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2. DIVISION: Når græsset bliver 
grønt, og B.93 divisionshold og 
andre hold tager fat på forårs-
sæsonen, vil spillerne være 
iført nyt flot kamptøj fra Ni-
ke, leveret af  Sportmaster ved 
Parken. Klubben har indgået 
en ny fire-årig tøjaftale med 
Sportmaster og Nike med virk-

ning fra foråret 2011, oplyser 
Hans Drachmann fra B.93.

»Det er en aftale, som både 
B.93, Sportmaster og Nike for-
venter sig meget af, og vi føler 
os overbeviste om, at aftalen 
vil blive til fordel for klubben, 
for klubbens mere end 1.400 ak-
tive fodboldmedlemmer og for 
Sportmaster og for Nike.«

Det er en kæmpegevinst ved 
aftalen, at B.93 nu igen får en 

samarbejdspartner som Sport-
master med forretning i Park-
komplekset på Østerbrogade 
ved siden af  svømmehallen, 
Østerbro Avis og Østerbro Sta-
dion, hvorfra Sportmaster vil 
sælge det officielle B.93-tøj. Det 
vil gøre klubben mere synlig 
på Østerbro, og det vil være en 
stor fordel for klubbens mange 
medlemmer og støtter at ha-
ve en sportsbutik i hjertet af  

Østerbro tæt på klubbens an-
læg og hjemmebanen Østerbro 
Stadion. Den nye kampdragt 
vil blive forsynet med en brode-
ret udgave af  klubbens gamle 
og smukke logo.

Med indgåelse af  den nye 
aftale afslutter B.93 et mange-
årigt samarbejde med Puma 
og Sport Direct, som sidste år 
flyttede til Vallensbæk. 

B.93 i nye klæder
FODBOLD.  B.93 har indgået aftale med Nike og Sportmaster ved Parken.

DIN BY: Champions League-braget mellem FC København og Chel-
sea blev spillet i Parken tirsdag aften efter deadline. Klik ind på 
www.dinby.dk/østerbro og se billeder og tekst fra kampen. 

FCK-Chelsea på nettet
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INDVIELSE: Parken lagde fredag 
lokaler til indvielsen af  den 
danske kampkunstklub Dai 
Ki Haku. Kultur- og fritids-
borgmester Pia Allerslev ind-
viede klubben foran omkring 
200 fremmødte, da kampkunst-
neren Shihan Kurt Ørum i dag 
åbnede sin første klub i Køben-
havn. 

Det skete i SATS-lokalerne 
i Parken, hvor kultur- og fri-
tidsborgmesteren stod for den 
officielle indvielse, fulgt op af  
kampkunst-koreograferet dan-
seshow samt opvisninger i Dai 
Ki Haku, som den særlige dan-
ske kampkunstart hedder. Den 
er udviklet af  Shihan Kurt 
Ørum selv, der allerede har 
åbnet klubber i henholdsvis 
Viborg og Århus. 

Social kriger
Ørum har gennem årene hjul-
pet utallige utilpassede unge 
på ret køl ved hjælp af  Dai 
Ki Haku som socialpædago-
gisk platform, hvilket har gi-
vet ham tilnavnet ”den socia-
le kriger med det blødende 
hjerte”. 

Udover at Dai KI Haku er 
den eneste danske kampkunst, 
der findes, så adskiller den sig 
også fra andre kampkunstfor-
mer ved ikke at være konkur-
rencepræget og ved at fokusere 
på at lære udøveren at forebyg-
ge negative situationer, inden 
de udvikler sig. 

Kurt ”Shihan” Ørum har 
gennem 10-15 år arbejdet med 
en hel del socialt utilpassede 

unge – nogle hårdkogte krimi-
nelle – som han ved hjælp af  
filosofien i Dai Ki Haku, træ-
ning og coaching har bragt på 
ret køl og ud af  kriminalitet. 

Flugt og vold
Sidste år indgik Shihan f.eks. 
et samarbejde med en retspsy-
kiatrisk afdeling på Risskov i 
Århus om at træne de ansatte 
på afdelingen i Dai Ki Haku. 
Afdelingen har gennem man-
ge år været plaget af  talrige 
flugtforsøg og voldelige over-
fald mod personalet – og som 
følge heraf  blev medarbejder-
ne utrygge og bange, når alar-
men gik. I dag rejser de sig re-
solut fra stolen, når alarmen 
går, og føler i det hele taget 
større tryghed, større arbejds-
glæde og større kollegialt fæl-
lesskab. 

Nu kan alle stifte bekendt-
skab med den danske kamp-
sport, og det foregår altså i 
den nye kampsportsklub i 
Parken.

BILLEDER
Se flere billeder fra indvielsen 
på www.dinby.dk/østerbro 
under menupunktet »Sport«

Hårdtslående borgmester
KAMPSPORT. Den sportsglade borgmester Pia Allerslev gav demonstration på sine 
hårdtslående evner, da ny kampkunstklub gjorde sit indtog i Parken

Lørdag 26. Februar
Kl. -: Åben hal, Østerbrohuset, Århusgade 

Søndag 27. Februar
Kl. -: Åben hal, Østerbrohuset, Århusgade 

Tirsdag 1. marts
Kl. : Kunstgræsset, Ryparken: Træningskamp: Skjold-HIK

 Østerbro Avis optager gratis meddelelser om lokale 
sportsarrangementer. Indlæg til optagelse i avisen onsdag 
indsendes til sporten@youmail.dk senest mandag kl. .
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Sport i denne uge

Borgmester Pia Allerslev 
demonstrerede sine 

hårdtslående evner, da 
hun indviede den nye 

kampsportklub i Parken. 
Foto: Michael Paldan
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TRÆNING: Det var et veloplagt 
Skjold-mandskab i opvisnings-
stil, der vandt træningskam-
pen i Jægersborg mod det lo-
kale Danmarksseriehold med 
3-0.

Fra kampens start var det 
Skjold, der var i den domine-

rende rolle, og man kan godt 
være bekymret for Jægers-
borgs forår i DS-serien, hvor 
holdet ligger i bunden.

For der var ikke meget at by-
de på fra hjemmeholdets side, 
og man kunne tydeligt mærke 
niveauforskel på de to hold.

I bidende kulde kunne de få 
tilskuere se, hvordan Skjolds 
Mads Hadberg scorede to gan-

ge, mens Frederik B. Hansen 
stod for den tredje fuldtræffer. 
Blandt de fremmødte var selv-
følgelig Skjold-fan nummer et, 
Frank Olsen, der på eget ini-
tiativ laver en fin hjemmeside 
om klubben, klik ind på www.
skjoldfan.dk. 

Men godt at se, at Skjold er 
ved at komme helt op i gear 
inden forårssæsonen for al-

vor går i gang. Den forholds-
vis nye cheftræner Thomas 
Hansen virker som mere end 
et frisk pust, og det skulle ik-
ke undre om foråret bliver en 
rigtig Skjold-sæson i 2. divisi-
on øst.

De kommende uger bliver 
travle for Skjold’s spillere: Næ-
ste træningskamp spilles alle-
rede i morgen aften, torsdag 

Travl uge for Skjold
FODBOLD. Skjold vandt i fejende fl ot stil træningskampen mod Jægersborg, og nu venter tre træningskampe mere
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24. februar kl. 18.30 i Sundby 
Idrætspark mod divisions-kol-
legerne fra B.1908 og allerede 
lørdag 26. februar kl. 12.45 spil-
ler Skjold på udebane i Nymo-
sen mod GVI. Og så er der el-

lers træningskamp igen på 
kunstgræsset i Ryparken tirs-
dag 1. marts kl. 18, hvor mod-
standerne er fra HIK. 
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