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Året 1960 
 
B1960’s historie starter officielt den 10. juni 1960.  
 
Det var 2 meget unge drenge Ole Børs Petersson 12 år og Lars Andersen (nu Kjærbøl) 11 år,  
som sad og snakkede om at nu skulle man gøre alvor af tidligere tiders snak, og så starte en 
fodboldklub. Så man enedes om at Lars skulle være formand og Ole skulle være kasserer, 
samt træner for det kommende fodboldhold. 
 
Vi fik af Lars’s forældre stillet et loftrum til rådighed i Prinsesse Charlottes gade nr. 35.  
Det blev indrettet til kontor og for de sparsomme kontingentpenge, 35 øre pr. måned, der kom 
ind, købte vi medlemskort hos en lokal bogtrykker, 100 stk. for 18 kr., samt et stempel.   
Vi var 9 medlemmer til start.  
 
Men vi var i gang. Vi kunne lige skrabe spillere sammen til et lilleputhold, og klubbens første 
kamp var en træningskamp mod B1907 på Amager fælled. Vi vandt med 8 – 2.  
 
Det store gennembrud skulle komme mellem jul og nytår hvor dagbladet Aktuelt arrangerede 
verdens største indendørs turnering i Idrætshuset. Den gang var indendørsfodbold noget nyt, 
opfundet af den legendariske fodboldprofessor Knud Lundberg. Der var ikke mange turneringer 
i Danmark dengang, så Aktuelts turnering var et enormt tilløbsstykke hvor man tilmeldte sig 
fra hele landet. Interessen var kolossal, også i medierne. 
Vi tilmeldte os i lilleputrækken. 5 drenge - Jens Peter Jacobsen, Erling Hansen, Rene Tappert, 
Ole Børs og Lars Andersen.  
Vi fik købt 5 hvide undertrøjer med ærmer, og af rødt filt klippede vi B1960 ud og klistrede det 
på trøjerne med lim. Benklæderne var vores gymnastikbukser fra skolen. 
  
Aktuelt’s turnering var en cup turnering. Vi skulle møde Vallensbæk i den første kamp, og til 
alles overraskelse vandt vi med hele 5 – 0, og så gik det ellers stærkt. Vi slog alle de hold vi 
mødte, bl.a. storfavoritterne fra Stefan med 4 – 0 og i kvartfinalen Brøndby Øster IF. med 2 – 
1. Og i et tæt proppet Idrætshus, blev vi hyldet af publikum med et orkanagtigt bifald, det 
glemmer vi aldrig.  
  
Vi var nu i semifinalen som skulle spilles 2 dage senere. 
 
Den næste morgen vågnede vi op til endnu en fantastisk oplevelse, på alle byens løbesedler 
stod der: 
 
KØBENHAVNS YNGSTE VAR DEN STØRSTE SENSATION.  
 
Men vi måtte konstatere at vi ikke var verdensmestre endnu, i semifinalen tabte vi til de 
senere vindere fra Vanløse I.F.  
 
Nu var klubben for alvor skudt i gang.  
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Løbeseddelen fra Aktuelt. B1960 var helt uventet blandt de bedste i Danmark.. 
 
 
Herefter gik vi så i gang med at træne. Vi fik lov til at benytte gymnastiksalen på Prinsesse 
Charlottes gade skole, stedet hvor en stor del af vores medlemmer senere blev rekrutteret fra.  
Her var der dog ikke de bedste faciliteter, gymnastiksalen som vi trænede i var ikke særlig 
stor, men værst af alt, så var der en stor søjle placeret lige i midten af salen som holdtrummet 
oppe. Så det krævede stor dygtighed at spille uden om denne søjle – sagde vi til os selv, for at  
prøve at få et positivt moment ud af anstrengelserne..  
 
Men vi skulle nu tilmeldes en fodboldturnering. Vi prøvede i K.B.U. (Københavns Boldspil 
Union) men de kunne ikke optage os, da vi ikke havde egen bane. Vi henvendte os så til D.A.I. 
(Dansk Arbejder Idræt) hvor vi blev optaget, dog med den klausul at der skulle være en 
voksen ansvarlig, det blev så Lars’s far Vagn Andersen, som varetog jobbet indtil vi blev 18 år 
og selv kunne stå som lovlige ansvarlige. Men vi fik en fantastisk velkomst i D.A.I.   
Bl.a. fik vi 2 fodbolde foræret, ikke nye, men brugbare og begge med lædersnøre og 
svineblære. 
Datidens bolde var utrolig tunge specielt når de var våde, og her gjaldt det om ikke at ramme 
snøren med hovedet, så kom der et mærke i panden med et fint aftryk af snøren. 
 
Vi blev tildelt en kampbane af D.A.I. på Fælleden, men havde stadigvæk ingen træningsbane, 
så vi klædte om hjemmefra og cyklede til Fælledparken og trænede hvor der var plads.  
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Vi deltog med 2 hold i turneringen, et drenge og et lilleputhold.   
Efter lidt debat enedes vi om at klubbens farver skulle være blå trøjer og hvide bukser.  
 
Klubben voksede og allerede samme år fik vi et pigehåndboldhold, som også trænede på 
fælleden. 
Medlemstallet var nu 37 børn og 22 voksne passive som betalte et kontingent på 2 kr. for 
drenge og 1 kr. for lilleputter pr. måned. Passive betalte 5 kr. årligt. 
 

 
Holdet der vandt mesterskab og pokalfinale i 1963 
 
Forrest : Helge Dam Nielsen – Benny Tingkjær – Bent Jørgensen 
Midten: Niels Rendlev – Lars Kjærbøl – Sonny Larsen 
Bagerst: Jens Peter Jacobsen – Erling Hansen – Toni Schow – Claus Davidsen – Tom Jensen 
 
  
En ”træningslejr” fik vi også arrangeret, den gik til Marielyst campingplads ved Helsingør, 
teltene blev kørt derop og slået op af Oles far som havde bil, leder på turen og samtidig 
madmor for drengene var Lars’s mor. Turen varede 1 uge og kostede med mad, transport i tog 
og ophold i alt 23 kr. 
 
Vi klarede os flot i turneringen og rygtet om den unge klub fik flere andre klubber på 
daværende tidspunkt til at tilbyde os at komme over i deres klub og derfra styre 
ungdomsafdelingen, da de jo havde seniorer og egne baner. Vi valgte pænt at takke nej, en 
beslutning som vi aldrig fortrød.  
 
I 1963 vandt klubbens ældste årgang, juniorholdet, for 1. gang i klubbens unge historie ikke 
alene mesterskabet, men blev også pokalvindere dette år.  
  
Klubben fik nu tildelt vores egen træningstid og kampbane på Fælleden, og et 
omklædningsrum nr. 19 som lå under den gamle idrætspark, vi dog skulle dele med 2 andre 
hold. Der skulle betales 90 kr. pr. kvartal for leje af omklædningsrummet. 
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Juniorholdet indendørs i Kolding 1963 
 
Ole Børs Petersson – Erling Hansen – Tom Jensen – Claus Davidsen – Sonny Larsen – Lars 
Kjærbøl – Benny Tingkjær 
 
 
Bordtennis 
Vi startede med at spille bordtennis dette år, afdelingen voksede sig hurtigt stor og takket 
være bl.a Benny Tingkjær blev vi en af de største og stærkeste bordtennisklubber i København 
for både damer, herrer og ungdom.  
 
Medlemsblad 
Den 5/2-1963 udkom klubbens første medlemsblad. Redaktør var klubbens medstifter, Ole 
Børs.  
 
Det første seniorhold 
Der blev i 1964 tilmeldt et seniorhold for 1. gang. Vi startede i E rækken som vi vandt og 
rykkede herefter op i D rækken. Her fulgte så en årrække hvor klubbens 1. hold hvert år blev 
nr. 1 i deres række og vandt således E-D-C-B-A- rækkerne med oprykning til følge.  
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Der blev dette år oprettet en rejsefond, den skulle give et tilskud til lilleputternes udgifter til 
sporvogn når de skulle til kampe. Pengene kom ind ved at alle hold betalte 10 øre pr. scoret 
mål. Og de blev opkrævet og afregnet af anføreren for holdene. 
 
I 1965 startede pigehåndbold op, turneringsmæssigt. Vi deltog i turnering med et pige og et 
pigejuniorhold.  
Det blev startskuddet til en stor og dygtigt ledet håndboldafdeling med såvel dame- og 
herreseniorhold samt pige- og drengeungdoms hold. Her var Finn Meldhede primus motor.  
 
Vi kunne dette år fejre vores første lille jubilæum, 5 år, med en stor fest. Medlemstallet var nu 
149 aktive og 26 passive. De næste år voksede klubben både i fodbold, håndbold og i 
bordtennis afdelingerne, med flere oprykninger og mesterskaber til følge.    
 

       
 
Tv. Juniorhold 1967 nr. 2 i turnering og pokalfinale deltager i Danmarksmesterskabet.  
 
Forrest: John Hansen – Frank Hartvig – Peter Monberg – Ronnie Lokow 
Midten: Kim Nielsson – Preben Lenanter – Benny Lohman – Allan Monberg 
Bagerst: Egon Lohman – Ole Jacobsen – Jørgen Monberg – John Nielsen – Træner Lars Kjærbøl 
 
Th. Drengehold 1966 der vandt Mesterskab og pokalfinale 
 
Forrest: Allan Monberg – Frank Hartvig – Steen Clemmensen 
Midten: Bent Schutt – Tommy Stær – Jørgen Monberg  
Bagerst: Evan Kammersgård – Kim Nielsson – John Christensen – John Hansen – Ruben 
Nicolaisen 
 
 
I 1967 var vi for 1. gang på tur til udlandet. Vi var i Østrig med tog. Her spillede vi et par 
kampe mod lokale hold.  
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B1960 i Østrig i 1967. Seniorholdet på den 1. udenlandstur.  
 
Ole Bøvli – Torben Clemmensen – Benny Tingkjær – Ole Jacobsen – Palle Lenanter – Erling 
Hansen - Benny Lenanter – Lars Kjærbøl – John Petersen – Finn Meldhede 
 
  

 
 
Juniorhold 1968 pokalvindere  
 



Boldklubben 1960’s historie 
Fra 1960 til 1984 
 
 
 

Side 8 af 20 sider 

 

Forest: Egon Lohman – Allan Monberg – Benny Lohman – John Nielsen – Peter Petersen – 
Hans Petersen 
Bagerst: Evan Kammersgård – Kim Nielsson – Jørgen Monberg – John Hansen – Peter Monberg 
 
 
I 1970 kom vores 1. rigtige jubilæum, 10 år. Og med fodboldholdet i D.A.I.’s 
oprykningsrække, (den næstbedste) skulle vi se om vi også her kunne tage endnu en 
oprykning. Det lykkedes, vi blev nr. 2, og var nu i mesterrækken, selv om vores 1. hold for 
første gang ikke blev nr. 1 i vores række. 
 
Det var for os der var med fra start de sjoveste år i B1960’s historie, vi drømte ikke om 
dengang at klubben ville vokse så hurtigt og få så stor succes.  
  
Vi var stadig fyldt med entusiasme og gejst, og vi blev hjulpet frem af et stort og flot 
sammenhold medlemmerne imellem, mange havde jo været med lige fra klubbens start.  
 
 
 

 
 
1. Holdet som debuterede i mesterrækken 1971  
Forrest: Erik Bak Knudsen- Benny Tingkjær – Jarno Burmeister 
Midten: Arne Christensen – Allan Monberg – Jørgen Monberg – John Petersen  
Bagerst: Ole Børs Pettersson – Leif Mikkelsen – Jens Mikkelsen – Kim Parmo – Tom Andersen 
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Til Grønnemosen 
Vi havde den opfattelse at vores klub ville drukne i mængden af klubber der havde 
tilhørsforhold på Fælleden. Vi søgte nye græsgange hvor vi kunne være os selv. Vi søgte om at 
spille på A.B.’s gamle anlæg på Nørre alle, men fik afslag.  
Vi fik så tilbudt det nuværende klubhus og baner på Grønnemose alle.  
  
Det blev en stor omvæltning for B1960.  
 
Vi var en stor og etableret klub med en god ungdomsafdeling, som det desværre skulle vise 
sig at være umulig at fortsætte med i Grønnemosen, da rekrutteringsgrundlaget lå på det 
indre Nørrebro, og ikke i nord/vest kvarteret.  
Vi var dog på dette tidspunkt lykkelige, og stolte over at være herre i eget hus og med egne 
fodboldbaner. 
 
Sportsligt gik det godt klubbens 1. hold var i D.A.I’s mesterrække og 2. holdet rykkede op i 
oprykningsrækken, som var den næstbedste række. 
 

 
 
B1960’s 1. seniorhold 1971 
 
Forrest: Arne Christensen- Kurt Jensen – Jarno Burmeister – Erik Knudsen 
Midten: Keld Sørensen – Toni Jørgensen 
Bagerst: Træner Preben Knudsen – Jens Mikkelsen – Allan Monberg – Kim Parmo – Ole Børs 
Pettersson – Leif Mikkelsen – Tom Andersen 
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Nørrebrohallen 
Københavns kommune havde bygget den tidligere sporvogns remise på Nørrebro om til en 
sportshal, vi regnede med at det var en selvfølge at vi kunne få træningstid og klubrum i 
Nørrebrohallen, men nej. Vi var en D.A.I. klub og var ikke inviteret ind i varmen. Det blev 
startskuddet til en voldsom debat og skriveri i diverse aviser og blade, og efter en lang og sej 
kamp blev vi med megen polemik tildelt baner i Nørrebrohallen.  
 
Vi fik også startet en badmintonafdeling, som så også fik træningstid i Nørrebrohallen.  
Badmintonafdelingen var en udløber fra fodboldafdelingen, men eksisterer i dag som en 
selvstændig klub, stadig med tilhørs forhold i Nørrebrohallen. 
 
Idrætssamvirke 
I København valgte man at oprette et Idrætssamvirke, et talerør for samtlige klubber i 
kommunen, og i lokalkredsen for Nørrebro og nordvest blev B.1960s formand Benny Tingkjær 
valgt som formand. Lokalafdelingen talte 5-6000 idrætsudøvere fordelt over ca. 30 klubber.  
 
Baneproblemer 
Grønnemosen er en mose, og banerne her blev ikke vedligeholdt af kommunen. Der var store 
huller fra mosegrise, og store ujævnheder gjorde kampe på banerne farlige, så D.A.I. 
nedlagde forbud mod at spille kampe på banerne. Vi måtte selv før hver kamp ud med spande 
med jord og stoppe de værste huller, og somme tider måtte vi også selv slå græsset. Det blev 
en uholdbar situation, og efter lang tids tovtrækkeri fik vi Københavns kommune til at 
restaurere banerne på Grønnemosen.  
I mellemtiden blev vi tildelt baner på Klostervængets skole, og i de følgende år måtte vi 
transportere bolde, tøj, kridtemaskiner osv., fra Grønnemosens omklædningsrum og ud på 
Klostervænget til hver træningsaften samt til kampe. Nej det var ikke særlig sjovt at være 
frivillig leder i B.1960 på det tidspunkt.  
 
Men efter et par sæsoner kunne vi indtage Grønnemosen igen, der var kørt utallige tons jord 
på banerne, de var blevet drænet, og nu kunne vi så begynde forfra på de nye stærkt 
forbedrede baner.  
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Før kamp i Grønnemosen. 2. hold senior 1972 
 
Forrest: Bjarne Lenanter – Palle Lenanter – Niels Hubert – Preben Lenanter – Bjarne Sejersen 
– Henning Monberg 
Bagerst: Ole Larsen – Kurt Jensen – Benny Lenanter – Lasse Petersen – Lars Kjærbøl – 
Henning Lindstrøm 
 
 

 
1. senior som sikrede oprykning til mesterrækken 1975 
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forrest: Preben Lenanter – Erik Bach – Freddy Lerche – Ruben Nicolaisen – Allan Monberg 
Bagerst: Steen Bauer – Lasse Petersen – Leif Mikkelsen – Lars Kjærbøl – Benny Lenanter – 
Jørgen Monberg 
 
 

 
 
Juniorhold 1976 Mestre.  
 
Forrest: Jan Hansen – Finn Grønmark – Jan Tholmark – Jan Andersen – Leon Christiansen – 
Rene Stevang 
Bagerst: Træner Poul Jensen – Michael Klos – Franz Remetzky – Dan Bentsen – Johnny Smit – 
Steen Asmussen – Kim Skafgård 
 

  
Juniorhold som deltog i en 3 kantturnering mod Blistrup uafgjort 3-3 og Hannover som vi 
vandt over med 2-1  
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Forrest: Ole Nielsen – Ivan Knudsen – Jan Andersen – Ove Flies – Rene Johansen 
Bagerst: Claus Christensen – Jan Jensen – Henrik Jacobsen – Dennis Ludwig – Palle Nielsen – 
Dan Bentsen – Dennis Jensen – Jan Tholmark 
 
Fin hæder til B1960 
D. 23. oktober 1979 blev B1960 tildelt den tids fornemste sportspris, Gunnar Nu Hansens pris. 
Uddelt på Gunnar Nu Hansens fødselsdag, og i samvær med datidens største sportsstjerner, 
modtog B1960 prisen af Gunnar Nu Hansen på vegne af Se og Hør i Idrættens Hus i Brøndby. 
Jan Christoffersen, Ole Børs Pettersson og Lars Kjærbøl modtog prisen på B1960’s vegne 
under stort presseopbud. 
 

  
 
Lars Kjærbøl modtager Gunnar Nu Fondens pris i 1979. 
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Modtagerne af Gunnar Nu Fondens pris 1979. Th. Lars Kjærbøl, Jan Christoffersen og Ole Børs 
i forbindelse med prisuddelingen. 
 
 
Indendørs-showkampe 
Vi startede i 1979 med at lave showfodbold i Nørrebrohallen. I forbindelse med at vi afholdt 
indendørsstævne, inviterede vi politikere fra kommunen og Folketinget, ministre, musikere, 
skuespillere, landsholdsspillere og lokale sponsorer til at spille indendørs fodbold i en times tid. 
Det trak fulde huse i Nørrebrohallen i mange år fremover. Et stort trækplaster og en god 
reklame for B1960.  
Af berømte navne som deltog kan nævnes:  
Overborgmester Egon Weidekamp, udenrigsminister Niels Helveg, Videnskabsminister Helge 
Sander, folketingsmedlemmerne Bjørn Elmquist, Hanne Severinsen og ikke mindst Mogens 
Glistrup, som var så glad for at spille med, at han og stillede op og brugte sin sparsomme 
udgangstid, medens han sad i fængsel i Horserød.  
 
Fra landsholdet kan nævnes tidl. professionelle John Steen Olsen, Jørgen Henriksen som var 
målmandstræner i Brøndby og for landsholdet, Henrik Jensen nu træner for Brøndby, fra 
Stjerneholdet Henry Salomonsen, Flemming Nielsen, Jørgen Christensen og Finn Laudrup som 
havde taget sin dengang 12 årige søn Brian Laudrup med.  
 
Der var dansktopstjernerne Keld Heik, Flemming Werge, Torben Lundgren, Lille Palle, 
Flemming Anthony og Flemming Krøll. 
 
Skuespiller Benny ”fede” Hansen, Svend Ole Thorsen (Hollywood og vild med dans) 
europamesteren i boksning Tom Bogs, verdensmesteren i badminton Flemming Delfs, Lille 
Bertram og sangerinden Mathilde. 
Hvert år var det journalisten fra Se og Hør Finn Edward som var speaker.  
Vi afholdt det sidste stævne i 1985. Et stort og flot 25 års jubilæumsstævne.  
 
I KBU 
D.A.I. var ved at være for snævert et forum for B1960. Vores ungdomsafdeling havde ikke 
længere kvalificeret modstandere, og vi tog på den baggrund beslutningen om at sige farvel og 
tak til D.A.I. efter 20 år, og søge nye udfordringer i K.B.U. Nu hvor vi havde fået egne baner 
og omklædningsrum. Vi startede med 3 seniorhold og 3 ungdomshold i K.B.U’s B-række. 
 
Vi kunne dette år fejre B1960’s 20 års jubilæum. Det blev gjort med en opvisningskamp mod 
selveste Brøndby I.F. En kamp som Brøndby vandt med 4 – 2. 
 
 



Boldklubben 1960’s historie 
Fra 1960 til 1984 
 
 
 

Side 15 af 20 sider 

 

  
Holdet fra jubilæumskampen mod Brøndby IF. 1980. B.1960 - Brøndby I.F. 2-4 
 
Forrest: Jørgen Nielsen – Brian Nielsen – Arne Larsen – Jan Andersen – Ove Flies - Jan Harry 
Bagerst: Træner Jørgen Jacobsen – Jan Skafgård – Palle Nielsen – Dennis Jensen – Kim 
Skafgård – Steen Asmussen – Jørgen Monberg – formand Lars Kjærbøl 
 
 
Et par år senere fik vi arrangeret en kamp mellem B1960 og AB det skulle symbolisere den nye 
Nørrebro klub og den gamle som havde forladt Nørrebro AB en klub som B1960 havde 
rekruteret mange af deres medlemmer fra da AB forlod Nørre Alle til fordel for Bagsværd. 
Kampen blev spillet i Nørrebroparken, det var første og sidste gang der er blevet anlagt en 
fodboldbane i  Nørrebroparken.  
På B1960’s hold var det en flok aldrende spillere som nu var blevet oldboys spillere, men her 
var mange spillere på holdet som havde været med lige fra klubbens start. Kampen endte 
uafgjort 4 – 4 og var for mange af os gamle 1960’ere en god og minderig afslutning på vores 
fodboldtid i B1960 klubben hvor vi havde tilbragt en meget stor del af vores ungdom og 
voksenliv, og havde bragt os så mange gode minder og oplevelser.  
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Opvisningskamp old boys i Nørrebroparken B1960 – AB i 1984. Fra kampen mod de gamle 
AB’ere. Lars Kjærbøl og Knud Lundberg trækker lod, med borgmester Thustrup-Hansen som 
opmand. 
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Lundberg holder tale i klubhuset efter jubilæumskampen. Foran Lundberg ses tidligere prof. 
Aage Hansen, og modsat bordet forhenværende udenrigsminister Niels Helveg Petersen. 
 
 
 
 
Formænd i B1960  
 
1960 – 1963  Lars Kjærbøl 
1964 – 1966  Ole Børs Pettersson 
1966 – 1967  Lars Kjærbøl 
1967 – 1968  Ole Børs Pettersson 
1969 – 1969  Tage Nielsen 
1969 – 1970  Finn Meldhede 
1970 – 1971  Arne Christensen 
1971 – 1972  Benny Tingkjær 
1972 – 1983  Lars Kjærbøl 
1983 – 1984  Sonny Larsen 
1984   Jan Rokbøl 
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Præsentation af vigtige personer 
 
 

 
Sonny Larsen 
 
 
 

 
Finn Meldhede 
 
 
 
 
 

 
Arne Christensen 

Sonny Larsen  
 
Var med næsten fra starten. Spillede fodbold gennem årene til 
han blev oldboys.  
Valgt ind i bestyrelsen i 1963 hvor han bestred flere poster.  
Var en af klubbens faste støtter, og trådte altid til når der var 
brug for ham. 
 
Formand fra 1983 til 1984. 
 

Finn Meldhede  
 
Kom til B1960 fra K.B. Spillede en stærk centerhalf gennem 
mange år på B1960’s 1. hold i fodbold.   
Ungdomstræner; Var medstifter af håndboldafdelingen hvor han 
havde erfaring fra 1. div. Håndbold i håndboldklubben,  
Efterslægten, som vi fik stor nytte af.  
 
Håndboldtræner 
Medstifter af bordtennisafd.  
Valgt ind i bestyrelsen i 1964 
Formand fra 1969 til 1970 
Stoppede i B1960 for at blive hjælpetræner for Brøndby IF’s  
divisionshold. 

Arne Christensen  
 
Med næsten fra klubbens start. Spillede fodbold og 
håndbold. 
Valgt ind i bestyrelsen i 1965 og bestred flere poster.  
Formand fra 1970 til 1971 
Stoppede i B1960 for at flytte til Ruds Vedby og blev her 
senere borgmester.  
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Benne Lenander Palle Lenander 
 
 
 
 
 

  
Allan Monberg Jørgen Monberg 
 
 

Brødrene Lenander  
 
De 4 brødre Palle, Bjarne, Benny og Preben 
Lenander var med fra starten og var med i alle 
klubbens gøremål. De var en helt institution i 
B1960 de var med i udvalg, deltog på ture, og 
var på samtlige klubbens hold i såvel fodbold, 
som håndbold og bordtennis gennem tiden.  
Især Palle og Benny Lenander var aktive i 
forskellige udvalg. 
Benny Lenander var valgt ind i bestyrelsen i 
slutningen af 70’erne, og var med til at tegne 
klubben ind og ud af til gennem sin tid i 
klubben.   

Brødrene Monberg 
 
Ligesom Lenander-brødrene, var 
Monberg’erne 4 brødre, som alle også var 
med til fra starten til at tegne klubben. 
Klubben havde været fattigere uden disse 
brødrepar, som alle satte deres store præg 
på foreningen op igennem tiden.  
Henning, Jørgen, Allan og Peter Monberg 
Jensen var alle ivrige og dygtige 
fodboldspillere.  
Allan blev endda udtaget til D.A.I.’s 
landshold som bl.a. var i Italien for at spille. 
Allan var en hård og kontant velspillende 
back i sin tid. Medens Jørgen gennem hele 
sin lange karriere var en elegant angriber, 
og nu bedre kendt som far til 
landsholdsspillerne Nicklas, som startede sin 
karriere i B1960 og Daniel Jensen. Æblet 
falder jo ikke langt fra stammen.  
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Benny Tingkjær 
 
 
 
 
 
 

 
Ole Børs Petersson 
 
 
 
 

 
Lars Kjærbøl 
 
 
 
 

Benny Tingkjær 
 
Benny var med fra start. Han var om nogen idemand og inspirator 
for hele klubben. 
Medstifter af håndboldafd. Og især primus motor i 
bordtennisafdelingen.  
Ungdomstræner og Seniortræner. Ungdomstræner i pigehåndbold. 
Valgt ind i bestyrelsen 1. gang i 1963 mange forskellige poster 
Formand i 1971 og 1972 
Redaktør for medlemsbladet.  
Valgt som repræsentant for Idrætssamvirket i København 
Nørrebro og NV. 
Især aktiv omkring optagelse i Nørrebrohallen.  
Kom fra AB og var en fremragende målmand, nåede at spille flere 
kampe på D.A.I.’s landshold. 

Ole Børs Petersson 
 
Medstifter af B960.  
Klubbens helt store organisator og omdrejningspunkt lige 
fra starten. Ole Børs var hjernen bag klubbens fremdrift 
og hans store engagement og organisatoriske evner 
smittede af på hele klubben.  
Formand i 1964 til 1966 og igen fra 1967 til 1968.  
Bestred alle funktioner i klubben – kasserer - sekretær – 
redaktør af medlemsbladet og ungdomstræner.  
En stor fodboldspiller med en flot teknik og en altid fair 
optræden for klubben kendetegnede Oles karriere.  
 

Lars Kjærbøl 
 
Medstifter af B1960. 
 
Formand 1960 til 1963 1966 til 1967 og 1972 til 1983 
Medstifter af Håndboldafd. og Bordtennisafd.  
Ungdomstræner i såvel fodbold som håndbold. Pige og drenge.  
Bestred forskellige andre poster i bestyrelsen.  
Redaktør af medlemsblad 
Arrangør af fodboldshow i Nørrebrohallen 
Indsats især omkring udflytning til grønnemosen og 
Nørrebrohallen.  
 
Spillede fodbold, håndbold og bordtennis. 


