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Saa er de to forste trmningssondage 
!or Holba:k-holdenes vedkommende 
overstaaet, og man kan just ikke sige, 
det er straalende resultater, der er 
opnaaet. 

Serieholdet vandt den forste kamp 
over xFreja¢, Soro, men blev i son-
dags slaaet 3-2 of Kalundborgs serie-
hold. A I vandt i den forste kamp 
overraskende 8-2 over Nykobing mel-
lemrsekkehold, men tabte 2-1 i den 
anden til Tollose a-hold, og A II bar 
tabe begge sine kampe til henholds-
vis Hojby mellemraekkehold og Hong 
a-hold. 

Kampen mod Kalundborg var trods 
nederlaget en lille opmuntring, idet 
holdet i perioder viste noget of det 
rigtige spil, og det var bunduretfaer-
digt, at Kalundborg vandt denne 
kamp 3-2, da Holbaek i hele kampen 
havde den overvejende del of spillet. 
Efter en noget forvirret start be-

gyndte det ene Holbaek-angreb efter 
det andet at rulle frem mod Kalund-
)org-maalet, og Quistgaard breendte 
en stor chance, efter at Skagen havde 
halvklaret et skud fra Fino. Kort efter 
blive Tage Jacobsen spillet fri, og han 
scorer sikkert, og denne 1-0-faring 
bevares til et lille stykke ind i anden 
halvleg, da Kalundborg udnytter et 
par blottelser i Holbaeks forsvar til at 
komme i en 2-1-faring. 

Quistgaard udligner dog kort efter,  

men 10 min. for tid scorer Kalund-
borg sejrsmaalet — et resultat, som 
gaesterne bar mest grund til at vase 
tilfredse wed- 

Et par ord om spillerne efter 
den forste kamp 

Serieholdets kamp mod Sor¢ kan 
man vist betegne som de brmndte 
chancers kamp, men jeg skal ikke 
komme naermere ind paa det, men 
lader nedenstaaende Arne Nielsen 
give kritik of de enkelte spillere efter 
denne kamp: 

Endnu er vi ikke naaet dertil, at vi 
kan sige, traeningstilstanden er saa-
dan, at vi er klar til at tage fat paa 
den dyst, vi gaar i lag med den 26. ds. 

Det skal der rettes paa — og heist 
med det samme, men det skal ikke 
vaere paa den maade, som et par Ail-
skuereK, jeg talte med efter kampen 
mod Sor¢, mente var den rette. De 
ville ogsaa gerne spille bold, men de 
ville ikke treene, nfor det er jo nok, 
A moder om sondagen og spiller, saa 
er vi i fin konditionc. Lad dem bare 
blive i den tro, men det maa vi, der 
er a k t i v e spillere i boldklubben, 
ikke gaa og bilde hverken os sely el-
ler andre ind. Der maa. og skal gores 
mere ud of trmningen, der skal laeg-
ges mere energi i, naar vi tager en 
torn ude paa pladsen. 

Jeg vil lige sige et par ord om  

kampen mod Soro, og jeg begynder 
fra en ende og tager Finn forst. Han 
havde en let dag; der var ikke ret 
mange bolde, der naaede ind til ham, 
men ban bar een ,fejl: Han skal of 
med bolden i en fart, og saa skal ban 
se, hvor den gaar hen, at den ikke 
havner hos en modspiller. Back er 
der ikke meget at sige til; de er sta-
bile, Knud mangler lidt hurtighed, saa 
er han fin. Frede skal ikke, naar ban 
dribler, lobe og vente paa, at en mod-
spiller kommer op paa siden of ham 
ror at give ham en stura. Han spillede 
ellers en god kamp. Skov er der ikke 
meget at kritisere paa. Han skal dog 
aflevere noget for; han traekker alt 
for langt frem, saa angriberne kom-
mer for langt ind under maal. John 
spillede godt, men. mange gauge skal 
han se sig bedre for; der er nogee 
gange han trwkker og traekker, saa 
lober ban sig sur, og der kommer en 
daarlig aflevering. Arne bar jo noget 
of det, han altid bar haft: Stopper 
mange bolde, men kan ikke blive of 
med den igen, saa medspillerne kan 
arbejde videre med den. 

Hojre wing Poul traekker for meget 
og gaar altid til samme side for at 
faa bolden til at ligge til hojre ben, 
naar han skal aflevere. Quistgaard 
arbejder godt, men skal vwre hur-
tigere, baade naar ban skal med ned 
i forsvaret, og naar han skal skyde 
paa maal, — ikke altid lxgge bolden 
til rette til det hojre. 
Fino bar det tekniske i orden, og 

jeg tror ogsaa, han er i en nogenlunde 
god kondition, men een ting skal og 
maa vi have ham til: Han skal efter 
bolden, selv om han taber den, eller 
det er en aflevering, som er lidt daar- 

(Fortsaettes side 4.) 

Traeningskampene Gear vaeret en 

blanding of godt og daarligt spil 
Serieholdet burde ikke have tabt til Kalundborg —

A I overraseede i Nykobing, hvorimod All ikke rigtig 

kan komme i gang 

A 
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Boldklubbens 
medlem mer 
modes paa Centtalcaf6en 

Tage Gottrup Kristensen 

Holbxk - Telefon 480 

sportsprantiel,  

`lire - Griller 

RLA KN U DSEN 
$MEDELUNDSGADE 8 

HOLBAK 	1 
TELF. 707 

De sidste aars n--tilde vintre har 
selvfolgelig givet tilhwngerne of en 
saadan turnering »wind i sejlenea, 
men de fleste kan dog huske vintre, 
hvor fodboldspil baade i februar og 
storstedelen of marts bar va-ret en 
umulighed, og livor den nuvaerende 
turnerings begyndelse er blevet ud-
sat baade en og to uger paa grund of 
vejret. De aar, det er sket, er turne-
ringsprogrammet om foraaret blevet 
saa sammenklemt, at baade tilskuere 
og spillere er blevet baade maette og 
traette of fodbold. Hvad saa, hvis det 
drejede sig om udswttelse of en hel 
maaneds kampe? Saa kunne det me-
get let blive til en sommerturnering 
i stedet for en vinterturnering! 

Man vil maaske sige, at i tilfaelde 
of en saadan turnerings indforelse 
skal vejret vwre betydehgt skrappere 

KICKOFF 

end nu for at faa udsat en kamp. 
Selvfolgelig kan en bane ryddes for 
sne, saa der kan spilles paa den, men 
vil tilskuerne mode op i sne og kulde 
for at se paa fodbold? Sikkert kun et 
faatal. Og det kan blive skaebnesvan-
gert okonomisk set for klubberne, 
hvis entreindtaegten svigter til kam-
pene. 

Og vil det saa vaere nogen for-
nojelse for spillerne at lobe og smaa-
fryse i halvanden time paa fodbold-
banen? Kun et faatal vil besvare dette 
sporgsmaal med et ja. 

Dette var kun enkelte of de sporgs-
maal, der taler mod en saadan vinter-
turnerings indforelse; mange andre 
vil traenge sig paa, hvis vi engang 
med tiden skal tage stilling til dette 
sporgsmaal. 

Et »alle tilers Holbaek®''Aoldcc, 
som kunne pynte paa pointstillinge.n 

XUn to spillere Ira del numerende hold er 
kommel"i belraglning 

SPORT 
Alt i sportsartikler kober man 
naturligvis i 

HOLBIEK SporlS MAGASIN 
- Labxk 8 

— Eneste specialmagasin i Holbmk amt 
— Sportsudeverens egen forretning 
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Redaktionen sluttet 14. marts. 

Skal vi spille fodbold 
i vintes-halvant,et:? 

Ved naermere eftertanke vil mange 
ting tale mod denne turnerings 

gennemforelse 

Flere gange er der blevet slaaet til 
lyd for indforelsen of en vintertur-
nering herhjemme i lighed med Eng-
land, bl. a. har SBUs formand Henry 
Petersen, Ringsted, i et interview i 
»Idraetsbladetu udtalt, at ban var 
blandt tilh engerne of en saadan 
turnering. 

Men er klublederne og forst og 
fremmest spillerne herhjemme inter-
esseret i en saadan turneringsform? 
Sikkert ikke. 

Venstrebladets sportsmedarbejder 
gennem mange aar, J o h s. M. A n-
d e r s e n, som med interesse bar 
fulgt fodboldspillet fra dets barn- 
dom her i byen og saaledes har et 
godt kendskab til spillerne paa de 
skiftende hold, wetter nedenstaaen-
de et ealle tiders Holbeek-holdn. 

Redaktoren har bedt mig saette Hol-
baeks xalle tiders bedste fodboldholde. 
Men lader det sig gore? Vil en sam-
menligning of fortidens bedste spil-
lere med dem, der nu forsvarer de 
lokale farver paa gronsva--ret, ikke 
vaere i favor of de »gamle drengee. 
Tempoet dengang var langt fra saa 
haardt som nu, og derfor tog deres 
prmstationer sig maaske mere flat-
terende ud, end de egentlig var? 
Nogen grund til at prale of fodbold-
standarden her i byen gennem aarene 
er der ikke, men ved et tilbageblik 
stoder man dog paa en ra-kke navne, 
der var med til at lofte spillet op i et 
hojere plan. Alligevel er det svaert at 
saette alle tiders bedste hold; omtrent 
til alle pladser dukker i erindringen 
flere spillere frem, som hoer isaer kan 
gore krav paa at komme bpaa holdete. 

Men lad mig gore forsoget. 
Allerede ved valget of maalmand 

er jeg i _forlegenhed. Foreningens  

allerforste maalmand, smed Vald. 
Hansen, var en dristig og meget po-
pular maalmand. Senere havde vi 
ingenior Ejrnaes, konditor Sigfred 
Rasmussen (aditteren<c), den lille ta-
lentfulde og modige Orla Petersen og 
nu sidst Hans P. Jensen. Alle dygtige 
og egnede til pladsen, men jeg skal 
traeffe et valg og wetter aditterenx i 
maal. 

Som venstre back va lger jeg uden 
betaenkning. Kai Andersen, der spil-
lede paa AGFs 1. hold, indtil ban i en 
for idraetsforeningen kritisk tid kom 
til Holbaek og ved sit talentfulde spil 
gengav Holbmk-holdet den manglen-
de "rygrad og hjalp det op i mester-
rwkken paany. 

Hojre back er straks vanskeligere 
at besa?tte. Af de ggamlea faster 
erindringen sig ved Kai Wentzlau, 
Axel Thorndal, Viktor Jensen og den 
elegante Vagn Lund og blandt de nu-
va-rende spillere Tage Jacobsen. Jeg 
saetter Vagn Lund som hojre back. 

Halfbackrmkken har gennem aarene 
rummet en raekke dygtige spillere. 
Maskinarbejder Harald Jensen var i 
en lang aarmkke den krumtap, hvor-
om hele forsvaret drejede sig, men 
ban bar fostret en son (John Holme-
gaard), som er endnu dygtigere end 



Sigfred Rasmussen 
Vagn Lund 

E. Skov 	 John Holmegaard 

Ernst Larsen 	Willy Petersen 	Dyhrberg 

Kai Andersen 

Poul Steen Andersen 

Harry Hansen 	Aksel Eirnsee 

Johs. M. Andersen. 

Hallo! Hallo! Fodboldspillere 
Nu har 

faaet den helt ideelle fodholdstevle 

Vi viler Dem Berne stevlen uden ksbetvang 

Hurtig og I. kl.s reparation 

Arne Thoinassen 

Smedelundsgade 30 . Tlf. Holbxk 1016 
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sin dygtige far, og John er uden kon-
kurrenter, naar jeg skal vadge centre-
half, selv om man med glade mindes 
saa habile spillere som Poul og Wil-
liam Nielsen og nu sidst Knud Ene-
voldsen. Som venstre half valger jeg 
Poul Steen Andersen, som for mange 
aar siden udvandrede til Amerika; 
bedre fl¢jhalfback end ham synes jeg 
ikke, Holbak har haft. Til h¢jre half 
kan jeg ikke i min hukommelse finde 
nogen, der kan fortra-nge den nu-
varende, bankass. E. Skov. 

Jeg er nu-naaet til angrebsrakken, 
og her er jeg (gid spilleudvalget og-
saa var det nu!) i den heldige situa-
tion, at jeg bar langt flere brugbare 
emner, end jeg kan finde anvendelse 
for. Det svareste er nok at faa dem 
bedst muligt placeret. 

Som h¢jre wing setter jeg den unge 
Ernst Larsen, som vi desvxrre kun 
saa kort tid havde forn¢jelse af. Han 
faar en of boldklubbens gamle spil-
lere, Willy Petersen (nsyv(<) paa sin 
side. — Som centreforward vaelger 

Fastelavnsfest med hojt humor 
Holbak bold- og idraetsforening 

havde sondag den 26.februar arran-

geret fastelavnsfest, og det blev en 

helt igennem forn¢jelig aften, som 

medlemmerne sluttede op om i stort 

tal. Ind imellem dansen var der for-

skellige konkurrencer, bl. a. Monte 

Carlo 1¢b med leget¢jsbiler, pramie-

dans og tipskonkurrence, og her 1¢b 

Tage Hyrup efter lodtrakning of lased 

f¢rstepramien.  

jeg en spiller, naeppe mange mere 
erindrer. Det er Dyhrberg. Han spil-
lede for >)B. 1903«, som var i en stark 
opgangsperiode, da holdet i 1910 
gastede Holbak, hvor ban fik arbejde 
og blev her i byen i et par aar. Han 
var en fremragende tekniker med et 
dr¢nende skud. — Som venstre inner 
er Harry Hansen selvskreven. Det var 
paa den plads, ban 6.gange spillede 
paa det danske landshold. — Venstre 
wing besa?tter jeg med det tredie 
store fodboldtalent, Holbeek bar 
fostret: ingeni¢r Aksel Ejrnas. Han 
var en fremragende tekniker, fuld of 
finter og trick og med stor gennem-
brudskraft. 

Det er — lover jeg for — en an-
grebsrakke med maal i! 

Nu vil jeg til slut bare ¢nske, at 
dette hold — trods alt — ikke er naer 
saa starkt som det, Bold- og idrats-
foreningen m¢der med i foraarets 
turneringskampe. 

Mit valle tiders bedste fodboldhol& 
ser altsaa saaledes ud: 

De sidste traningskampe 

spilles paa s¢ndag. Serieholdet spiller 
i Holbak mod Br¢nshoj 3. div. hold, 
A I mod Nyk¢bing mellemra=_kkehold 
og A II skal til H¢jby. 

Til alle i H. B. & I, 
bringer jeg min hjerteligste tak for 
opmaerksomheden ved min mands d¢d 
og begravelse. Tak. 

Eli Christiansen, 
Frandsensvej 2. 

Fodboldirejer, fodboldbenklceder, 
fodboldstremper, trwningsdragter 

er igen paa lager 

Tapet 
Farve 

Malervarer 

Fatvehandler 

Frederik Jensen 
Aklgade 43 - Telf. 312 

Aurosanaoa 

MARKEDSPLADS 
KIOSKEN 

Alt i aviser og blade 

Hafnia Ruterne 
Jens Th. Nielsen 

fl,af&& ~CfltGd EEh CL~GPG 

Telefon 1141 
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Holba?k Frokompagni 

Telefon *1414 
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gun"-S I-DEN Holbmk 
Slagteri-Udsalg 

Mod op til tramingen, saa vi 

kan faa en god swson ! 

Ja, nu nzermer tiden sig jo staerkt, 
og vi er allerede godt i gang med trae-
ningen. Jeg synes blot, der mangler 
en hel del drenge, sour jeg v6d spiller 
med paa de forskellige hold, — dem 
maa vi se at faa fat paa, saa de ogsaa 
kommer med til traeningen. Vi bar i 
klubben 170 drenge, og of dem er der 
kun ca. 30-35, der moder, og det kan 
vi jo ikke have, naar vi har tilmeldt 
saa mange hold, som vi har. Hele seks 
hold skal der bruges spillere til, saa 
vi maa se at stramme os op. 

Forste gang, vi moder, skal vi have 
vores dragt og stovler med, saa vi kan 
se, hvem der ikke i vinter har sloset 
med sine sager. 

Forelobigt moder vi liver onsdag kl. 
17,30 og spiller saa Imnge vi kan se; 
siden skal vi ogsaa have mandagen 
med, hvorimod vi ikke i aar skal 
trwne om fredagen, da det bliver for 
meget. Men saa gaar vi ogsaa saa 
meget mere til sagen, mens det staar 
paa. 

Der er een ting, som I skal laegge 
maerke til, og det er, at der i aar vil 
blive taget de spillere, som traener 
flittigst, enten de saa spiller godt el-
ler mindre godt. Det, det kommer an 
paa, er altsaa at komme ud og traene 
og saa gore noget ved det, — ikke 
saadan, at I tror, vi ikke kan undviere 
nogle of jer, for der skal bruges 66 
spillere, og vi har 170 — altsaa om-
trent tre gange saa mange, som der 
skal bruges, saa der er nok at.veelge 
imellem. 

Men dem, der ikke kommer paa  

hold i forste omgang, skal ikke tabe 
modet of den grund, — de maa jo se 
at fortrzenge de andre og gore en ind-
sats, saa de eventuelt selv kan blive 
paa holdet. 

Ogsaa I skal give baade jeres hold, 
kammerater og klub et haandslag, og 
lad os saa vwre enige om dette: 

Vi vil hoer isar gore vort til, at 
vores hold i aar naar op, saa vi kan 
naa et mesterskab, enten det saa 
bliver sjaallands- eller kredsmester-
skabet. 

Saa modes vi med frisk humor liver 
onsdag kl. 17,30 i idraetsparken. 

Arne. 

(Fortsat fra side 1.) 

lig. Tage Jacobsen spillede med godt 
humor, men raaber lige godt endnu, 
og ogsaa han skal som innerwing med 
ned og hjaelpe. Smith spillede en god 
kamp; han arbeidede, som jeg ikke 
har set det siden mod Korsor. 

Ja, det var nogle.  spredte traek, som 
jeg synes, der kan rettes paa, og saa 
lige en ting til: Paa generalforsamlin-.  
gen var vi enige om, at det havde 
knebet med kammeratskabet paa hol-
det, og at det skulle rettes nu j for-
aaret, men jeg synes, der kunne gores 
meget mere endnu. Pr¢v nu at gore 
jeres indsats ved at mode til tra?ning 
og gor noget ved det derude, og naar 
vi spiller kamp — enten det er privat 
eller turnering — lad saa altid det 
humor, som vi moder med inden kam-
pen, ogsaa holde kampen igennem. 

Og saa til slut et haandslag: Serie-
holdet skal vi have til at blive oppe, 
a-holdene op i mellemra-kken og b-
holdet op i a-rwkken. — Saa tror jeg, 
vor klub kommer oven paa igen. 

Ekviper Dem hos 

E. P. SILLEHOVED 
Telefon Holba'k 462 

Ahlgade 29 . Telefon 62 

Fisk. Vildt . Reget fisk 

Fiskeborsen 
Rud. Johansen 

Ahlgade 9 . Telefon 430 

&&49G genie" 
dame- og herreskroederi 

Rosen 

Drik MIE LK 
Dyrk SPORT 

saa har De gjort, hvad De kan for 
Deres sundhed 

Holbaek Maelkeforsyning 
Tv. Merlose Mejeri 
Holbwk Mejeri 

MEN- 
Er der den rigtige frirure, De vil ha', 	 Telefon 

er det i Roreu, De tka' ! 	
y 
~Hsorsaloncn R O S E N 1547 

Malermester Karl Johan Nielsen 0derled 371  . Va=_rksted Labwk 26 . Telefon 1226 V 
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Dampvaskeriet 

Kobenhavn 

Smedelundsgade 20 
Telefon 159 

Theodor Petersens Eftf. 
AIS 

Holbak 

Telefon 24 - 469 
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