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Som ethvert landshold med re-
spekt for sig selv havde Danfoss-
holdet også trænere - massø-
rere; Alfred Johansen, Kaj Berg-
mann, Ib Andreassen, Willy
Reichwald, Peter Petersen samt
udvalgets formand Harald Jep-
sen med til kampen. Her ses hele
holdet.

Begge fodboldhold på vej i bus ~
til Baden-Baden ..

Det
haren
pind

med
_fodbold
at gøre

De to hold klar til kampen. Dan-
toss, holdets anfører P. Glock får
bolden.
"Y

* Bauknecht er en af Danfoss's
meget store og mangeårige kom-
pressorkunder i Tyskland. Men
vi er også selv kunde hos Bau-
knecht, der leverer elektriske
statorer til Danfoss-kompresso-
rer.

<III Danfoss Fodboldhold:
Målmand: Hans-Peter Glock
Angrebet: Johny Petersen

Alex Jensen
Benned Hedegaard
Jørn Suurballe

Forsvaret: Arne Lund
Lauritz Clausen
Mogens Honore
Per Petersen
Johny Nielsen
Helge Zimmer

Nummer 12 og 13 var Christian
Nielsen og Erik Jensen.

Vort fodboldhold har spillet
landskamp. Fredag den 15.
juni rejste holdet fra Søn-
derborg for at møde »fjen-
den« Bauknecht: på banen i
Calw (40 km fra Stuttgart).

Banen henlå i 28 graders
varme og et oplagt publi-
kum (ca. 100) var mødt op
for at overvære det spæn-
dende opgør. Bauknecht var
indstillet på revanche fra
nederlaget 3-2 på udebane
for tre år siden.

Men Bauknecht mødte
hård modstand, ikke mindst
fra vore forsvarere. - Her
havde vi 2x 1.85 som satte
sig på Bauknechts hurtige,
men små italienske angribe-
re (gæstearbejdere). - Vor
målmand, Peter Glock, var
næsten på hjemmebane (han
kommer fra Stuttgart), og
han stod en virkelig fin
kamp.

Første halvleg endte 0-0.
I halvlegen diskuterede man
ny taktik. Og indstillet på
fornyet indsats stillede vi op
til de sidste 45 minutter.

Det lykkedes stadig ikke
for »fjendens« angribere at
finde målet, og i anden halv-
legs 20. minut kom Alex
Jensen på skudlinie og fik
sendt bolden i nettet. Det
blev resultatet. 1-0 til Dan-
fos s Nordborg. - Pokalen
kunne blive i emballagen og
vende med spilleme hjem
til Nordborg søndag aften.


