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Rene vg Mona erklcrrtil at cringe med skillet i often. (Polo: Per Jensen). 
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— Mange synes, jeg er blod i 
bolden, men det kan jeg 
ikke tage mig af. Jeg lever 
nu for fodboldspillerne i 
Holbwk, og det er da en me- 
get sundere hobby end at 
lobe pA kro eller diskotek. 

Den 28-Arige Mona Jen- 
sen er uden tvivl Holbaeks 
mest trofaste fan. Sammen 
med hendes faste ledsager, 
den 16-'arige Rene, er hun 
nxsten ikke til at overse/hta- 
re. 

lftart den bld-hvide hue og 
halstorklcTdet i samme far-
ver, har hun sin faste plads 
lige bag Sjallands Tiden-
dc 's reklameskilt pA den sd-
kaldte billige langside. 

Mona og Rene drager 
ogsA tit ud for at se Holbaeks 
kampe. 

— Det er tit, at vi fdr balla-
de, nar vi begynder at robe 
pA gutterne. Men det tager 
jeg meget roligt. Hvis de 
andre tilskuere ikke kan tAle 
at hore pd os, kan de bare gA 
et andet sted hen. Det er jo 
ingen begravelse, og der er 
da nogen, der skal begynde 
at heppe. 

Mona's kwrlighed til 
Holbxk blev skabt for syv 
$r siden. 

—Jeg kendte overhovedet 
ikke noget til fodbold. Men 
en dag lokkede en mand mig 
til en kamp i Nzestved. 

Jeg husker del, som var 
del i gdr. Nu kommer Hol-
back-bonderne, rAbte Naest-
ved-tilskuerne. Men Hol-
baek vandt med 5-2, og siden 
har jeg fglt del som min pligt 
at f{blge gutterne i tykt og  

tyndt. 
Mona og Rene har deres 

hell klare regler fter hver 
kamp. 

—. Vi kommer til stadion 
mindst en time fir kampen. 
Hvis del er pA hjemmebane 
rejser vi halstterklacderne op 
i flagstangen p den billige 
langside. 

Ndr vi er pd udebane, and  

vi nojes med at vifte med 
vort store skill, sukker Mo-
na. Vi har dog ogs~L somme 
tider lidt konfetti med, sd vi 
kan skabe en festlig ramme. 

Vi ma i tavrigt lave et nyt 
skill i ny og nae. Der er nem-
lig altid nogle fulde stodde-
re, der kun er interesseret i 
at odelzegge del hele. Men 
efterhnden hitter de ud af,  

at de ikke skal komme for 
tit pA mor her ... 
Mona og Rene har ogsA 
deres faste ritualer efter en 
kamp. 

— Hvis Holbaek har vun-
det, rAber vi i vilden sky, og 
samtidig svinger vi med 
skillet over hovedet. Hvis 
de har spillet uafgjort, syn-
ger vi en glad sang. Til gen- 

gaeld lusker vi sluktbret 
hjem, hvis de har tabt. 

Jeg samler ogsd p$ deres 
autografer. Men jeg vil kun 
have dem til at skrive, hvis 
de har spillet ordensligt. AI-
ligevel har jeg Here of spil-
lernes navnetrxk mange 
gange. 

Vi O

dag 
n  tneICIleII' hVeIC - 

Men Mona og Rene 'har slet 
ikke nok i at se gutterne i 
kamp. 

— Vi overvaerer traeningen 
hver tirsdag, og somme ti-
der fir vi endda lov til at 
vmre med. 

Vi er selvfOlgelig om-
klacdte. Om sommeren klm-
der vi om hjemmefra, og om 
vinteren fir vi lov til at 
skifte dresset pA toiletterne. 

Hvad fir I tiden til at gA 
med, nor Holbwk spiller i 
Jylland? 

— Vi kan da ogs$ godt se 
andre hold. Somme tider 
drager vi til Ktabenhavns 
Idraetspark for at folge vort 
»reservehold« KB. Her er 
Henrik Tune jo med. 

Men i aften vil Mona og 
Rene uden tvivl vwre pA 
Holb,Tk stadion. Det er jo 
arvefjenden Slagelse, der er 
pA besog, og de skal ikke 
have for lidt. 

Giv dem nu fair play, 
Rene og Mona! 
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