Juni 1950 . Nr. 5 , 5. aargang

~viVjLiuYFI~~f114E~71'E~~vsrirl✓.Jrl~ AMiAI`~lc!„~k~ 4~14Ylc~S• AIW111A~ vl/ Y~yt ~,~1~.,.r►t~.wh~luiJ/~al~~k.Jk~X'r,~n, 3~11r.(vtvle.J(Xfd'~rua a~lk%1~~6ilaw

Kricketspillet gav stodet til,
at fodbold blev alles eje
Men i dag roller fodbolden i hvert eneste sogn, mens kricket ferer
en beskeden tilvwrelse
Et par traek fra spillets forste dage i anledning of Bold- og
idraetsforeningens 50-aarsdag
Uden at ret mange of foreningens
medlemmer anede det, kunne Holbaek
bold- og idraetsforening den 23. maj
i aar fejre 50-aars jubila-um, og vi
beder i den anledning den tidligere

'sportsmedarbejder, typograf J o h s.
M. Andersen, Venstrebladet, der
bar vaeret medlem of foreningen lige
fra det forste aar, fortmlle lidt fra
aarene omkring starten.
— I min nytaarsartikel- her.i bladet
forrige aar har jeg fortalt udforligt
om foreningens oprettelse og forste
aar.
— Hvad gav stodet til, at fodboldspillet blev alle mands spil?
— Det var s t a t e n, der tog initiativet, ikke netop til fodbold, men i
mindst lige saa hoj grad til kricket
— — men det er en la-ngere historie.
— Den vil vi gerne hore noget om.
Lad gaa. I aarene for aar-

hundredskiftet afholdt staten nogle
kursus for folkeskolens lmrere, hvor

navnlig boldspil blev fremha-vet som
swrdeles egnede til at give skoleungdommen god motion i frisk luft, betydelig bedre end gymnastik i indelukkede lokaler. Og det var laererne
fra disse kursus, som derpaa vakte
interessen for boldspil omkring i
byer og sogne. Snebolden rullede ....
— Hvem gik i spidsen her paa
egnen?

I Holbaek var det gymnastikla-rer M. C. J e s s e n, der tog arbejdet op i vor forening og udforte et

meget stort arbejde de forste aar.
Men initiativet som helped paa disse
egne kom i swrlig grad fra Roskilde.
Ved realskolen der var ansat en lamer
ved navn C a r 1 P o u l s e n (gammel
KB'er), og ved hans banebrydende
arbejde kom der paa et meget tidligt
tidspunkt et samarbejde i stand mellem klubberne i Roskilde, Holba_k,
Slagelse, Naastved og Vordingborg.
— Hvornaar stiftedes S. B. U.?
— Den direkte anledning dertil var,
atkobmand Carl A. E. Petersen,
Roskilde, i maj 1902 udsatte en meget
smuk pokal til den bedste sjaellandske
k r i c k e t klub uden for Kobenhavn
og overdrog Imrer Carl Poulsen at
udforme de naermere regler. Til denne
forste kricketturnering paa Sjaelland
meldte sig 10 hold, deriblandt Jyderup og Holbaek. Slutkampen fandt
sted i Roskilde sondag den 14. September mellem Slagelse boldklub og
Holbaek idrmtsforening og
vandtes of Slagelse med 1 halvleg og
52 points, takket vaere et par fortrinlige kastere paa Slagelseholdet.- Men. den egentlige stiftelse of
S. B. U.?
— Ja, den fandt sted samme dag
som nmvnte slutkamp i kricket, idet

der var sendt indbydelse til alle boldspillende klubber paa Sjwlland om
denne dag at sende delegerede til et
mode paa Jernbanehotellet i Roskilde
for at danne S. B. U. 11 klubber var

repra?senteret, deriblandt Jyderup og
Holba'k, og de 10 of dem vedtog enstemmigt at danne unionen; kun Koge
ville ikke va?re med straks, men
meldte sig forst adskillige aar senere.
— Kom der saa gang i fodboldspillet?

— Ja, det for nok siges, og vi havde her i byen den glaede, at Holbzek
idrmtsforening vandt turneringen
baade i efteraaret 1902 og foraaret
1903.

— Var der udsat en pokal?
— Nej, ikke de to gange, holbaekkerne blev nr. 1. Den kom forst i
efteraaret 1903, og fra da var det
enat<< med holbaekkerne. Helsingor
dominerede en aarra-kke fodboldspil-

Svensk
fodboldbesog
Lordag den 24. og sondag.

den 25. ds. kommer Arvidstorp idrottsklub, Falkenberg,
paa genvisit i Holbcek, og lordag aften spiller holdet mod
Holbcek seriehold paa stadion.
De foregaaende aar har

Holbcek ikke haft storre besvicer med at vinde over dette
hold, men i aar spiller svenskerne langt bedre end tid-

Ngere, og det vil uden tvivl
blive en icevnbyrdig og spcendende kamp.

2

KICK OFF

hvorunder spillet dyrkedes de forste

Boldklubbens
medlemmer
modes paa Centralcaf6e7n
Tage Gottrup Kristensen
Holbxk - Telefon 480

aar, var meget primitive, men vi gik
op i det med liv og lyst, og jeg har
ikke indtryk af, at den ungdom, der
nu kan tumle sig paa luksuriose
baner, har mere gleede og tilfredshed
of friluftsidraetten, end vi havde.
Maaske snarere: tvaertimod. Vi spillede den gang mere for spillets, for
motionens skyld. Og alt taget i be-

tragtning har jeg da forresten ogsaa
mdtryk af, at de resultater, vi i de

forste, vanskelige aar opnaaede paa

Sportspramier

de primitive baner, godt kan taale
sammenligning med de — — laurbzer,
vore »11« nu vender hjem med....

Ure - 23riller

O RLA
K N UDAN
fMEDELUNDSGADE 8
HOLBA
TELF. 707
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SKANDINAVISK
MOBELV,ERK

naaede barbereren dog at blive taget
ved na:sen, idet anforeren stoppede

prevolverena i munden, taendte ild,
dampede los og den milde aftenluft

blev fyldt med tobaksrog.
At dette hold-up har rystet befolk-

,Auntez ktiminadhistotie

om Gislinge-Awren
A/S

sig, at roverne hverken onskede klipning eller barbering, men de var derimod stmrkt interesseret i at faa et
indblik i Gislinge boldklubs forretningsgang og truede ham derfor til
at forevise dem medlemsprotokollen.
Da denne blev lagt paa bordet, stirrede alle fire i den med et blik, der
naeppe viste tilfredshed, men vel
na-rmest maa betegnes med ordet
skuffelse. Alt dette skete i lobet of
forbaysende kort tid, og roverne trak
sig hastigt bilende vaek, men forinden

Historien om de fire holbmkkere, der
ville undersoge Gislinges medlems-

protokol
Havde redaktoren of Kick Off sor-

get for en korrespondents tilstedevaerelse i Gislinge, der i den forlobne
maaned har va-ret braendpunktet for

vor klubs interesse, kunne folgende
referat twnkes tilsendt vort blad:
Fra vor korrespondent i Gislinge.
Eftertryk ikke tilladt.

ningen i Gislinge stmrkt, kan vel
naeppe undre nogen, og barbereren
beder os derfor gengive signalementet
of de fire rovere. Det lyder saaledes:
Alle 4 i alderen fra 26 til 31 aar. Anforeren betegnes som over middel
med anlaeg for en smule fedme. Nr. 2
var i besiddelse of en lidt vel stor
naese og er lidt duknakket. Nr. 3 har

en sa~regen gang med udadvendte
fodder. Nr. 4 er over middel med sort
haar og skilning i hojre side samt
altid baerende paa et svedent grin.

Eventuelle oplysninger, der kan

I aften, torsdag, ved den tid, hvor

fore til paagribelsen of de fire rovere,
bedes of hensyn til sognefogedens
bortrejse sendes til redaktoren of
Kick Off.
NB.: Befolkningen og beboerne i
Gislinge har va-ret saa opskraemt over
dette hold-up, at Gislinge ikke har

Redaktionen sluttet 14. juni.

folk almindeligvis er gaaet til ro, har

formaaet at vinde en eneste of deres

let paa Sja-Sand sammen med Hil-

kassereren for Gislinge boldklub
(barbereren) vaeret ude for en slem

kvalifikationskampe. — Nej!
Jens Erik Nielsen,
Hegnet 19, her.

Spis

BROD fra

Holb,Tk Brodfabrik

HOLD-UP I GISLINGE!

Telefon 16

Skulle de mon klippes — eller
skulle barbereren Cages ved ncesen?

lerod, og forst langt senere fik de
jaevnbyrdige modstandere i andre
byer. Forst i sxsonen 1923-24 lykkedes det igen Holbmk idraetsforening
at vinde Sja 11andsmesterskabet i fodbold i slutkampen mod Korsor.
— Der er sket en stor udvikling i

lobet of de 50 aar?
— Det for nok antydes. I de forste
turneringer deltog kun 6-8 hold paa
Sja?lland, hvad er der nu? Og jeg
husker et repramsentantskabsmode i
S. B. U. et of de forste aar. Det blev
holdt i klubhuset paa A. B.s bane paa
Tagensvej; vi var ialt kun 7-8 mennesker. Nu om dage skal der et anseligt lokale til at rumme deltagerne
i aarsmodet.
— Hvad med fodboldspillet den
gang og nu?
— Det er svaE;rt at sige. Forholdene,

overraskelse, idet han mellem kl.
21,00-21,30 blev vmkket of motorstoj,
som hidrorte fra en bil, der standsede

op uden for forretningsdoren. Da der
lidt senere blev banket paa doyen,
ilede ban ud for at lukke op, og her
modte ham det fa-le syn of en rover,
der med revolver i haanden mumlede
noget om, at ban ville lukkes ind.
Barbereren bad ham of vane tage

plads, hvad han aldrig skulle have
gjort, for i det samme myldrede yderligere tre skumle fyre til hja:lp, men
barbereren, der tilsyneladende var
den roligste, fik fremstammet et endnu

vaer saa god — tag plads, hvorefter
doyen blev sma--kket i ... Hvad der

siden skete bag doren, maa vi henholde os til i den forklaring, barbereren over for os er fremkommet
med. Ifolge dennes udsagn viste det

Forste Holba?k-nederlag
til Falkenberg
Holba.k sendte i aar et kombineret
serie- og a-hold til Falkenberg, og
for forste gang i den tid, fodboldsamkvemmet har bestaaet mellem de
to byer, blev det svensk sejr.
Iovrigt var turen som sa'dvanlig
en stor oplevelse for spillerne.

Eigil Skov paa Islandstourne
I halvlegen ved kampen mod Taarboak fik Eigil Skov meddelelse om, at
han var mellem de 17 heldige, der fra
7. til 20. juli med S. B. Us hold drager
paa fodboldtourne til Island.
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Serieholdet foran
afgorende tramp
Den ordinwre fodboldturnering er
nu slut, men serieholdet mangler
endnu de finest betydningsfulde
kampe, nemlig kampene mod nr. 2 i
mellemra?kkens kvalifikationsturnering, som bliver nodvendig, da holdet
som bekendt blev besejret of Taarbeek i kampen for at undgaa andensidstepladsen.
De tre mellemraekkehold, der kan
blive tale om, er Nmstved, Helsingor
og Glostrup, men hvilket of disse hold,
det bliver, kan ikke siges paa nuva~rende tidspunkt, da de efter forste
omgang i turneringen staar a points.
Det store sporgsmaal er saa, om Holbeek kan besejre dette hold, der efter
de mange kvalifikationskampe moder
i tip-top trzening og selvfolgelig sa?tter alt ind paa at komme i serien.
Holba-k har dog i disse kampe den
store fordel at spille paa hjemmebane
i den forste kamp, og kan den vindes,
er den anden uden betydning, da
mellemraekkeholdet skal opnaa
mindst tre point for at fortraenge nr.
andensidst i serien, og Holbzek har i
dette foraar vist saa meget godt spil,
at man med god grund haaber paa et
godt resultat i disse kampe.

Kick Off
Juh maaned er som bekendt en
meget stille maaned for fodboldspillere, og derfor vil Kick Off's noeste
nummer forst udkomme omkring 15.
august.

Hiertelig tak
for opma:rksomheden ved vort
bryllup.
Inge og Fino.

Vandrepokalett efterlyses
Den vandrepokal, som Falkenberg
og Holba?k de sidste aar har kaempet
om, er sporlost forsvundet og skulle
meget gerne se dagens lys, inden
svenskerne kommer paa besog i Holbaek den 24. og 25. ds. Hvis nogen tilfwldigt skulle ligge inde med den,
vil bestyrelsen meget gerne hore fra
vedkommende.

Fodbo/dtrejer, fodbo/dbenklceder,
fodboldstremper, trceningsdragter
er igen paa lager

Storkam.pen paa s¢naay
Det er forstkommende
sondag, den hollandske 2. div.
klub DCL, Rotterdam, spiller paa Holbxk stadion mod
det forstaerkede seriehold.

Tapet
Farve
Malervarer
Farvehandlet

Frederik Jensen

Godt sammenspil mellem
Gislinge og Odden

Ahlgade 43 - Te/j. 312

De to klubber i forening fortraengte
a I fra forstepladsen
A I bleu som bekendt kredsvinder,
men da der i den sidste tramp mod
Odden var brugt en ulovlig spiller,
nedlagde denne klub — efter adskillige opfordringer fra Gislinge — protest mod denne spiller, og det bleu
saaledes Gislinge, der paa denne
kedelige Eaton skulle spille kvalifikationskampene, som resulterede i
tre nederlag til »kredsvinderholdet«.
Selvfolgelig er det ret nedslaaende
for a-holdets spillere at blive frataget
chancen for oprykning til mellemra:kken paa denne maade, og der er
vel heller ingen, der beklager det
skete mere end ledelsen inden for
H. B. og I., som er sin fejl ved ikke
at have sogt spilletilladelse for den
paaga:ldende spiller bevidst.
Da der i dagbladene har va:ret
skrevet en del om denne protest, skal
jeg ikke kommentere det naermere
her.
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MARKEDSPLADS

KIOSKEN
Alt i aviser og blade

Hafnia Ruterne
Jens Th. Nielsen
ee --n
~fFG~fG .̀T.Iti~~
Telefon 1141

Hallo:Hallo:Fodboldspilleie
Nu hat
faaet den belt ideelle fodboldstovle
Vi viset Dem gerne stevlen uden kebetvang

Hurtig og I. kl.s reparation
Arne Thomassen
Smedelundsgade 30. Tlf. Holba'k 1016

A/S

Holbiek FrOkompagni
Telefon *1474
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gwt"-S I D E N
FINALE
Saa er vi naaet den tid, da vi skal
til at holde ferie, og vi er nu fwrdige
med turnerings- og kredskampene.
Vi havde jo to hold, som naaede et
stykke i kredskampene, men til 4.
junior vil jeg sige, at I maa laigge
mere i jeres positionsspil, saa I kan
skifte plads indbyrdes for at forvirre
modstandernes forsvar og derved
styrker I ogsaa jeres eget angreb,
men lad os tales ved om det efter
ferien, saa vil jeres training blive lagt
ind i en mere fast ramme, saa vi faar
mere boldbehandling.
2. junior kom jo saa vidt, at de
naaede at spille finale, men den
kamp var en sorgelig forestilling, —
ja, vi, der stod uden for, kunne
nwsten ikke tro, at det var de samme
11 spillere, der gennem godt spil havde vundet turneringen og ksempet sig
frem til finalen. Men lad os se lidt
paa spillerne:
Maahnand P. A.: T11 ham vil jeg
sige, at det er ikke saadan at staa i
maal paa et fodboldhold, naar man
er vant til at spille haandbold. Tag
noget mere fast paa det, naar du spiller for os. Husk du er den sidste
skanse for holdet.
H. back. Lundberg: Ja, du minder
om din navnebroder hvad langsomhed angaar, men du skal ogsaa prove
at spille med hovedet (ikke i ordets
egentlige forstand), men prov at tEenke dig om, naar du spiller.
V. back John N.: Han spillede en
god 1. halvleg, men var lidt sloj i 2.
Du skal passe paa ikke at kikse saa
meget, — se paa bolden, saa faar
man den som regel.

Holbwk
Slagteri-Udsalg

H. half Hvidekrants: Du spillede en
god kamp, men du havde faaet en
spiller, der teknisk var bedre end
dig. Men der var noget- over dit spil,
jeg kan lide — du hat energi.
C. half Erik H.: Dagens store overraskelse. Havde du ikke vairet paa
pletten, havde der siddet 5-6 maal til.
Bliv ved med det og gaa til sagen,
saa skal du nok faa noget ud of det.
V. half Niels var noget langsom i
1. halvleg, men i 2. kom du noget i
aktivitet.
H. wing Jorgen M.: Det var tydeligt, at du ikke fandt dig godt tilpas
paa wingpladsen. En wing skal kunne stoppe en bold og skyde med hojre
og venstre ben, — det saa vi ikke ret
meget of hos dig.
H. innerwing Henning: En innerwing maa aldrig staa saa meget stille,
som du gjorde, og saa skal du skyde,
naar der er en chance.
C. forward Ib: Drengene havde jo
ventet, du skulle lave 3-4 maal, men
man kan ikke lave maal, naar man
staar stille og er bange for et skrup.
V. innerwing Erik J.: Jeg maa indromme, at jeg havde vairet noget
skeptisk med hensyn til dig, men
hvor blev jeg ghedelig overrasket ved
at se, du havde lyst til at spille den
aften.
V. wing Terkel: Ja, jeg havde jo
ventet mig mere of dig. Jeg ved, du
kan spille bold, men du var ikke rigtig dig selv; du tog for let paa. det, og
saa er du bange for at bruge din krop.

Ahlgade 29 . Telefon 62

.Fisk . Viltlt . RagetFisk

Fiskeborsen
Rud. Johansen
Ahlgade 9 . Telefon 430

Theodor Petersens Elf.
A/S
Holbak
Telefon 24 - 469

CaPa4 P'M&

dame- og herreskrxderi
Rosen

Dampvaskeriet

Kobenhavn
Smedelundsgade 20
Telefon 159

Nu holder vi saa ferie et Iille stykke tid og mnder med frisk mod til
efteraarsturneringen.
Arne.

Drik
Dyrk

E. P. SILLEHOVED
Telefon Holba'k 462

Malermester

Er der den tigtige frirnre, Devil ha',
er der i Roren, De ska'!

Karl Johan Nielsen

M IE L K
S P OR

saa hat De gjott, hvad De kan for
Deres sundhed

Ekviper Dem hos

MEN-

d'

Irisorsalonen R

Holbaek Malkeforsyning
Tv. Merlese Mejeri
Holbeek Mejeri

SEN

Telefon
1547

Osterled 371 . Va rksted Laba=_k 26 . Telefon 1226 V
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