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CINZANO 
BIANCO 
vermouth —
sod, mild, aromatisk. 

CINZANO 
EXTRA DRY 
vermouth — 
elegant, tor, 
ekskluiiv. 

CINZANO ROSSO 
vermauth—
sodlig, fyldig, 
k"', t. 
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CINZANO 
Principe 
di Piemonte —
elegant, mousserende 
vin, halvtor. 

CINZANO 

Cinzano-familien er som en rigtig 
familie med vidt forskellige medlemmer 

— fra den ekstra torre til den frodigt 
favnende, fra den fornemt reserverede 

til den overdadigt sprudlende.. . 
Men fmlles for alle CINZANO'er er: 

smag, swrprmg, samklang! 
Tag derfor roligt en CINZANO 

med hjem i dag. For husk: der er altid 
plads til en CINZANO -

bade i koleskabet og 
P5 husholdningsbudgettet! 

CINZANO 
Aperilivo — 
skon aperitif, 
sodlig/behersket - 
bitter. 

CINZANO 
Asti Spumante —
herligmousserende 
vin, halvsod. 
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Seir ska 
Pokalvindere, mesterskabs- og landshold 

har i mange Ar spillet i adidas. 
adidas — 

verdensmaerket med 
de 3-striber.  

Sporg efter det omfattende 
adidas-program 

hos Deres sportshandler 

:

1 

~

- adidasa 
I 

u Ovadag den 
8. maj 1975 

Kobenhavns 
ldrmtspark 

KI. 12.30: Steevnets orkester. 

KI. 12.50: Flemming Anthony 
underholder. 

KI. 13.00: Steevnets orkester. 

KI. 13.10: Flemming Anthony 
underholder. 

KI. 13.20: Spillerne pa banen. 

KI. 13.21: Prins Henrik hilser 
pa spillere og dommertrio. 

KI. 13.30: Finale Vejle-Holbaek. 

Efter kampen overraekker 
prins Henrik pokalen til det 
sejrende holds anforer 
og redaktor Allan Hansen 
uddeler sportsjournalisternes 
pokal til finalens bedste fighter. 

Vejen till finallen: 

Holbaek-Koge 2-1 
Holbeek-Helsingor 5-1 
Ballerup-Holbeek 1-3 
(1-1) forla--nget spilletid 
Holbaek-Frem 1-0 semifinale 

Vejle-Lyngby 6-0 
Vejle-Svendborg 6-2 
Frederikshavn-Vejle 1-3 
AaB-Vejle 1-3 semifinale 

Preben Christophersen - cuptinalens dommer 
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SIDE 5 

AGFug~  Ve erdg~i~ 

En Vejle-trio med muligheder. Fra venstre Knud Norregdrd, Jergen Nielsen og lb Jaquet 

Dansk fodbolds svingende standard illustre-
res bedst of Vejles succes. 

Holdet uden etablerede topspillere er i 
DBU's pokalfinale. 

En vaesentlig arsag til de gode kampe og 
resultater i starten of forAret var de to yng 
linge Ulrich Thycosen og lb Jaguet. 

Pa fa kampe markerede de sig pa de dan-
ske baner og med den akutte mange] pa 
farverige spillere i dansk topfodbold, b]ev 
bade de og Vejle forkaelet of pressen. 

Efter to kampe begyndte man at tale om 
dem sour professionelle emner, skont de 
endnu kun er elever i fodbo]dsportens for-
underlige verden. 

Siden har det knebet .for dery oq dermed 
ogsa Vejle at klare belastningen. 

Efter den spillemaessige fiasko Store Be-
dedag i Idroatsparken mod B.93 sagde k]ub-
bens formand Erik Skaning: 

- Med sa unge og uprovede folk, undgar 
man ikke svingende praestationer. Det er jo 
en gammel og kendt sag, at det er swert for 
en 18 arig at klare den psykiske belastning 
det er, nar man hele tiden fremhaeves, og 
kravene ages ... 

- Vejle har stolte pokaltraditioner ... ? 
- Ja, det er jo klubbens femte pokalfinale 

og vi har vundet de tre. Det var mod KB i 
1958, mod AGF aret efter, hvor A matte spil-
le to kampe, for sejren var vor og mod 
Fremad Amager 1 1972 ... 

Vi var ogsa 1 finalen i 1968, men her matte 
A boje-os for Randers Frejas preogtige figh-
tere ... 

Kun AGF har vaeret en flittigere grit 1 
pokalfinalen i turneringens 20 arige historie 
i DBU's regi. 

AGF har vundet pokalen fem gange 1 seks 
forsog. 

- Men A har en anden rekord, der stam-
mer fra kampen.mod KB i 1958, siger Erik 
Skaning. Her var der 34.000 tilskuere - det 
storste antal en DBU-finale har samlet ... 

De tyve finaler er blevet overva=.ret of ialt 
434.900 tilskuere. 

- Det vil sige, der er spillet 21 finaler, si-
ger Erik Skaning. For i 1959 matte vi spille 
to kampe mod AGF for pokalen var Vejles. 
Den forste endte 1-1 efter forleenget spille-
tid - den naeste vandt A 1-0 ... 
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Gammon med dery kwalitett 
De kan H9  

VI 000Guo ~J baek, Vejle og publikum 
an god komp 

1955 10.000 
1956 23.000 
1957 26.200 
1958 34.000 

Rekord 
1959 33.000 
omkamp 18.000 
1960 17.000 
1961 33.500 
1962 18.000 
1963 10.900 
1964 24.500 
1965 18.700 
1966 18.600 
1967 13.700 
1968 15.200 
1969 18.500 
1970 18.200 
1971 23.700 
1972 18.400 
1973 21.800 
1974 20.000 
1975 17?~~I?  

SIDE 7 

SAdan gik det: 

1955 AGF-Chang 	4-0 
1956 Frem-AB 	1-0 
1957 AGF-Esbjerg 	2-0 
1958 Vejle-KB 	 3-2 
1959 Vejle-AGF 	1-1 

Omkamp 	 1-0 
1960 AGF-Saxkobing 	2-0 
1961 AGF-KB 	 2-0 
1962 B.1909-Esbjerg 	1-0 
1963 B.1913-Koge 	2-1 
1964 Esbjerg-Odense 

KFUM 2-1 
1965 AGF-KB 	 1-0 
1966 Aa.B-KB 	 3-1 
1967 Randers Freja- 

Aa.B 1-0 
1968 Randers Freja- 

Vejle 3-1 
1969 KB-Frem 	3-0 
1970 Aa.B-Lyngby 	2-1 
1971 B.1909-Frem 	1-0 
1972 Vejle-Fremad A. 	2-0 
1973 Randers Freja- 

B.1901 2-0 
1974 Vanlose-OB 	5-2 

To spillere der her prwget dansk fodbold, Jorgen Jorgensen - Ho1-
bwks grand old man - og KBeren Niels Chr. Holmstrom, der var med 
tit at vinde cupfinalen i 1969 

1mrsetod 
Finalens bedste fighter: 

Aage Rou Jensen, AGF 
Bent Jorgensen, Frem 
John Amdisen, AGF 
Knud Herbert Sorensen, Vejle 
Erling Sorensen, Vejle 

Vagn Hansen, Frem Saxkob. 
John Amdisen, AGF 
Bruno Eliasen, B.1909 
Hans Andersen, Koge 

Carl Bertelsen, Esbjerg 
Frank Johansen, KB 
Leif Skov, Aa.B. 

Jorgen Rasmussen, Rand. F. 

Per GArdsoe, Randers F. 
Flemming Pedersen, KB 
Carsten Aagaard, Lyngby 
Arno Hansen, 8.1909 
Tonny Nielsen, Fremad A. 

Helge Vonsyld, Randers F. 
Per Bartram, OB 



AM 

Dommer: Preben Christophersen 
Linievogtere: Kai Juul Jensen 

og Poul Nielsen 

Jens Jorn Jensen 

Finn Hansen 

Flem. Serritslev 

Jan Knudsen 

Knud Herbert Sorensen 

Carsten Andersen 

Gert Eg 

Ulrich Thyckosen 

2. Jan Jarlfeldt 

yV. Torben Nielsen 

Allan Hansen 

5. Niels Tune Hansen 

.=6 Palle Krath /I7 

'-7—,Per Ronnebmk 

Jorgen Jorgensen 

Torben Hansen 

W. Johannes Evaldsson 

11. Bjarne Johansen 

l4-L+— Jens Johansen 



Den nemmeste ve j til Jylland 
Via Grenaa• Hundested 
er der kun 60 km 
Hvis De bor i Holte er der 55 km tit Hundested, 
hvis De bor pa Radhuspladsen i Kobenhavn 
68 km. Isterodvejen korer nu uden om Hillerod 
og er blevet endnu mere direkte. 

Via Juelsminde • Kalundborg 
er der 80 km 4 sporet vej 
I foraret abnedes endnu et stykke 4-sporet 
hovedvej. Harmed er der 80 km motor- og 
hovedvej of de 100 km met lem Kobenhavn og 
Kalundborg. 

Forlang brochure om specialarrangementer 
i restauranterne for GHL pa telf. 06 - 32 25 00 
for JKL pa telf. 03 - 51 22 47 

Grenaa - Hundested 
Juelsminde - Kalundborg 
Hundested: (03)'338233 Kalundborg: (03)' 512100 Grene: (06)'321600 

Juelsminde: (05)'693400 ag out. rejsebureauer samt FOM 

Grenaa - Hundested Linien 

Juelsminde-Kalundborg Union 

JYDSK FAERGEFART 

Fodboldlandsholdet bor hos os 
fordi de her harbyens bedste traanings-
forhold. Et maegtigt lobeterrwn, 2 min. 
tit vand og strand. Hand- og fodbold-
mal lige om hjornet, og gratis cykler. 
Bade rigtige og motions-. Og sa natur-
igvis an finsk sauna. 

Hvad mere kan man onske sig for en 
landskamp teller pa an ganske alminde-
lig hverdag)? Bortset fra selvfolgelig en 
god seng - og sa fred og ro. Det er her 
nemlig ogsa! 
Sportsfolk modes pa... 
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Drommen om en cup-finale 
pa.ldraetsparkens bane brast 
for Holbaeks reservemalmand 
Finn Christensen. 

Han blev automatisk tilsku-
er, da landsholdsmalmanden 
Benno Larsen meldte sig klar 
efter tre ugers pause pa grund 
of en kneeskade. 

Men Finn Christensen vur-
derede situationen nogternt,  

da han blev klar over, at hans 
vikariat var slut. 

— Det er nu nok meget godt, 
at Benno star derned mod 
Vejle. I den kamp har Holbe?k 
brug for de bedste ... 

Og Benno Larsen er den 
bedste. 

I klubens forste tre kampe 
t ar, blev der ikke scoret mod 
Holbaek. 

SIDE 11 

Det var hovedsagelig Ben-
no Larsens fortjeneste. 

I Holbe?k sagde man, at 
Benno var ciet halve hold. 

SA der var optreek til panik, 
da Holba?k matte spille semi-
finalen mod Frem uden Lar-
sen. 

Han havde faet det ene 
knae i gips. 

Der var roget et ledband ( 
turneringskampen mod Ran-
ders Freja. 

Uheldet skyldtes Benno Lar-
sens trang til at brillere i 
den uvante rolle som drible-
kunstner. 

Han havde lEenge vaaret ar-
bejdslos i HolbE;ks straffe-
sparksfelt. 

SA da han endelig fik bol-
den, ville han gerne beholde 
den licit. 

Sa startede han med den 
pa t(geerne og forlod malfeltet 
for at fa motion. 

Det haevnede sig. 
TrEekket blev for langt og 

Benno Larsen blev tvunget ud 
i en uvant tackling — og led-
bandet holdt ikke til belast-
ningen. 

Han slap imidlertid med 
skrE'kken. Tre ugers pause 
var nok. 

Havde ledbandet vmret 
spraengt var det blevet et far-
vel til We pokalfinale og 
landshold. 

Pa grund of en unodvendig 
og dristig dribletur. 

Den rolle har han spillet for 
sidste gang — haevder han. 

— Min plads er i malet. Det 
er vist der, jeg gar bedst 
gavn, erkender Benno Larsen. Benno Larsen — War 1 sidste a%eblik 

JU en dnbk*sr 
war ved lew hosts 
en poh a lfirwie... 
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Her er elleve pa holdet, men den SIDE 13 

Eu~aldsson er den 
tt+eQi¢~law~ i 

er afgerende: 
Bornholmstrafikken yder op til 50% rabat nar deltagerantallet er 

10 eller derover 

Bornholmstrafikken sejler hver dag til og fra Bornholm pA ruterne: 
Kobenhavn-Ronne og Ystad- Ronne 

• Sportsklubber ydes 50% rabat pA begge ruter 

• Skoler, spejdere m. fl. ydes 50% rabat pAT/R pA Ystad-Ronne ruten 
• Rejseselskaber ydes op til 15% og rejseleder kan rejse gratis 

Ring til Bornholmstrafikken 
og fa naermere oplysninger og brochurer tilsendt 
Kobenhavn: (01) 131866 • Ronne: (03) 951866 

Ystad: (00946411) 1 8065 og 18066 

Udlmndinge i dansk topfod-
bold er sjaeldne. 

Kun to har i pokalturnerin-
gens 20 Arige historie va?ret 
med i en finale. 

Det er englaanderen Geor-
ges Lees, der sammen med 
Frem vandt DBU's pokal, da 
AB blev slaet 1-0 i 1956 og 
ghaneseren Biri Biri, der var 
pA B.1901's tabende hold i 
1973 mod Randers Freja. 

Johannes Ewaldsson fra Is-
land er den tredie. 

Han er Holbwks hemmelige 
vAben i dag. 

- Det er en fordel, at han 
sA laenge har vaeret gemt pA 
klubbens reservehold, siger 
Holbaaks svenske trwner Bo 
HAkonsson. Det betyder, at 
Vejle ikke har anden kend-
skab til ham, end at de ved 
han er mMfarlig og har spillet 
pA Islands landshold ... 

Johannes Ewaldsson kom 
til Holbeek i november efter at 
have afslAet et ikke saerlig 
spaendende skotsk tilbud om 
en professionel kontrakt. 

Han har ambitioner om at 
komme til at spille i den tyske 
Bundesliga. 

Bo HAkonsson siger om Jo-
hannes Ewaldsson: 

- Han header lige sA hardt 
som han sparker, og sely om 
han er en stor kleppert pA 
naesten to meter er han bade 
hurtig og boldsikker ... 

Med fem mAl i fire kampe 
pA klubbens reservehold har 
Johannes Ewaldsson under-
streget, at det er realistisk at 
tro pA ham som matchvinder. 

Holbaek ville gerne have be- 

nyttet ham fra turneringsstar-
ten. 

Men pA grund of DIF's reg-
ler, der ikke tillader udlmn-
dinge at deltage i kampe om 
et dansk mesterskab, for de 
har vaeret bosat seks mAne- 
der i Danmark har Ewaldsson 
matte finde sig i at optraede 
pA sekundaplan. 

Uanset det sportslige resul-
tat of dagens finale har Hol-
baek profiteret of sin deltagel-
se i pokalturneringen. 

Det reelle overskud, pA de 
fire kampe Holba?k har spillet 
inden finalen, er pA ca. 40.000 
kroner, siger klubbens kasse-
rer Arne Brede ... 

	 \ Bornholmstrafikken  Englaanderen George Lees — finaleselr i 1956 



Gillette GII med dobbeltblad. 
Intet kan gV twttere barbering! 

Ikke underligt at Gillette GII med 
dobbeltblad nu er blevet Europa's 
mest solgte. 

De behover bare at prove den 
en enkelt gang, sA ved De hvorfor. 
Ingen anden barbermaskine - med 
almindel gt blad, injektor-blad eller 
elektosk - kan slA GII, nar det gael-
der Yet og sikker barbering. 

Fordi G11's forste blad ta'r alt, 
hvad en almindelig barbermaskine 
ta'r. For skaegstubben traekker sig 
tilbage, kommer andet blad og bar-
berer den endnu taettere. Og fordi 
dobbeltbladet er tilbagetrukket og 
sat i en speciel vinkel, er det naesten 
umuligt at skwre sig - ligesom risi-
koen for hudirritation er fjernet. 

Prov rely en Gillette G11 med 
dobbeltblad! 

1. Skregstubben loftes 
let udad og 	̀ 
barberes at bled 1. 

2. For ska gstubben 
tra:kker sig tilbage, 
kommer bled 2 og 
barberer den 
endnu teettere. 

GilletteGll 
Fordi 2 blade er bedre end 1. 

SIDE 14 
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Preteen Christopherson — TV idol og FIFA dommer 

Det er ikke ofte, fodboldspillerne kommen- 
terer Preben Christophersens kendelser. 

Det har to Arsager. 
Han tager sjaeldent fejl. 
Og sa er han gammel bokser fra Sparta. 
Hans karriere i ringen blev kort. 	c 
— Jeg brmkkede hcAnden efter sytten kam-

pe, og sA havde jeg fAet nok, siger Preben 
Christophersen ... 

Han er naet lwngere som fodbolddommer. 
I syv Ar har den 47 Arige Preben Chri-

stophersen vmret anerkendt som FIFA dom-
mer, og pokalfinalen bliver hans anden i 
DBU's regi. 

— Jeg domte ogsA den fighterbetonede 
kamp mellem Lyngby og Aa.B. i 1970, for-
tmller Preben Christophersen ... 

Kun to danske topdommere har tidligere 
feet to finaler. Det er Aksel Asmussen og 
Frede Hansen. 

Preben Christophersen blev verdensbe-
romt i Danmark, da han medvirkede som 
ekspert i sporgsmAl om fodboldreglerne i 
pausen under TV kampene fra England. 

Norma l-Trykkerlel . Kbh. 

Det forhrsagede et pudsigt intermezzo i 
Slagelse efter en divisionskamp. 

— En nydelig mand med stok og paraply 
var absolut ikke tilfreds med min pre station 
og konstaterede, mens han pegede pA mig, 
at der sandelig var forskel pA teori og prak-
sis, siger Preben Christophersen ... 

Der har vmret mange opgaver til Preben 
Christophersen i udlandet. 

— De sjoveste har vmret i Leeds kampe i 
Europa Cupturneringen, fastslAr Preben 
Christopherson ... 

— OgsA Billy Bremner .... ? 

— Han kan te' sig besynderligt pA grund 
of et usmdvanligt temperament. Men han er 
en prmgtig fyr, der ikke mener noget ondt 
med sine reaktioner. Han er langt at fore-
trmkke for den evigt talende og lettere hy-
steriske Johann Croyff, der taler for meget, 
erklmrer Preben Christophersen — mester-
eleven of den tidligere FIFA dommer Helge 
Andersen ... 
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