage til Europa Cup-kampen mod 
Dynamo Kiev, der gav den som et 
minde til B 1903. Køn er den ikke – 
men det er jo tanken, der tæller

Pokalen kom hjem

Journalist Niels Idskov fortalte  
lidt om pokalen, som han gerne ville 

levere tilbage til klubben.  
Benny Olsen så lidt skeptisk ud, men 

nu er der endnu et synligt bevis på 
historiske ting i klubben.



Lars Francker blev som tilskuer til fodboldturneringen så inspireret, at 
han såmænd mødte op mandag morgen for at være med på Morgen-
holdet sammen med Jens Aabling.

Jens Peter Koch, Per Poulsen, Pierre Larsen og Henrik ”Tiger” Niel-
sen havde mange minder at deles om.

Børge Rasmussen årgang 1936 ligner en, der sagtens kan deltage i en 
omgang småfodbold på Morgenholdet. Han fik en sludder med Rigo 
Møgelberg, mens svogrene Gert Jensen og Jan Andersen lige kunne ord-
ne lidt familiemæssigt.

Vagn Richard Holm fik sig en god griner sammen med Sten Kleberg 
og Hans Jørgen Aabling.

Lars Maes (tv) og Lars Hallgren (th) var debutanter, mens Sten Johansen har 
lidt rutine i den sammenhæng. Sten passer anlægget med stor omhu. Uden mad og drikke etc…. Der blev spist op.



Benny Johansen fik 
ekstra glæde ud af sit 
fodboldliv via The Old 
Firm-opgørene

Af Niels Rasmussen

Når Benny Johansen er ude at 
holde foredrag om sit yderst 
spændende fodboldliv, der især 
fik næring af trænerperioden 
med FC København, så har han 
en gåde til publikum.
-Der er en god del Brøndbytil-
hængere i Fredensborg, hvor jeg 
bor, og når de får tallene 11-4-3 
skal de finde ud af, hvad det be-
tyder, siger Benny, der hygger sig 
gevaldigt, når han kommer med 
løsningen.
-Det er min statistik som træner 
for B 1903 og FCK i opgørene 
mod Brøndby. Det var sjovt at 
vinde, fordi der var så meget 
prestige på spil, og det var helt 

vildt at sikre sig mesterskabet på 
Brøndby Stadion, siger Benny, 
der naturligvis vægter de mange 
titler undervejs højere end sej-
rene over holdet fra Vestegnen.
Som spiller nåede Benny meget. 
Det blev en ungdomslandskamp 
og et par uofficielle A-landskam-
pe, da han var inde i varmen til 
en af de sidste pladser på holdet, 
der skulle til OL i München og 
var af sted til Italien. Men han 
nåede ikke gennem nåleøjet.
Når han præsenterer sit cv, der 
viser resultaterne både som spil-
ler og som træner, ligger han 
højt på ranglisten, når det gælder 
titlerne.
Hele fodboldkarrieren blev ind-
ledt i Ryvang, fordi han boede i 
Ryparken.
-Jeg lagde ud som bolddreng 
som 4-årig og fik lov til at blive 
medlem som 5-årig. Det gik ri-
meligt i den lille klub, men da jeg 
var 13 år, blev jeg rådet til at skif-

te til B 1903, og så begyndte der 
at ske ting og sager. Hvert andet 
år, når spillere som Paul Aabling, 
Poul Erik Thygesen, Svend And-
resen og Birger Topp fra årgang 
1950 blev holdkammerater , var 
vi helt suveræne. Poul Erik Thy-
gesen, Steen Rømer og jeg sco-
rede et hav af mål.
-Erik Petersen var den første 
person, som jeg mødte, da jeg 
dukkede op på Lyngbyvej
De andre år, når jeg spillede sam-
men med folk fra årgang 1948 , 
var ikke helt så glamourøse.
B 1903 havde jo hevet fat i Ivan 
Jessen som træner, og han fik 
skabt et miljø med masser af 
struktur, og det gav i den grad 
pote.
Helt vildt blev det med DM for 
ynglinge i 1967. Modstanderne 
fik bank for et godt ord. Bennys 
scrapbøger viser nærmest van-
vittige resultater på grænse af 
ydmygelse. 186 mål i 30 kampe 

siger alt. I DM-finalen fik AB 
høvl på Bagsværd Stadion med 
3-1. En ynglingeturnering på 
Gentofte Stadion gav en finale 
mod Ado den Haag fra Holland. 
10-0 stod der på resultattavlen, 
da det hele var slut. Og det var 
billigt sluppet i forhold til de bøl-
lebank andre hold fik undervejs 
på vej mod finalen.
Så kom mesterskabsårene i 1969. 
Hvor der var store profiler at slås 
med, så en stamplads lå ikke lige 
for, men det blev da til debut og 
et dusin kampe.
Militærtiden i Skrydstrup skulle 
overstås – med masser af fod-
bold fordi majoren var meget 
fodboldinteresseret.
Benny var gået i gang med at 
læse medicin – så tilnavnet 
”Dyrlægen” er ikke just rigtigt.
-I 1970 kom jeg mere med. Der 
blev solgt en del spillere, så det 
blev  lidt sværere at klare sig i 
1. division. Vi havde en tur til 
Østen, og på de tre uger fik vi 
virkelig styr på tingene. Vi fik 

Det sjove var 
at slå Brøndby

Benny og Keld Kristensen kan mindes de dage, hvor de klarede de opgaver, som der nu skal et par håndfulde mennesker til at klare.

Niels Haarbye tilbringer en stor del af sin tid på golfbanerne. Men han har åbenbart også været ude at fiske, 
så det må Benny lige høre på.



sammentømret en gruppe, der 
sloges for hinanden.
B 1903 mødte de skotske me-
stre fra Celtic i Europa Cuppen 
for mesterhold og vandt 2-1 i 
Idrætsparken. Frank Mathiesen 
drev skotterne til vanvid med 
simple og effektive finter, og 
Benny scorede de to mål.
-Vi tabte 0-3 i Glasgow efter et 
par gode forsøg i 1. halvleg. Jeg 
blev fuldkommen udraderet i 
den kamp og rørte dårligt bol-
den, mindes Benny.
-Skotterne havde op til den før-
ste kamp været i Danmark for 
at spionere. B 1903 mødte Køge, 
men jeg meldte fra på grund af 
problemer med en tånegl. Så de 
kendte mig ikke,  da vi så spil-
lede i Idrætsparken. Desværre 
betød det afbud til Køgekampen 
så, at jeg kun nåede 199 kampe 
på B 1903s bedste hold totalt.
Der kom et tilbud om at komme 
til Sverige og spille for Helsing-
borgs IF i den næstbedste række.
-Man kunne kun få spilletilla-

delse, hvis man boede i Sverige, 
så jeg flyttede derover. Men jeg 
læste til lærer på Blågård Semi-
narium og havde et værelse i 
Tingbjerg. Werder Bremens træ-
ner – han hed jo Sepp Piontek 
– var sammen med Per Røntved 
af sted for at se på mig. Men de 
valgte Poul Erik Thygesen.
Benny fik sin uddannelse efter 
fem år i svensk fodbold og kom 
hjem og blev kontraktspiller i B 
1903 med honorarer, så man næ-
sten skulle have penge med på 
arbejde.
Han blev lærer i Helsingør og 
en voldsom tackling sat ind af 
Ikastspilleren Ejnar Rahbek satte 
en stopper for karrieren på det 
niveau.
Det blev trænerjob i Hillerød GI 
og senere Espergærde – der af og 
til havde Jens Erik Roepstorff på 
holdet, når håndbolden ikke for-
styrrede.
B 1903s ynglingehold manglede 
en træner, så der trådte Benny 
til.

Han blev assistent for finske 
Matti Kuusela, der havde B 
1903s 1. hold og overtog, da Ku-
usela blev fyret.
Jørgen Hvidemose fik jobbet, 
men trods mange flotte resulta-
ter i andre klubber gik det helt i 
fisk. 9 kampe og 3 point betød, at 
Benny igen styrede – med Keld 
Kristensen som assistent. Livet i 
Superligaen blev reddet.
Og så begyndte eventyret på det 
internationale plan.
Aberdeen blev slået ud, og så 
stod menuen på Bayern Mün-
chen.
-Bayern havde ikke sin bedste 
periode, og som jeg sagde til 
spillerne, så havde de mange 
unge på holdet. Så opgaven var 
ikke umulig.
Det blev jo bevist med 6-2 på det 
ombyggede Gentofte Stadion.
-Det irriterede mig voldsomt, at 
de fik det andet mål, for jeg vid-
ste godt, at vi ville komme under 
pres i München.
Og det skete. Men så valgte Palle 

Petersen inde i målet lige at fyre 
en kamp på verdensplan af, så B 
1903 slap med 0-1.
Tyrkiske Trabzonspor var næste 
opgave. De blev også elimineret, 
så festen først endte med kam-
pen mod Torino.
B 1903 blev til FCK sammen 
med KB, men resultaterne base-
ret på B 1903s hold fortsatte med 
at holde et højt niveau.
Benny ville gerne have en læn-
gerevarende kontrakt med FCK, 
men blev kun tilbudt et år. Så 
Keld overtog et hold, der yder-
mere mistede en lang række pro-
filer.
-Via den tidligere Herfølgetræ-
ner Jørgen E. Larsen kom jeg til 
Rayyan S.C.  i Qatar. Det var ikke 
noget, der gjorde mig til millio-
nær, men da man efter seks må-
neders ophold ikke skulle betale 
skat, røg der trods alt en del pen-
ge ind på kontoen, siger Benny.
Kulturelt var det en omvæltning 
i et land, hvor man f.eks. ikke må 
drikke.

Benny og Keld Kristensen kan mindes de dage, hvor de klarede de opgaver, som der nu skal et par håndfulde mennesker til at klare.



-Til den første hjemmekamp gik 
jeg i omklædningsrummet som 
man plejer efter 1. halvleg. Der 
sad en spiller fra Nigeria. Han 
var kristen. De andre spillere var 
gået til bøn i pausen.
Til en anden kamp, hvor jeg 
var ude for at spionere, fløjtede 
dommeren af og kontaktede po-
litiet på sidelinjen. En tilskuer 
havde generet ham, så politiet 
måtte lige op og hente ham.
Der var gode sportslige resulta-
ter undervejs, men på de kanter 
kan man godt blive fyret allige-
vel, når lederne reagerer spon-
tant. Ikke engang et mesterskab 
var nok.
Benny vendte hjem og fik skabt 

et hold i Køge, der så med den 
tidligere Brøndbyspiller Henrik 
Jensen kunne rykke i Superli-
gaen.
De gode resultater fortsatte i Sil-
keborg, der pludselig blandede 
sig med de bedste og blev pokal-
mestre. Men skader slog stabili-
teten ud af holdet, så det endte 
med at Morten Bruun blev sat 
ind på posten.
Qatar tilbød sig igen, men denne 
gang blev det til et nej.
Ølstykke blev bakket op af golf-
manden Arne Simonsen fra Si-
mons Golfklub. Holdet var tæt 
på at avancere til den bedste 
række.
Det blev også til en periode i 

Fremad Amager, inden Benny 
valgte at satse på lærerjobbet.
En periode var han i Fredens-
borg, fordi han bor der. Det end-
te med at holdet rykkede i Dan-
marksserien.
-Når jeg skal evaluere det hele, 
må jeg sige, at jeg har været hel-
dig. Jeg lå lige under den abso-
lutte elite, men fik alle de store 
oplevelser med landshold, in-
ternationale kampe, rejser, tit-
ler, blev kåret som Årets træner 
i 1992.
-Det ærgrer mig lidt, at afskeden 
med B 1903 blev lidt trist. For 
efter min mening havde vi den-
gang landets bedste hold – inden 
fusionen.

Når Benny ser på dagens set up 
ryster han blidt på hovedet. Træ-
nerbænken bliver bare længere 
og længere. Der mangler snart 
kun folk, der skærer maden ud i 
småbidder for spillerne
-Dengang i begyndelsen af 
1990erne var der Keld og mig. 
Keld trænede også målmænde-
ne, siger Benny, der nu om dage 
hygger sig med lidt gammel-
mandsfodbold i Fredensborg.

Det helt suveræne ynglingehold, der vandt DM i 1967 efter at have scoret 186 mål i 30 kampe: Frank Würtz, Benno 
Larsen og Birger Topp i første række. Sven Skjoldager, Svend Andresen og Erik Petersen i midten.  Stående: Paul 
Aabling, Steen Rømer, Poul Erik Thygesen, Benny Johansen og Jens Sund. Her fotograferet i forbindelse med en turner-
ing på Gentofte Stadion. Ado den Haag fra Holland fik en på lampetten med 10-0 i finalen.



Benny Johansen
• Født 18. marts 1949
• Gift med Henny
• Uddannet som skolelærer fra Blågård Seminarium  i 1977
• Sprog: Dansk, svensk, engelsk, tysk og fransk
•  Lærer på fuld tid eller deltid fra 1977 til 1987 parallelt med trænerjob
• Konstitueret viceskoleinspektør og skoleinspektør fra 1987 til 1990 parallelt med fodbold

Sportslig karriere:

1967              Ynglinge DM 
1968 - 1972 99  1.divisionskampe for B1903. 2 danske mesterskaber.
1972  Træningslejr og 2 uofficielle kampe på A - landsholdet.
  2 kampe på U23 landsholdet
1973 - 1977 Fuldtidsprofessionel (135 kampe) for Helsingborgs I.F. Sverige.
1978 - 1980  Professionel i Danmark (100 kampe) for B1903, Danmark.

Trænerkarriere:

DBUs A-trænerlicens

1981 - 1985 Træner for lavere rangerende hold (Sjællandsserie).
1988  Træner for bedste ungdomshold, ynglinge i B1903
1989  DS-træner og  assisterende træner i B1903, Superliga.
1990 - 1992 Cheftræner i B1903, Superliga.
1992 - 1995 Cheftræner i FC.København, Superliga.
1995 - 1997 Cheftræner i Rayyan S.C. Qatar.
1997 - 1999 Cheftræner i Køge BK. 1.division.
1999 - 2002 Cheftræner i Silkeborg IF, Superliga.
2002 - 2004 Cheftræner i Ølstykke FC. 1.division. 
2004 - 2007  Cheftræner i Fremad Amager, 1.division.
2005 -   Fornyer træneruddannelsen med DBU´s A - licens.
2007 - 2009    Træner i Fredensborg BI, kvalifikationsrække og Sjællandsserie.  Oprykning til DS.

Udvalgte trænerresultater:

1989   Vinder DM for Danmarksseriehold
1990 -   Nr. 2 i Superligaen (Sølvmedaljetager).
1991  Når kvartfinalen i UEFA - Cup. Kampe mod      Aberdeen/ Skotland,
  Bayern München/ Tyskland, Trabzonspor/ Tyrkiet,    Torino/ Italien
1991 - 1992 Nr. 2 i Superligaen (Sølvmedaljetager) og Pokalfinalist (Sølv)
  UEFA - Cup deltagelse. Kampe mod Mikkeli/ Finland  og Auxerre/ Frankrig.
1992  Kåret som “Årets træner” i Danmark.
1992 - 1993 Nr. 1 i Superligaen. Dansk Mesterskab (Guldmedaljetager).
  Deltagelse i Champions Leaque. Kampe mod Linfield/ Nordirland  og AC.Milan/ Italien.
1993 - 1994 Nr. 2 i Superligaen (Sølvmedaljetager).
  UEFA Cup deltagelse. Kampe mod MyPa/ Finland og 
  Slovan Bratislava/ Slovakiet.
1994 - 1995 Vinder af Den Danske Pokalfinale (Guldmedaljetager).
  Vinder af Den Danske Supercup Finale.
1995 - 1997 Nr. 2 i grundspillet i Qatar, men vinder slutspillet “Golden Square  Cup”
  Emir Cup finalist (Sølvmedaljetager).
  Deltagelse i “Asian Club Championship”,  når  kvartfinalen.
  Deltagelse i “ G.C.C. (Gulf Countries Competitions) Club Championship”
2000 - 2001 Vinder af Den Danske Pokalfinale (Guldmedaljetager).
  Nr. 3 i Superligaen (Bronzemedaljetager). UEFA Cup mod Real Zaragoza Spanien.



Lige som man kan afholde OL 2020 i 2021 i Tokyo, 
så har vi valgt også at fejre 50 året for mesterskabet 
i 1970 et år senere.
1970 startede skidt: 1.januar indførte man kilde-
skatten, senere på året gik det dog fremad. Til glæ-
de for mange sendte Faxe Bryggeri den første fadøl 
ud på dåse, der var premiere på Huset på Chri-
stianshavn og Thylejren åbnede. I oktober blev 
B1903’s ynglinge danmarksmestre med 8-3 over 
Holbæk, og 1.november blev vi mestre efter en 
hæsblæsende sidste runde hvor førerholdet Hvid-
ovre fik bronze og AB og 1903 endte a point, men 
B 190s målkvotient var 22/1000 bedre. AB vandt 
deres sidste kamp 5-0 over B 1901 i Nykøbing F. - 
havde de vundet 6-0, var de blevet mestre.
B 1903s målscore efter de 22 kampe var 56-36, 
mens ABs var 46-30.
Den tekniske direktør Bo Skovbjerg havde tryl-
let med kameravinkler, lyd, lys og farve, da vi så 
klip fra en kamp mod AaB i Idrætsparken. En ret 
dramatisk affære med kæmpe drop af Kaj ”Mælke-
mand ” Paulsen i AaB’s mål. Han tabte et indlæg, 
og Benny Johansen var hurtigt fremme og sendte 
kuglen i kassen. Der var også  et par kiks i B 1903’s 
forsvar.
Bo Skovbjerg mente, at AaB’s Ole Storch med sine 
154 centimeter (overdrivelse fremmer forståelsen) 
ikke burde have vundet en hovedstødduel, og Kar-
sten Simensen mente, at hvis han havde stået på 
mål den dag for AaB, så var der ikke blevet scoret.

Dem der sad bagest i lokalet kunne støtte sig til anretterbordet, da de så kampen.

Der blev kigget ivrigt med, da tv-optagelsen fra kampen mod AaB blev vist. 
Lyden måtte man gætte sig til.

Sort-hvide minder fra DM-titlen i 1970



Søren Nygaard og Michael ”Krisser” Kristensen er ved at være vete-
raner til festen, som bestemt ikke er for de stumme.

Klaus Mathiesen havde engang dansk fodbolds mest imponerende fri-
sure på størrelse med en tørrehjelm. Nu ligner han mest de fleste af os 
andre. Klaus leverede et par vittigheder, der fik latterbrølene frem.

Helge Sander var kommet ovre fra heden og havde en stor aften sam-
men med Jens Peter Koch, Christian Kofod, Kaj Davidsen, Michael 
Petersen, Per Poulsen, Lars B. Christensen, Niels Andersen og Henrik 
”Tiger” Nielsen.

Helge Sander var bordformand for Michael Rohwer, Tom Gisselbæk, 
Niels Haarbye, Finn Keino Christensen Michael Petersen og Benny 
”Banan” Nielsen.

Rigo Møgelberg sad ved bord med Erik Petersen, Erik Larsen, Benno 
Larsen, Karsten Simensen og Steen Rømer (med ryggen til)

Lars Bagge Christensen alias “Buller” genopfriskede gamle dage med Finn 
Schmidt Jensen, mens formand Olsen lyttede.



Selv om vi mødes til traditions-
fest gør det ikke noget med lidt 
nyskabelser, der kan bevise, at 
vi ikke er gået helt i stå. Vi er vel 
omstillingsparate.
Så hvem dukkede op i sidste 
øjeblik på banerne: Toastmaster 
Morten Bruun, der havde over-
skud til både at være aktiv på 
banerne og kort efter inde i re-
stauranten.
I år var der så  stor tilmelding, at 
man kunne vende tilbage til at 

spille på 5 mandshold efter for-
rige gang at have spillet 4 mod 4.
For Morten Bruun blev det en 
lærerig optræden på kunstgræs-
set. Hans medspillere – anført 
af Morgenholdets Niels ”Guld-
fod” (der i dagens anledning var 
smuttet tilbage i målet for at vise 
hvor gode Boldklubben Hero 
har været til også at udvikle an-
dre superkeepere end Per Poul-
sen og Schmeichel) gjorde alt for 
at indvi Morten Bruun i spillets 

finesser. Og lad det være sagt 
med det samme. Det gik egent-
lig meget godt med unge Bruun. 
Der er i hvert fald masser at byg-
ge videre på.
Så hvis Morten får lyst til at kigge 
forbi mandag eller fredag for-
middag, når han alligevel skal 
til Københavnstrup for at kom-
mentere tv-kampe, så skal han 
være hjertelig velkommen igen. 
Som sagt er potentialet til stede. 
Så han kan snildt få plads som 

udskiftningsspiller med det sam-
me og nok hurtigt få lidt spille-
tid, hvis han gider suge lærdom-
men til sig.
Ellers var turneringen præget 
af stor seriøsitet. Det blev be-
vist, at hvad man i ungdommen 
nemmer, man i alderdommen 
ej glemmer. En skam at der ikke 
var repræsentanter for FC Kø-
benhavn til stede, for talentmas-
sen er stor. For nogles vedkom-
mende lidt for stor.

Toastmasteren 
betalte lærepenge

Dette erfarne mandskab med nogle af klubbens største profiler gennem 
tiderne fik aldrig forløst deres potentiale til det sagkyndige publikums 
store skuffelse. Måske fordi nogle af støtterne om formiddagen havde 
ydet det maksimale på Morgenholdet. Så bedre held næste år til Benno 
Larsen, Jan Finn Dunte Dumle Hansen, Karsten Jønsson, Tom Gissel-
bæk og Keld Kristensen.

Umiddelbart lignede dette mandskab et godt bud på årets mesterskab. 
Stærkt besat fra mål til venstre wing. Premierekampen var en medri-
vende opvisning i totalfodbold, der må have fået både Rinus Michels og 
Johan Cruijff til at rotere af begejstring i deres grave. Men Finn Keino 
Christensen, Niels ”Guldfod” Rasmussen, Henrik Ibenfeldt, Michael 
Petersen og Morten Bruun gik uforståeligt ned efter en brillant åb-
ningskamp med en gevinst på 2-0.

Som så ofte før forsøgte Niels Haarbye at tale boldene i mål. Men heller 
ikke i år lykkedes det. Så det blev lige ved og næsten for Lars Dalsborg, 
Vagn Richard Holm, Niels Haarbye, Jan Kreibke og Henrik ”Tiger” 
Nielsen. Men hvis de en dag rammer dagen – og målet – kan det blive 
meget stort. Oh-la la.

Jens Aabling nåede undervejs at skifte overtrækstrøje, så han forvirrede 
nogle modstandere. Men den endelig sejr var nu fortjent nok. Der kan 
man se, hvad man kan få ud af at løbe. Så Jens Aabling, Ole Witthøft, 
Jens Mortensen, Jens Sass Hansen og Søren Nygaard Andersen har til 
evig tid indskrevet sig i klubbens annaler som vindere af småboldturne-
ringen 2021.



Dommerstandarden i dansk elitefodbold får mange drøje hug. 
Men da landets ypperste spillere var samlet fulgte de to mænd 
med fløjterne spillernes niveau. To gange Larsen – Erik og Pier-
re – ydede en fejlfri indsats. Erik Larsen havde så meget styr på 
det, at han ikke engang behøvede at fløjte for andet end mål, 
og Pierre Larsen – der ligefrem var omklædt – viste sit falkeøje 
ved at få øje på nogle mindre forseelser, der blev takseret som 
frispark. Genvalg.

Når man har pisket rundt på banerne i 3 x 8 minutter skal væskebalancen  
reguleres. Øl er godt og øl er sundt, derfor drikker vi det året rundt. I passende 
mængder. Så Keino fik sig lige en dåseøl, mens Jan Kreibke, Ole Witthøft, Søren 
Nygaard og turneringsleder Jan Flodin diskuterede kampene.

Af en eller anden grund havde Keino fået sin egen bold. Forstå 
det hvem som kan.

 Henrik Ibenfeldt forsøger at tage bolden fra Lars Dalsborg og Vagn Holm, der 
åbenbart har glemt, at de var på samme hold.

Dommer Erik Larsen fik gode råd af John Andersen, Aksel Saabye og Erik Pe-
tersen.

Niels Haarbye og Morten Bruun havde ikke mere travlt med de 
fodboldmæssige udgydelser end at der lige blev tid til at ryste 
hænder. Man skal jo være høflig.



Kaj Bonne tog billederne. Niels Rasmussen skrev teksten. 
Randi Salzwedell sørgede for layout. 

Traditionsfesten 2022 er vanen tro 
sidste fredag i oktober – som er 28. oktober.

Michael Gothenborg med sin faste bordfælle Lars Dalsborg, der sør-
ger for at løse de praktiske problemer. Turneringsleder Jan Flodin 
bidrog også med en hyldesttale til turneringsvinderne.

Karina Hoeing fik tingene til at fungere i et tempo, så alle kunne komme 
til fadene uden lang ventetid. Hun arbejdede sammen med kommando-
centralen med festudvalget og talerne Morten Bruun, John Andersen, 
”teknisk chef ” Bo Skovbjerg og skribenten Niels Rasmussen.

Dagen efter festen skulle Christian Lønstrup som træner for Hille-
røds hold i 2. division lige på en tur til Skive. Men han fandt tid til at 
deltage og fik bl.a. talt med Keld Caspersen.

Dette billede er taget på 1/500. Niels Haarbye i nærheden af et fadølsan-
læg. Her sammen med Karina Hoeing.

Flemming Søborg Hansen kiggede ivrigt med på tv sammen med 
Henrik Ibenfeldt og Sten Kleberg.

Frank Mathiesen slog Tommy Troelsens rekord med lange indlæg, så han 
måtte lige støtte sig til en stol undervejs. Ole Forsing, Benny Johansen, 
Birger Petersen, Jan Andersen, Gert Jensen og Søren ”Knald Petersen lyt-


