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OLE OLSEN siger:
agv
G0r som jeg, kor med ~:,
AGV-sikkerhedsstyrth jelmcc
.
IVY

agv
AV

la9t~~

AGV X-72 GT

AGV X-1000 DAYTONA

AGV X-3000 AGO

Min erfaring siger mig, at det beds a ikke kan vaere godt nok, nAr det gaelder om at beskytte hovedet...
Derfor bruger jag AGV sikkerhedsstyrthjelm. Altid. Det skulle du ogsA gore — Danmarks mest kobte
styrthjelm.
AGV-AGO kan kobes hos de forende motorcykle-forhandlere i folgende farver: gul, orange, metalrod,
metalblA, metalguld, ambulancerod = den org, glatte flourescerende rode.
NYHED: AGV-AGO er den eneste styrthjelm pA det danske marked, som kan leveres med speciellakeringer passende til de originale navnemonogrammer: HONDA sort/guldmetal -YAMAHA hvid/rod SUZUKI rod/hvid - KAWASAKI gron/sort.
NAr du ser pA styrthjelm, sA sporg after hvor mange lag glasfibre hjelmen indeholder?? AGV-AGO har
6 lags glasfibre - for du nojes med mindre?
AGV-generalagent for Danmark: J.A. HANSEN-MOTOR A/S, 4300 Holbaek, (03) 431618

I fodbold her adidas verdensklasse.
bet viste VM-turneringen i Vesttyskland sidste Ar,
hvor verdens bedste spillere igen foretrak adidas.
Den med de 3 striber!
Og samtl'ige mal i VM-turneringen'74 blev iovrigt
scoret med den officielle VM-bold fra adidas.
Din sportsforretning her alt i adidas.
Til fodbold og mange andre idre;tsgrene. .b
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i Idroetsparken
KI. 12.30: Sta:vnets orkester.
KI. 12.45: Karateopvisning of medlemmer fra Dansk Karate Union.
KI. 12.50: Flemming Anthony underholder.
KI. 13.00- Staevnets orkester.
KI. 13.10: Flemming Anthony underholder.
KI. 13.20: Spillerne kommer pA banen.
KI. 13.21: Formanden for Dansk Idraets
Forbund Kurt Moller hilser
pA de to hold og dommertrioen.
KL 13.30: Pokalfinalen
Efter kampen overraakker Kurt Moller pokalen til det sejrende holds anforer, og redaktor Allan Larsen uddeler sportsjournalisternes pokal til finalens bedste fighter.

KARATE

KYOKUSH1 NKAI
DANSK KARATE UNION

Danmarks storste karate organisation

Laer selvforsvar
- det mest effektive der
findes.

Dyrk en
spaendende sport
kom 1 god form
- karate giver an fantastisk
kondition.
Karate er for alle - uanset
alder. MEend, kvinder
og born. Laer rigtig karate i
Dansk Karate Union,
med den bedste instruktion
og de bedste faciliteter.

NYE MEDLEMMER OPTAGES I HELE MAJ OG JUNI MANED

Chefinstruktor: Sensei
Begynderhold:
Hver mandag
og onsdag
kl. 19 & 20.
Hver tirsdag
og torsdag
k1.17 & 19 & 21.
Ogs9 dagog bernehold.
Starter NU...

JGRGEN ALBRECHTSEN
4. dan.
Hovedskole og tfseningscenler:

BRNEVEJ
30.2400 KBH. NV.
Ir®ningscenter. 3 store sale med ells faciliteter.
Europas slorste

Ring efter det store nye program 1 dag

Sendes gratis overalt

TLF. 01-19 40 50
Afdelinger over hele landet

En spiller pa' 32 ar

SIDE 5

er et sjacldent syn pa'
et divisionshold
Der er forskel pA folk.
Det geelder ogsA pA fodboldbanen.
Et hold uden enere far
sja=ldent succes.
Holbaek har tre gode typer, der i nogle Ar har praeget spillet og vaeret de vaesentligste Arsager til klubbens markante praestationer i Danmarksturneringen
og i DBU's pokalturnering.
Det er trioen Benno Larsen, Niels Tune og Jorgen
Jorgensen.
Jorgen Jorgensen er en
»gammek, mand i moderne
topfodbold.
En spiller pA 32 Ar er et
sjaeldent syn pA et divisionshold.
Men er man god nok, er
man ogsA ung nok.
Og Jorgen Jorgensen e r
god.
Det er ham, der skal saute Holbmak i gang.
I en tid, hvor alt for mange prioriterer tempo og fysisk styrke hojere end legen med bolden og elegancen i spillet, har Jorgen
Jorgensen gang pA gang
understreget, at der ikke
findes erstatning for klasse.
Hvor andre lober en haly
time pA tyve minutter og
ofte ender, hvor de begyndte, gar Jorgen Jorgensen andre veje.
Han spiller langsommere
men taenker til gengaeld
hurtigere og star med sin
boldsikkerhed, opfindsomhed og gennemteenkte afleveringer for kreativt fodboldspil, der er nok sA morsomt at se pA.

— Den bedste dansker
Og nok sA effektivt som
der har vaaret pA grass i
tju og bang fodbold.
Andre end Holbaaks le- Sverige, siger man om Jordere har haft sans for Jor- gen Jorgensen — en ener
gen Jorgensens kvaliteter og en personlighed, der ak
som spilfordeler, eksempel- tid spillede for holdet ...
SAdan er det endnu.
vis landsholdets UK og folkene i den svenske klub
Sandviken.
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AAGE PETERSEN A/S
Nygede 6, 4300 Holbaek,
tlf. (03) 431588
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JE Wo H USE

er rsfooraelt typehusbyggero

W mawkedets laveste prisew

HOMCK

iE n i H USE
Lyngvej 8, 4450 Jyderup
Telefon (03)477500

Vi er e4 » ffie aahollda
der oteklero problemerne
vedrerende:

borg, hvor Benno Larsen Kobenhavn for syv Ar siden
og Niels Tune stod for engageret of B. 1903, har
nar hans spillere kan bru- fremtraedende prmstatio- han skabt imponerende resultater of det materiale,
ges pa det danske lands- ner.
hold.
— Men mod Freja var de klubberne har givet ham.
Det er jo samtidig et to noglespillere reduceret
Med Bo Hakonsson sour
skulderklap til ham.
til ordinaere brikker i spil- traener vandt B. 1903 to ar
Men han bryder Sig ikke let, fastslar Bo Hakonsson, i traek det danske mesterom, nar landskampene lig- og det var tydeligt, at de skab pa sa stralende fodger for ta9t pa Holbaeks bade fysisk og psykisk var boldspil, at otte mand fik
kampe.
praeget of landskampen professionelle kontrakter.
Og i Holbaek fik han en
— Det er min erfaring, at mod Sverige om tirsdagen.
en landskamp er sa stor en
Derfor er Bo Hakonsson masse gode boldspillere i
belastning for spillerne, at bekymret for dagens finale. sa god fysisk form, at de
de har vanskeligt ved at
Han frygter, at sidste vandt 2. division, blev numspille op til deres bedste i sondags VM match pa Cy- mer fire forste saeson i 1.
den efterfolgende klub- pern kan reducere Hol- division, nummer to Aret efter og to gange i traek spilkamp, siger Bo Hakonsson. baeks normale styrke.
At der er noget om snakEndnu mere udpraeget lede Sig igennem til pokalken, understregede kam- end kollegaEgonJensenfra finalen.
pen i Randers, hvor Hol- Esbjerg har Bo Hakonsson
baek var i vanskeligheedr vaeret en succes i dansk
mod Freja fire dage efter fodbold.
fodboldtriumfen i GoteSiden han ukendt kom til
Holbagks svenske traener
Bo Hakonson er tilfreds,

— en god
Dress-partner
for Dem

Trafikbutik

43 05 45

WS
Jern og stAl
Vajrktoj
Vajrktejsmaskiner
Sadeveerelseudstyr

Kiosk
Aben til kl. 21

Kekkener
Hvidevarer

EI•varme
Pejse

Venlig hilsen

INGA & EJVIND JENSEN
Telefon 43 35 70
THEODOR PETERSENS EFTF. %s
711.(03)432000

4300 Holb,_*

iyden Hloloaek

SVEND
AAGEAulNIELSEN
klo.4m.,l.r
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~~~oVC
~ og Vert
o a DBU's pokal

ThtI p I.lallo . 4300 Holbvk
11011I.n

*43 i 4 24

Der blev i fjor stovet of pa
en hylde i Holba;ks klubhus.
Her var gjort plads til
DBU's pokal.
Kampen mod Vejle var

Aldeling Frederikeeund (03) 311738

HOLBAEK
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O LBAEK

r
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advarsel om, at Esbjerg

pa de raffinerede detaljer

ikke er sa defensivt et hold,

og har ypperlige boldspillere til at udfore dem. Og
jeg venter en kamp med
fire fern mal ...
- Hvem far flest?
- Det afh Bnger i hoj
grad af, hvor veloplagte de
to malmand er. Bade Ben-

sour det har faet ry for at
vaere. Folk sour Christian
Ostergard og Flemming
Iversen er konstant farlige.

bare noget, man skulle ha- At vi slap fra kampen uden

sportslige skrammer, skyldFjorten dage inden fina- tes udelukkende mesterligt
len havde Holbeek vundet spil of malmanden Benno no Larsen og Ole Kjaer har
hoj international klasse.
turneringskampen i Vejle Larsen ..
- Hvad skal dagens til- Men en of dem skal jo slutte
med 2-0.
Sa Holbeek stillede op skuere vente?
kampen sour taber. For
som favorit i Kobenhavns
- Det ligner en bragende uafgjort tror jeg ikke pa i
Idraetspark.
god underholdning, fordi en knald eller fald kamp.
Men hylden i klubhuset begge hold jo lagger vmgt
er fortsat tom.
Favoritterne skuffede, og
Vejlefolkene lob med solytojet
Holbakspillerne lob, som
om de havde bly i stovlerne.
- De blev slaet ud of tilskuertallet, mener .lederen
Stig Jarlfeldt. 26.300 pa tribunerne virkede heemmende i stedet for inspirerende
pa vore spillere. De blev
slaet ud of Vejles tidlige
scoring.og spillede sasonens darligste kamp ...
I dag stiller Holbaek igen
op som favorit.
Og for fjorten dage siden
vandt Holbazk turneringskampen i Esbjerg med 2-0.
- Altsa en finale uden risikomoment- ...?
- Ikke tale om, siger Stig
Jarlfeldt. Vi fik i Esbjerg en
ve overstaet.

VWNSKER
GD9 ViND
I

EINALEN
Borgergfirden - Holbeek - Telf. 43 65 65

SPOCO
ALGADE 60 . 4300 HOLB/EK . TELF. (03)43 03 25

Se hver gang
efter de gule
ADIDAS programdrenge.
Benno Larsen

I

Holb km Esbjerg
eller'?
Sp0rn dine venner, hvorfor
sa mange of de kommer i
Sparekassen SDS. Deter ikke
tilfaeldigt, for hos os er 0konomi nemlig en sport.

Sparekassen kender
de okonomiske behov og
problemer, der kan opst8,
nar man er ung, og Sparekassen kender ogsa I0sningen. Hvad enten det drejer
sig om opsparing eller Ian,
er Sparekassen en god kontakt. Kom ind og M an snak
med os - der er altid en afdeling i na'rheden.

SPAREKASSEN
Kobenhavn-Sjealland

sds

Hotaco's mateduler
scorer point liver gang!
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Finalens
bedste fighter
4-0
1955 AGF—Chang
1-0
1956 Frem—AB
1957 AGF—Esbjerg
2-0
3-2
195$ Vejle—KB
1-1
1959 Vejle—AGF
1-0
Omkamp
1960 AGF—Saxkobing 2-0
2-0
1961—AGF—KB
1962 B.1909—Esbjerg 1-0
2-1
1963 8.1913—Koge
1964 Esbjerg—Odense
KFUM 2-1
1-0
1965 AGF—KB
3-1
1966 Aa.B—KB
1967 Randers Freja—
Aa.B 1-0
1968 Randers Freja—
Vejle 3-1
3-0
1969 KB—Frem
2-1
1970 Aa.B—Lyngby
1-0
1971 B.1909—Frem
1972 Vejle—Fremad A. 2-0
1973 Randers Freja—
B.1901 2-0
5-2
1974 Vanlose—OB
1975 Vejle—Holbeek
1-0

Aage Rou Jensen, AGF
Bent Jorgensen, Frem
John Amdisen, AGF
Knud Herb. Sorensen, Vejle
Erling Sorensen, Vejle
Vagn Hansen, Frem Saxk.
John Amdisen, AGF
Bruno Eliasen, B.1909
Hans Andersen, Koge
Carl Bertelsen, Esbjerg
Frank Johansen, KB
Leif Skov, Aa.B.
Jorgen Rasmussen, Rds. F.
Per Gardsoe, Rds. Freja
Flemming Pedersen, KB
Carsten Aagaard, Lyngby
Arno Hansen, B.1909
Tonny Nielsen, Fremad A.
Helge Vonsyld, Rds. Freja
Per Bartram, OB
Niels Tune, Holbeek

Gor-det-sely tagpap — Karlit trwfiberplader til lofter og veagge—
TRIX-tanke til sommerhuset — Hotaco tagda9kninger o.m.a.

J

HOTACO

undemarksvej 24 . 4300 Holbaek . Tlf. (03) 43 12 13
g
lj7F
abriksprken 38.2600 Glostrup . Tlf. (02) 45 12 13
Ed.
Rahrsvej
.
77 . 8220 Brabrand . Tlf. (06) 26 11 11

Helge Vonsyld

Per Bartram

MRs
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POKALFINALENS

AKTORER
5. Finn M. Jensen
6. Jens Johansen
7. Palle Krath
8. Jorgen Jorgensen
DOMMER:
Henning L. Sorensen,Arhus
LINIEVOGTERE:
Kurt Horsted, Kbhvn., og
Hans E. Nielsen, Nykob. F.

5. Erik Brock Petersen
6. Jens J. Berthelsen
7. Torbert Luxhoj
8. Soren Fisker

9. Leif Petersen
10. Atli Hedinsson
1. Benno Larsen

2. Henn. Briichmann
3. Hans E. Poulsen
4. Niels Tune Hansen

11. Soren Lindsted
12. Allan Hansen

9. Hans Aage Nielsen
10. Kristian Ostergard
1.Ole Kjaer

2. Viggo Kristensen
3. Sv. Aage Clausen
4. Bert Hansen

11. Flemming Iversen'
12. Kim Ilso

sportstoi fra Ikast
... byen der klce'r Danmark
— I# kMN,.

Jan Hansen

Erik Morup

SIDE 15

Succes har klaebet
til Egon Jensen siden
han overtog trmningen

division, og i dag er holdet
i pokalfinalen.
Syv of spillerne, der den
gang ikke kunne hindre
nedrykning til 3. division,
er med p8 banen i Idreets-

parken.
I sidste uge meddelte
Egon Jensen klubbens bestyrelse og spillerne, at han
onsker at fratreede som
tra;ner med udgangen of

denne saeson.
— Fire 6r er leenge. Og

man skal passe p6, at spillerne ikke bliver traette of
ens facon, siger Egon Jensen.
Esbjerg er dog ikke ind-

stillet pA at slippe ham.
— En type som Egon er
vanskelig at finde, siger Esbjergs naestformand Knud
Petersen, der sammen med
Egon Jensen var med til at
vinde Danmarksmesterskabet til Esbjerg i 1961, 1962
og 1963. Vi forsoger, men
har den aftale med Egon,
at vi kan tale om tingene,
hvis vi ikke har fundet en
egnet afloser i lebet of en

Produktion of
slagterivarer:
QSkjern
(~)Ansager
O Esbjerg
( Rodding
(e)Tonder

Som aktiv spiller var Egon

Jensen Esbjergs dovne
dreng.

Det harde arbejde pA banen overlod han til andre.
Til gengwld sorgede han
for elegancen, raffinementerne og de overrumplende
detaljer— boldkunstner som

GOD MAD-

han var.

IGODTSELSKAB

Den type spillere bliver
ofte de most kreevende treenere.
Det er fjerde smson, den

%6?

38-Arige Egon Jensen har
ansvaret for holdet.

Succes'en har klaebet til
ham, siden han overtog holdet, der var rykket ud of 2.
division.

— Materialet var der ikke
noget i vejen med, siger
Egon Jensen. De troede

maned ...
To of hans holdkammerater fra Esbjergs store tid
Carl Emil Christiansen og
Jens Jorgen Hansen har
faet en foresporgsel. Men

begge har afslaet.

bare ikke pA, at de kunne
spille fodbold ...

Det har Egon Jensen faet
I@art dem.
I hans forste saeson
vandt Esbjerg 3. division,
Aret efter sluttede Jensens
elever p6 forstepladsen i 2.

Se hver gang
efter de gule
ADIDAS programdrenge.
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ESBJERG,
ESBJERG
VIND
POKALEN

effer
kampen
...

frisker det
med en

Rasmus
NIUMP
ransker go' dyst ...

aktieselskabet Varde Bank

r

De- skal vaere goce
for at f A Bolden forbi Ole
siger de i Esbjerg
Fodboldfolket kra=ver mal.
Det er sjmldent, at Esbjergspillerne
honorerer
kravet.
Vestjyderne er forsigtige.
SA de satser pA forsvaret, sely om det giver kedeligere kampe.
— Det giver til gengaeld
point, siger man i Esbjerg.
Her stoler man isaar pA
den 21-arige mAlmand Ole
Kjmr.
Han er alle angrebsspilleres og straffesparksskytters skraak.
— Ole Kjaer er bedst, nar
han er alene med en modstander. De skal va=se gode
for at fA bolden forbi ham,
siger hans holdkammerater ...
Ole Kjaer med kviksolyreflekserne er en of finalens noglespillere.
Jens Jorgen Berthelsen
er en anden.
Hap bliver en of de spillere, der kommer i betragtning, nar kampens bedste
fighter skal kares.
Jens Jorgen Berthelsen
tilhorer den tilsyneladende
uopslidelige type, der stormer rundt pa banen og
blander sig i alle bataljer.
Men han er samtidig en
god ' boldspiller med konstruktive evner, og han var
et naturligt valg til landsholdet, inden en skade
midlertidig satte ham ud of
spillet.
Angrebsmaessigt har Esbjerg ikke store sager at
byde pa.
Men de har Christian
Ostergard.

Han er den typiske
matchvinder.
Der er forwards, klubfanatikerne enten hader eller
elsker efter en kamp.
Christian Ostergard er
en of dem.
Han kan tumle omkring
pA banen i 90 minutter
uden at komme i kontakt
med bolden.
SA er han en belastning
for tilhaengernes tAlmodighed.
Men han kan ogsa have

en of de dage, hvor han
bare dukker op der, hvor
de sakaldt lose chancer
falder.
Og sA kan han ene mand
afgore kampen.
Det er pa de dage, Esbjergtilskuerne taler om at
rejse en statue of ham pA
byens torv.
Ostergard er kort sagt
typen, der kan give bade
sine egne og modstanderne problemer.

Da tilskuerne bleu
vrede og forhindrede at
Esbjerg fik pokalen

SIDE 79

Fortael

os..11111,

hvor og nor kampen skal sta, og vi befordrer
deltagere og rekvisitter sikkert, hurtigt,
bekvemt og i god tid tit stedet.
Vort speciale er korsel for idmtsforeninger
og boldktubber I moderne busser i ind- og

udland.

Ring og f5 titbud hos:

Enhver anden form for korsel besorger vi
ogsa. F.eks. skovture - selskabsture - aftenture og lystture.

KROLUS turisttrafik
-Telf.

4116 00
William Kroll
Sehweizerdalsvej 63 a 26110 Rodovre

Det er fjerde gang, Esbjerg
forenede Boldklubber er i
DBU's pokalfinale.
Kun en gang har vestjyderne triumferet.
Det var i 1964.
B.1913 fra 3. division blev
besejret 2-1.
— Men vor afgang fra
Idraetsparken formede sig
ikke som noget triumftog,
siger Carl Emil Christiansen, der var med i finalerne
i 1957, i 1962 og i 1964. Vi
matte forlade banen uden
pokal, fordi DBU formanden Ebbe Schwartz blev afbrudt konstant i sin hyldesttale of 24.500 vrede tilskuere, der gik amok pa
grund of en episode ti minutter for, kampen blev
floitet of ...
Esbjerg malmanden Erik
Gardhoje var den direkte
Arsag tit, at Esbjerg blev
en upopukor vinder.
— Han greb fat i Odense
KFUM's farligste spiller
Helge Jorgensen uden for
straffesparksfeltet og tog

en oplagt malchance fra
fynboerne, fortaaller Carl
Emil Christiansen. Det var
usportsligt men for os andre en forstaelig reaktion,
da vi pa det tidspunkt forte
2-1. Men publikums reaktion var voldsom, og tilskuernes vrede fik ny naering, da Ebbe Schwartz for
aben mikrofon efter kampen bebrejdede Erik Gardhoje hans handling. Dot
satte gang i pibekoncerten,
der altsa forhindrede den
saadvanlige festlige ceremoni pa banen.
Esbjerg havde fort 2-0
pa to mal of Carl Bertelsen,
der of journalisterne blev
heedret med pokalen udsat
tit finalens bedste fighter.
Det er Carl Emil Christtansens opfattelse, at finalen mod B.1909 i 1962
spillemaessigt er den bedste, Esbjerg har deltaget t.
— Vi tabte 1-0 og forte os
snydt, siger han. Kampens
eneste mal var en foraering
fra linievogteren Svend

Maes, der fra sin placering
midt mellem baglinie og
midterlinie domte bolden
inde pa Palle Hansens
skud, der ramte underkanten of overliggeren, hvorfra
bolden med garanti sprang
ned pa den rigtige side of
malstregen ...
— Slutkampen i 1957?
— Vi havde ikke en chance mod Danmarksmestrene
fra AGF, der stillede med
alle Aanonerne,, med Age
Rou og Jorgen Olesen i
spidsen. AGF'erne havde i
den finale chancer tit en
storre sejr end 2-0. Esbjergs blanding of a3ldre
og unge spillere fungerede
ikke, selv om navnene var
gode nok. Jog kan i fla;ng
naevne John Madsen, Jens
Peter Hansen, Reimar Hansen, Ove Hansen, Knud
Clausen og Gregor Nielsen.
Men som sagt — AGF'erne var mestre. Og de spillede som mestre ...

EUROPA
cup
PerNeyerNansen
UP >5.75
Bogen om mesterholdenes turnering - og om de storste navne,
fra di Stefano og Puskas til Cruijff og Beckenbauer.
Per Hoyer Hansen, som tidligere har skrevet den hidtil bedste bog pA
dansk om verdensmesterskaberne i fodbold (FODBOLD VM 1930-74)
folger nu succesen op med EUROPA CUP 1955-75, en ny brik i den aedle
sports skriftlige mosaik. Bliver det ved pA denne made, ender
Per Hoyer vel som en anden Grimberg udi boldverdenen, hvad man ikke
skal beklage.
Pokalbogen er et digert vaerk pA godt 180 Sider, men det er ikke en side
for' meget. Det er spa?ndende og medrivende Iaesning. Analyserne er i orden.
Detaljerne er ikke glemt,
- E. Trier Hansen,
~~ Frederiksborg Amts Avis

lj o

0 j 28 sider fotos. Kr. 58.00

Tag med Tjaereborg i ar.
Solfyldte strande - eksotiske bjergbyer eller kulturens hoved-

Gyldendal

slaeder. Sightseeing - aktiv ferie eller atslapning. Tjaereborg tilbyder
Dem de bedste muligheder for en Eerie, der er skraeddersyet til Dem
og Deres familie - uanset hvilken ferieform De foretraekker.

De fleste rejsemal.
Som Nordens storste rejsearrangor tilbyder Tjaereborg Dem et
va9ld of spaandende rejsemAl - alle til sa=.rdeles rimelige priser.
Tja?reborg byder Dem ogsA sikkerhed. Europas mest praecise
beslillingssystem sikrer Dem mod ubehagelige overraskelser.

jy I

SA mange
har set
finalerne

Tjaereborg er for hale familien ogsa for bornene.
Det er godt at holde ferie sammen med hele familien. Derfor til-

byder Tja=reborg usaadvanligt mange borneventige hotelier ogferiesteder, og derfor giver TjaE!reborg ekstra store bornerabatter pA de i
forvejen lave priser. Men del allerbedste er nok, at De pA alle bornec
venlige udflugler kan tage born under 10 Ar gratis med.

1955
1956
1957
1958

10.000
23.000
26.200
34.000

Rekord

TJEREBORG
RAdhuspladsen 75, 1550 Kobenhavn V. Tlf.: (01) 11 41 00
Kongensgade 45, 5000 Odense. Tlf.: (09) 11 66 00
BP-Huset, Europaplads, 8000 Arhus C. Tlf.: (06) 13 10 00
"Holberghus", Holbergsgade 24, 9000 Alborg. Tlf.: (08) 13 29 00
Hovedkontor, 6731 Tjaereborg (05) 1717 00

Vejen til
finalen

1959
Omkamp
1960

33.000
18.000
17.000

1961

33.500

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

18.000
10.900
24.500
18.700
18.600
13.700
15.200
18.500
18.200

Esbjerg—B.1901 2-1

1971

23.700

Esbjerg—Frem 2-1
Esbjerg—Vejle 6-3 efter om-

1972

18.400

1973

21.800

1974
1975

20.000
26.300

Holba=k—Alborg Freja 3-0
Holbaek—AGF 4-1
Holba:k—OB 2-0
Holbaek—Kastrup 2-0

kamp og straffespark
Esbjerg—Frederikshavn 1-0

Vi kan tale sammen
men slaende
argumenter duer ikke
Det er ikke ofte, fodboldspillerne kommenterer Henning Lund Sorensens kendelser.
Det har en naturlig forklaring.
Han tager sjmldent fejl.
Den 34-arige lovfortolker
fra Arhus havde ellers
dromt om en karriere sour
fodboldspiller.
Men den blev afbrudt, da
han var junior.
Benene kunne ikke klare
belastningen.
SA byttede han stovlerne
ud med flojten.
Han debuterede i 1960
som syttenarig.
I dag er han Danmarks
yngste internationale dommer.
Interessen for dommergerningen har han ikke fra
fremmede.
Hans far er den legendariske A. Lund Sorensen,
der indskrev sig som en of
branchens skrappeste.
— Bedre mand til at terpe
teorien kunne jeg vist ikke
fa, mener Henning Lund
Sorensen.
En anden kendt arhusianer er hans forbillede som
dommer.
— Den tidligere landsholdsspiller fra AGF Tage
Sorensen har la=st mig meget. Det er bevidst, nar jeg
bestraeber mig pA at ligne
ham pA banen, siger Henning Lund Sorensen.
Det er sjwldent, man
laegger mmrke til Henning
Lund Sorensen under en
kamp.
Storre kompliment kan

SIDE 22

man ikke give en fodbold- Men slaende argumenter
accepteres ikke ...
dommer.
— Det er jo heller ikke
Han har haft ni internadommeren, publikum kom- tionale opgaver.
mer for at se, fastslar han.
— Den mest belastende
Dommerens va=_sentligste var opgoret i UEFA-turneopgave er at fA spillet til ringen i Irland mellem de
at glide og holde sig i bag- lokale idoler fra Athlone og
Milan, siger han. Italienergrunden ...
To gange har Henning nes temperament slog gniLund Sorensen va3ret i cen- ster, og jeg matte uddele
trum i dansk fodbold.
to advarsler og domme et
Det skete, da han i sin straffespark i 0-0 kampen,
tredie divisionskamp viste der ikke havde meget med
landsholdsspiller fodbold at gore ...
Aa.B.s
— Hvad skal A vente of
Henning Munk Jensen ud.
Senere i karrieren matte dagens finale?
— God underholdning.
han ogsA give 13.1909's Hugo Andersen marchordre.
For det er jo storartede
— De slog efter en mod- boldspillere, de to klubber
stander, og den gar ikke sender pA banen, sA jeg
hos mig, siger Henning venter at fA en let opgave.
Lund. Jeg er til at tale med.

Undsky1d Fyn.

Med al respekt for fynboerne har vi tilladt os
at fjerne deres fddeo fra landkortet. Nar man rejser mellem Jylland og Sjxlland er Fyn faktisk
lidt of den nxrmeste omvej. Ta'r De med os, er De
ovre pa kun 21/4 time. Bare tag telefonen, sa har
De pladsreservationen lige ved handen.
Vi iigger vandret for Dem.
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