Med D ndshøidet
S Firslarøci
Ib Gregers Hansen, yngl gespilleir i
HB&I har væ et med yn liin elandsholdet i Finland.

V'i har bedt ham berette lidt om turen
og om fo beredelse ne.

Hve t år i dstilles ca. 500 juniorspillere
o er hele lan et til der s respekti e
lokalunioner. Det er spillere, som i før¬
ste insta s, klubberne mener har ud¬

viklingsm ligheder. Dernæst er det op
til lokal u ionern at udtage de 96 spil¬
lere, 16 fra hver af de 6 u ioner, der

skal deltage i DBU s »Landsturnering
for 14-17 årige«, det amle landsjuni-

orstæv e, der afholdes på Den jyske
Idrætsskole i Vejle.
Her på Sjælland indkalder SBU til en
større frasortering allerede samme ef¬
terår, som spillerne er in stillet. Heref¬
ter er der løbe de »udtagelses- og iagttagelseskampe« foråret igenne , hvor
truppen efter hver ang reduceres med
2-5 spillere, indtil de » agiske« 16 er

op det med de internati nale opgaver
er vel nok årsag til, at samtlige 96 del¬
tagere yder deres bedste gennem hele
ugen. Uafbrudt følger DBU s ynglingeUK præstationerne, både under træ¬
ning og kamp, for at udpege spillere

nået.

m ed u d viklings m u li g h ed e r.

I begyndelsen af juni havde de besluttet

Samtlige spilleres in sats bliver regi¬
streret af ynglinge-UK, instruktørerne og
den respektive spillers holdleder og træ¬
ner, som giver spillerne karakterer i tek¬
nik, hurtighed, taktisk forståelse, træ¬
ningsflid og kampmoral. Disse karakte¬
rer røftes ed den enkelte spiller og
overlades senere de komiteer, der ud¬
tager Å- og U-l andshol det.
Efter sidste spillerunde ved landsturne¬

sig, og sendte os på et to-dages træ-

ningshold i He lufma le, hvor vi mødte
Køges og Næstveds ynglinge-DM-bøld.
Herefter var »96 af morg ndage s mænd

i dans fodbold klar til at samles i Vej¬
le for at le e en »kasernetilværelse« å

la de proffessionelle«, so dagbladet
»Politiken« nok så flot s re . At det e
en »kasernetilværelse« er der ingen tvivl
om.

Ål a tivitet i løbet af gen kan sammen¬

fatte til ét FODBOLD. F. eks. vil en
s iller, der trækker en øl i en af de
mange automater, straks få stu ket en

enkeltbillet i hånden, sandsynligvis ude¬
lukket for al vi ere deltagelse i nogen
af DBU s arrange enter i fremtiden
- DBU investerer 90.000 kr. blot i den¬

ne samling og kræver fuld valuta for
pengene.

Form let med en så an junior-turnering
er »at uddanne talenterne og kigge de

bedste ud med henblik på senere in¬
ternationale opgaver«, som DBU s kon¬
sulent Be t Dahl, udtrykker det. Og net¬

ringen udtog ynglinge-UK 16 spillere,
der skulle epræsentere Danmark i en
seks nationers juniorturne ing i Finland
i tiden 27-7 til 3-8.
Efter to samlinger i Vejle med træningskampe mod bl. a. ynglingelandsholdet
samledes vi inden afrejsen i Valby Idrætspa k for at møde Frems ynglingeDM-hold. Herefter overnatning i Idræt¬
tens Hus i Brøndbyerne og afrejse næ¬
ste efterm ddag.
På en sådan DBU-tur bliver der sørget
for spillerne på alle leder og kanter.
F. eks. havde i under hele opholdet
egen iude og tolk, der sørgede for,
fortsættes side 13

Røde Stjerne

hed til at studere fejl og eventuelle
misforståelser. Udov r en ualmindelig
omfattende avisomtale sendtes FinlandSvenige forskudt i finsk TV.

Rent spillemæssigt gik det også fint. Vi
var placeret i pulje 2 med No ge og
Vesttys land. Sverige, Finland og Is¬
land udgjo de pulje 1. Tirsdag d. 29-7
mødte vi Norge i Lahti og vandt 5-2 på
mål af Ole Jensen, Michael Rasmussen

og Sten Søgår (3). Sidstnævnte blev
s iftet ind 20 minutter før tid, da Norge
havde indhentet vores føring på 2-0, og
scorede altså 3 gange! Fredag d. 1.8. i
Kuusan øski gik det sensationelt ud over Vesttyskland, der blev slået 4-2 på
m l af Henrik Bo Larsen (str.), Sten Sø¬

gård og Flemming Hansen (2). Endnu
en gang foretog vores træner, Hardy
Grynild, et genialt træk, da han sendte
Fl. Hansen på banen 17 min. før tid,

umiddelbart efter at Vesttyskland havde
udli net vores 2-0 føring. Han scorede to

50 år

gange !

Røde Stjerne s bedste forsvarsspiller siger han selv. Star villa i Fjordpørken
- giver dej tig e fradrag, mange børn giver store tilskud. Badminton med Sv.
O. - giver in en udgift til bol e. Fin

stilling ii HTH Byg - tager ikke arbej et
fra nogen. Gift med Ella det giver
god økonomi. Kort og godt: Frank
Nordvig fylder 50 år d. 19. sept. Utro¬
ligt, at denn elegante og kondistærke
gut er så gammel, høm der er lige
frygtet af såvel me - som modspillere.
Ham der altid gør det uventede på ba¬
nen. Han il h lt si ert få mange be¬

Hereft r var vi klar til finalen søndag
d. 3.8. i Lahti i mod Finiiand. Ove 1000

tilskuerer, 35° C i skyggen og sejr på
2-1 på mål af He rik Jensen og Sten
Søgård. Ingen tvivl om, at Finland hav¬
de fortjent sejren spillemæssigt set, men

på en fantastisk holdmoral og fight lyk¬
kedes det os at hale sejren hjem.
Alt i alt et gli rende arrangement og
en stor oplevelse.

!b Gregers Hansen

vis r på sin popularitet på fødselsda¬
gen, men mest fra sine bedste venner.
T. U. Bo g og Carl S. Berg

Med landsholdet til Finland
Fortsat fra side 11
at v om på sight-seeimg, i bio rafen
osv. Før alle kampene var der samlet
i march og præsentation af holdene
samt nationalmelodier, og endvider ble
alle kampe optaget på ideo-tape, så
vi under næste taktikmøde havde lejl g¬
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