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Correl missede hovedturneringen
BADMINTON: Peter Correl fra Holbæk kommer ikke til at
spille i hovedturneringen ved Prague Open i denne uge.
Onsdag vandt han ganske vist sin første kvalifikationskamp med 18-21, 21-9, 21-8 over polske Maciej Ociepa, men
i anden runde tabte han til den sjetteseedede Mattias Borg
fra Sverige med 22-20, 21-13.
En anden tidligere Holbæk-spiller er til gengæld med, når
hovedturneringen begynder torsdag. Anna Thea Madsen
fra Svinninge møder torsdag eftermiddag litauiske Akvile
Stapusaityte i første runde af damesingle, hvor hun er seedet som nummer otte.
dahl

Barcelona foretrækker at tabe
til hold som Wass og co.
FODBOLD: Det hører til sjældenhederne, at Barcelona taber
til andre end Real Madrid og Atlético Madrid i den spanske
liga. Endnu sjældnere sker det, at Barcelona taber med cifre
som 1-4.
Ikke desto mindre var det Celta Vigos sejrscifre på hjemmebane onsdag aften, hvor landsholdsspilleren Daniel
Wass spillede 85 minutter for vinderne.
Barcelona-træner Luis Enrique havde ingen bortforklaringer efter det klare nederlag. Tværtimod.
- Når et hold spiller bedre end dit eget, er der ikke så meget
at sige. Jeg foretrækker at tabe til hold, der spiller som Celta,
som alene vinder af fodboldmæssige årsager.
- Jeg ønsker dem tillykke og opfordrer dem til at fortsætte
med at spille på den måde, siger Luis Enrique, der var træner i Celta i 2013/14.
Hans arbejdshest Javier Mascherano følte, at Barcelona
blev udspillet på dagen.
- Der kan være dage, hvor modstanderen er bedre og vinder alle bolde. Noget er vores egen fejl. Noget er kredit til
dem.
- Vi har ingen undskyldninger. De slog os eftertrykkeligt,
og vi har noget at arbejde på. Det mest bekymrende er, at vi
følte os udspillede, siger Mascherano.
Efter nederlaget ligger Barcelona nummer fem i ligaen
med 12 point for fem kampe. Real Madrid topper med 13
point efterfulgt af Celta, der også har 13 point i den tætte
topstrid.
/ritzau/

Krohn-Dehli får fuld spilletid
i nyt Sevilla-flop
FODBOLD: Sevilla har i mange år tilhørt subtoppen i den
spanske liga, men i denne sæson har nytilkomne Michael
Krohn-Dehli og holdkammeraterne fået en sløj indledning i
jagten på europæiske pladser.
Onsdag fortsatte stimen af dårlige resultater, da de forsvarende Europa League-vindere rejste hjem fra Las Palmas
med et skuffende nederlag på 0-2 til oprykkerne, som indtil
da, ligesom Sevilla, var uden sejr i ligaen.
Michael Krohn-Dehli fik for en gangs skyld 90 minutter for
Sevilla efter flere kampe på bænken, men han kunne ikke
forhindre endnu en fiasko.
Lidelserne begyndte efter en halv time, da Roque Mesa
Quevedo bragte oprykkerne foran, og med et kvarter igen
sikrede Antolin Alcaraz den overraskende hjemmesejr med
sin scoring til 2-0.
Michael Krohn Dehli ragede et gult kort til sig efter 67 minutter.
Med nederlaget ligger Sevilla fortsat sidst i Primera Division med to point, mens Las Palmas forlader den kedelige
side af nedrykningsstregen og har nu fem point.
I den anden sene kamp vandt Villarreal med 1-0 ude over
Malaga. Dermed er Villarreal a point med Real Madrid og
Celta Vigo i toppen af ligaen.
Alle tre hold har 13 point, men Real Madrid fører på en
bedre målscore.
/ritzau/

Liverpool undgår pokalfiasko
i straffesparkskonkurrence
FODBOLD: Carlisle ligger nummer 10 i Englands fjerdebedste fodboldrække, men onsdag aften var lilleputterne tæt på
en sensationel sejr på Anfield over selveste Liverpool.
Hjemmeholdet undgik dog en ydmygelse i Liga Cuppen, da
holdet vandt i straffesparkskonkurrence.
Målmand Adam Bogdan blev helten, da han reddede tre
forsøg i straffesparkskonkurrencen. Liverpool selv misbrugte to straffespark.
Mere problemfrit gik det for Manchester United, som
hjemme på Old Trafford vandt med 3-0 over Ipswich Town
fra The Championship. Wayne Rooney, Andreas Pereira og
Anthony Martial scorede for Manchester United. Udeholdet
havde ikke Jonas Knudsen med i truppen.
/ritzau/

Træneren Bosse Håkansson foran Holbæk-mandskabet, der i sidste spillerunde i 1975 besejrede B1901 med 6-0 og sikret sig sølvmedaljerne.
Foto: Mik

Holbæks bedste fodboldhold
fejrer jubilæum
FODBOLD: Holbæks
DM-sølvvindere fra
1975 mødes fredag
for at markere, at
det er 40 år siden at
klubben fik sit bedste resultat.
Af Brian Jensen
Holbæk Bold- & Idrætsforening havde sin storhedstid
i midten af 1970’erne, hvor
det blev til DM-sølv og to
pokalfinaler i træk. Det er

nu 40 år siden, og det fejrer
klubbens
guldalderhold
med en sammenkomst for
spillerne, der var med til at
sætte Holbæk på fodboldens
danmarkskort.
Sølvmedaljerne fra 1975
står stadig som det bedste
resultat, Holbæk har opnået. At det netop er 40 år siden
har fået holdets daværende
træner, Bosse Håkansson,
og holdlederen Stig Jarlfeldt
til at invitere de tidligere
holdkammerater til en jubilæums-sammenkomst
i
Holbæk. Derfor mødes omkring 30 spillere, trænere og

holdledere fra Holbæks hold
i 1975 og 1976 for at mindes
de glade fodbolddage med
»anekdoter og løgnehistorier«, som Håkansson formulerer det i invitationen.
Jarlfeldt og Håkansson
har sendt 33 invitationer ud
- og kun modtaget tre afbud.
Derfor bliver der blandt andet gensyn med de tidligere
landsholdsspillere fra Holbæk, Benno Larsen, Torben
Hansen, Niels Tune og Allan
Hansen. Hele flokken mødes
fredag eftermiddag klokken
16 i Intersport på Ahlgade i
Holbæk, hvor interesserede

kan mødes med de gamle
fodboldkoryfæer og få autografer og snakke om fodbold
fra dengang, Holbæk var en
magtfaktor i dansk fodbold.
Også de tre nulevende
medlemmer af bestyrelsen
i 1975, Stig Jarlfeldt, Arne
Kryl og Børge Pedersen er
inviteret til sammenkomsten, ligesom den lokale
sportsjournalist, Per Skov
Jensen, er blandt de inviterede. Jubilæumsholdet slutter dagen af med fællesspisning i klubhuset - og mon
ikke der bliver plads til en
røverhistorie eller to.

Aldrende VM-vinder: Ruten var
skræddersyet til mig
CYKLING: 34-årige Vasil Kiryienka
kørte en suveræn
enkeltstart og satte favoritterne på
plads ved VM.

Den 34-årige hviderusser
Vasil Kiryienka vandt onsdag overraskende VM i enkeltstart. Selv mener han,
at ruten iRichmond var som
skræddersyet til ham.
- I dag var min dag. Jeg følte mig virkelig godt tilpas.
Ruten var præcis, som jeg
kan lide den. Alle de gode
enkeltstartsryttere var her.

Det føles godt at vinde, siger
han ifølge AFP.
Vasil Kiryienka, der til
daglig kører for Sky, har
blandt andet vundet en enkeltstart i Giro d’Italia i
år, men alligevel havde de
færreste ventet, at han ville
slå tempokonger som Tony
Martin og Rohan Dennis.
Men helt fra starten af løbet viste han, at han ville
blande sig i kampen om den
eftertragtede
regnbuetrikot.
Han var bedst ved alle mellemtider, og på trods af træthed mod slutningen kørte
han de 53 kilometer i tiden 1
time, 2 minutter og 29 sekunder.
- Det vigtigste var, at jeg
kunne dyste imod mine egne

tider hele vejen, siger Kiryienka.
Selvom han er en relativt
gammel VM-vinder, har
han ikke planer om at stoppe
karrieren på toppen.
- Jeg ved ikke, hvor lang tid
jeg kan blive på topniveau.
Vi får se, siger han.
Sølvet gik til italieneren
Adriano Malori (Movistar),
der var ni sekunder efter,
mens bronzen blev hængt
om halsen på Jerome Coppel
(IAM) fra Frankrig.

Dansk skuffelse
Danmarksmesteren i enkeltstart,
Christopher
Juul-Jensen (Tinkoff-Saxo),
havde håbet på en placering
blandt de bedste 15 ved onsdagens VM i enkeltstart,

men han måtte tage til takke
med en placering som nummer 45. Til TV2 Sport fortæller han, at han tidligt måtte
kæmpe for at finde rytme.
- Når jeg er oppe imod verdenseliten i denne her disciplin, så skal jeg have begge
ben skruet rigtigt på og
være 100 procent klar, hvis
jeg skal være med i kampen
om et godkendt resultat. Det
var jeg ikke i dag, siger Juul
Jensen.
Bedre gik det for Rasmus
Quaade (Cult Energy), der
sluttede som nummer 21.
Men han kunne ikke leve op
til præstationerne de seneste år.
I 2013 sluttede han på sjettepladsen, og i 2014 blev han
nummer 13.
/ritzau/
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Sølvholdet fra Holbæks guldaldertid
FODBOLD: Holbæks
DM-sølvindere
fra 1975 mødtes
i fesligt lag i går.

unge spillere, der kom rigtigt langt, sagde Johansen
fra Skive.
Også den superfarlige topscorer fra dengang, Torben
Hansen, var begejstret for at
se sine gamle holdkammerater.
- Jeg har glædet mig længe, og når vi først mødes,
går snakken lige med det
samme, fuldstændigt som
dengang. Vi havde det sjovt
og var bare glade for at spille
fodbold, sagde Torben Hansen, der kortvarigt blev professionel i selveste Bayern
München, hvor han trænede sammen Franz Beckenbauer og i øvrigt skulle tage
kampen op mod Gerd Müller.

Af Anders Vestergaard
Der hørtes dybe suk, svage
protester og først og fremmest en masse grin, da forreste række på holdbilledet
blev bedt om at gå lidt ned i
knæ.
Men selv om et par stykker kom meget hurtigt op
og andre tvivlede på, om de
overhovedet kunne komme
op igen ved egen hjælp, så
lykkedes projektet ganske
fint, da alletiders bedste Holbæk-hold, sølvvinderne fra
1975 og de dobbelte pokalfinalisterne var samlet til 40
års jubilæum i HB&I’s klubhus på Borgmestergårdsvej
i Holbæk fredag aften.
Det er 40 år siden, Holbæks
guldalderhold vandt DMsølv, og i den anledning havde den daværende succestræner Bosse Håkansson,
holdleder Stig Jarlfeldt og en
af spillerne fra dengang, Per
Tofte, taget initiativ til at
samle hele flokken til autografskrivning i en sportsforretning på Nygade i Holbæk fredag eftermiddag
og efterfølgende spisning i
klubhuset senere på dagen.
30 spillere, træner, holdleder og bestyrelsesmedlemmer fra dengang, var mødt
op, og der kom meget hurtigt
gang i historier og anekdoter fra den tid, hvor Holbæk

Nåede ikke flyet

Den tidligere landsholdskeeper Benno Larsen havde rigtig mange historier at fortælle til træner Bosse Håkansson .
var en magtfaktor i dansk
fodbold.
- Det er alletiders at se dem
igen, og jeg regner med, at
alle historierne kommer
frem efterhånden som aftenen går, sagde sølvholdets
holdleder, Stig Jarlfeldt,
mens snakken gik lystigt i
det gode efterårsvej på terrassen ved klubhuset.
Et af de store højdepunk-

ter fra Holbæks storhedstid,
husker Jarlfeldt i detaljer.
- Det var den første pokalfinale i 1975 i Idrætsparken
mod Vejle. At stå i de åbne
vinduer og kigge ud over
Fælledparken, hvor masser
af Holbækfans kom gående
med flag og bannere var helt
fantastisk. Og vi fik da også
et håndtryk af prins Henrik,
husker Stig Jarlfeldt.

Han mindes en historie,
hvor holdet skulle spille
europæisk fodbold på udebane i Polen og flyve dertil.
- Vi skulle så vælge ryger
eller ikke ryger på flyet,
men da Bosse blev spurgt
sagde han »det vet jag inte,
jag bruker snus«, lyder den
sande historie fra holdleder
Jarlfeldt om den svenske
cheftræner.

I klublokalet, hvor spisningen skulle foregå, stod Jens
Johansen, midtbanespilleren fra Skive, der efter Holbæk-tiden blev professionel i
tyske Würtzburg, inden han
igen vendte hjem til Skive.
- Det er et rigtigt godt initiativ, og dejligt, at der kommer lidt opmærksomhed
om præstationerne fra dengang. Det var en god tid med

Også Torben Hansen, der
kom fra Knabstrup, husker
en historie fra en tur til en
international kamp, hvor
holdet ikke nåede flyet hjem
og derfor måtte køre bus i
flere timer i stedet.
- Jeg nævner ingen navne
her, men der var forsvundet
en housecoat fra hotellet og
så blev vi holdt tilbage og
nåede ikke flyet, husker den
lynhurtige topscorer fra
dengang.
Blandt spillerne var hele
tre stærke målmænd fra den
tid dukket op.
Ivar Krebs, Finn Christensen og landsholdsmålmanden Benno Larsen, der i sin
tid kom fra B1903. Og ikke
mindst Benno Larsen, hvis
barnebarn Nicolai Larsen,
er Superliga-keeper i AaB,
var kendt for sin rappe re-
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Disse spillere deltog i jubilæet:

n Per Tofte: 252 kampe og 29 mål for Holbæk.
Han spillede for Holbæk i perioden 1974-1988.
n Finn Christensen: 87 kampe for Holbæk. Han
spillede for Holbæk i perioden 1969-1977.

n Benno Larsen: 225 kampe for Holbæk. Han spillede for Holbæk i perioden 1972-1982.
16 A-landskampe for Danmark
n Torben Hansen: 124 kampe og 66 mål for Holbæk.
Han spillede for Holbæk i perioden 1973-1979 . 1
A-landskamp for Danmark

n Peer Svenningsen: 358 kampe og 42 mål for Holbæk. Han spillede for Holbæk i perioden 1966-1980
n Bjarne Johansen: 170 kampe og 17 mål for Holbæk. Han spillede for Holbæk i perioden 1971-1980.

n Hans E. Poulsen: 60 kampe og 3 mål for Holbæk.
Han spillede for Holbæk 1975-1978.

n Henning Bröchmann: 60 kampe og 2 mål for Holbæk. Han spillede for Holbæk 1972-1977

n Paul Aabling: 68 kampe og 2 mål for Holbæk.
Han spillede for Holbæk i perioden 1974-1979.

n Finn M. Jensen: 72 kampe for Holbæk. Han spillede for Holbæk i perioden 1975-1977.

n Per Christensen: 16 kampe for Holbæk. Han spillede i Holbæk i perioden 1975-1976.
n Benny Nielsen: 99 kampe for Holbæk. Han spillede for Holbæk i perioden 1971-1980.
Sølvvinderne fra 1975 - som de så ud i 1975.

n Jens Johansen: 112 kampe og 15 mål for Holbæk.
Han spillede for Holbæk 1972-1976.

n Ivar Krebs: 12 kampe for Holbæk. Han spillede

fejrede jubilæum

for Holbæk i perioden 1975-1977.

n Ole Rasmussen: 194 kampe og 28 mål for Holbæk.
Han spillede for Holbæk 1976-1988.

n Søren Lindsted: 239 kampe og 98 mål for Holbæk.
Han spillede for Holbæk 1976-1990.

plik og gode historier. Og
inden forsamlingen af fodboldkoryfæer fra for 40 år
siden, gik til bords, nåede
lune Larsen lige en enkelt
historie fra det virkelige fodboldliv i 1975.
- Holbæk spillede i Hummel-tøj, men jeg ville helst
spille i Addidas. I udekampen mod Køge gik bukserne
i stykker, og mens Erik B.
Sørensen var på vej ind efter et par nye, trak jeg bare
Hummel-bukserne af, for
jeg havde et par fra Addidas
inde under, som jeg spillede
resten af kampen i. Det var
lidt riskabelt dengang, grinede Benno Larsen, inden
jubilæumsmiddagen
blev
serveret.

n Hans E Andersen: 212 kampe og 29 mål for
Holbæk. Han spillede for Holbæk 1976-1983.

n Ib Gregers: 66 kampe og 6 mål for Holbæk. Han
spillede for Holbæk i perioden 1976-1978.

n Niels Tune: 169 kampe og 15 mål for Holbæk. Han
spillede for Holbæk i perioden 1972-1985.
15 A-landskampe for Danmark.
n Allan Hansen: 207 kampe og 17 mål for Holbæk.
Han spillede for Holbæk 1971-1980.
3 A-landskampe for Danmark.

n Palle Krath: 209 kampe og 57 mål for Holbæk.
Han spillede for Holbæk i perioden 1969-1980.

n Atli Hedinsson: 40 kampe og 10 mål for Holbæk.
Han spillede for Holbæk i perioden 1976-1980. 2
A-landskampe for Island.

n Preben Olsen: 34 kampe og 2 mål for Holbæk.
Han spillede for Holbæk i perioden 1976-1977.
n Leif Pedersen: 42 kampe og 4 mål for Holbæk.
Han spillede for Holbæk i perioden 1973-1976.

n Torben Thisted Nielsen: 127 kampe og 5 mål for
Holbæk. Han spillede for Holbæk i perioden 19671977.

Initiativtager Stig Jarlfeldt
med billedet af alletiders
bedste Holbæk-hold fra 1975.

Desuden deltog:

n Bosse Håkansson: Tidligere træner for Holbæk.
n Børge Pedersen: Tidligere formand for HB&I
n Stig Jarlfeldt: Tidligere holdleder og bestyrelsesmedlem for HB&I.

n Arne Kryl: Tidligere bestyrelsesmedlem for
HB&I.

n Jørgen Rasmussen: Tidligere journalist på
Holbæk Amts Venstreblad og i DR.

Mens holdleder Stig Jarlfeldt bakser med fadøllet, får Ivar Krebs, Finn
Christensen og Paul Aabling sig en snak - og en tår.

Tre af de meget unge fra dengang i 1975. Fra venstre Ole Rasmussen,
Søren Lindsted og Ib Gregers.

Følgende var inviteret, men kunne ikke deltage:
n Jørgen Jørgensen: 477 kampe og 166 mål for Holbæk. Han spillede for Holbæk i perioden 1961-1984.
9 A-landskampe for Danmark.
n John Jensen: 191 kampe og 74 mål for Holbæk.
Han spillede for Holbæk i perioden 1975-1990.
n Henning Fristed: Tidligere journalist på
Sjællands Tidende.
n Per Skov Jensen: Tidligere journalist på
Holbæk Amts Venstreblad.

