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Danfoss Fodbold Klub
Danfoss Fodbold Klub (D.F.K.)
deltager i SØnderborg Firma
Sports turnering i mesterræk-
ken, som afvikles fra maj til
september måned.

I samme turnering deltager
et 7-mands hold, som fortrins-
vis er sammensat af ældre
spillere.
. For sæsonen 1972 blev det
til en placering som nr. 2 for
ll-mands holdet, og dette giver
adgang til deltagelse i SØnder-
jysk cupturnering til foråret
1973.

Vinderen af denne cupturne-
ring går videre til danmarks-
mesterskabet inden for firma-
idrætten.

Uden for dette spilles der
venskabskampe med bl.a. Dan-
foss Flensborg, samt firmaer i
Århus og Alborg.

Interesserede nye fodbold-
spillere som mener, at kunne
udfylde en plads på et af oven-
nævnte hold, kan tilmelde sig
til et af udvalgets medlemmer:

Harald Jepsen
CM-PTS, E4 V.24
Lokal tlf. 2554
JØrn Suurballe
AS-U, L4 V. 265
Lokal tlf. 3322
Ib Andreasen
IK, V.418
Lokal tlf. 2532

Stående fra venstre:
Mogens Honore, AG-EKK,
Johnny Pedersen, Kompressor,
Gerhard Strauss, AG-SIT,
Hans Otto Schack, TC-OS,
Jørn Suurballe, AS-U,
Peter Bisgård, OG-SHP
og Ib Andreasen, IK.

Siddende fra venstre:
Kaj Bergmann, OG-PI,
Lauritz Clausen, Kantinen,
Willi Ziewitz, SG-TA,
Benned Hedegård, HG-Transferline,
og Arne Lund, AG-DL.





Intern
fodbold

Her er der kamp om bolden - ~
fra venstre: Arne Buch VA, Ole
Rasmussen EDB, Jens Herborg
EDB, Peter Lassen VA og Kurt
Nissen VA.

.A
Her er årets pokalvinder fra EDB-
afdelingen. Bageste række fra
venstre: Ole Rasmussen, Chre-

- sten Blom, Asbjørn Lønvig, Sø-
ren Reib, Erik Nørskov, Jens Her-
borg, Jørgen Jessen Q,g Poul
Haugaard. Forreste række fra
venstre: Erik Nørgaard, Christian
Koch, Johannes Christensen og
Jørn Jensen.

Dette er det andet hold fra po- ~
kalfinalen VA (Værkstedsafdelin-
gen). Bageste række fra venstre:
Arne Buch, Ole Tagensen, Leif
Moe, Uwe Nissen og Kurt Nissen.
Forreste række fra venstre: Leif
Zimmer, Poul Abrahamsen, Bir-
ger Andersen, Jens Jensen, Einar
Jørgensen og Peter Lassen.

Danfoss interne fodboldtur-
nering sluttede sæsonen for
1973 på Havnbjerg skoles
bane den 20. september.

Igen i år var det et opgør
mellem Værktøj safdelingen
og EDB-afdelingen, men til
forskel fra sidste år måtte der
omkamp til, før pokalen kun-
ne overdrages til det vindende
hold.

Denne gang blev det EDB-
afdelingen, der gik sejrende
ud af kampen med resultatet
1-0. Målet blev scoret midt i
2. halvleg af Jørn Suurballe.

EDB blev således pokalvin-
der for 1973, og pokalen er
overdraget holdlederen Chr.
Koch,

Forud for dette opgør var
der afviklet 47 kampe. Der
var i år tilmeldt 10 hold ved
turneringens start, men 2 af
holdene måtte melde fra på
grund af vanskeligheder med
at stille hold.

Yderligere 2 hold blev eli-
mineret efter første runde, og
de 6 hold, der gik videre til
anden runde, sluttede således:
EDB 20 points
VA 20 points
0K 12 points
OG-E 11 points
HG-EV 9 points
-AG-SK 7 points
Pokalen, der i 1966 blev ud-
sat af Danfoss, er tidligere
blevet vundet af:
BK 1966
BK 1967
SALG 1968
MK 1969
EDB 1970
SALG 1971
VA 1972
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Det var avisernes konklu-
sion efter Sønderborg Fir-
masports kredsstævne i
Sommer.

Danfoss besatte nemlig
førstepladserne både i fod-
bold og håndbold.

Resultatet gjorde, at vore
hold derefter skulle repræ-

sentere S.F.S. ved Dansk
Firma Idrætsforbunds
landsstævne, som for kort
tid siden blev afviklet i
Aalborg. Tre fodboldhold
og to håndboldhold blev
sendt af sted for at forsvare
farverne - og de klarede sig
pænt, selvom det ikke denne

gang blev til vinderplace-
nnger:

Fodbold
Damer - andenplads
Old Boys - fjerdeplads

Håndbold (i pulje)
Damer - andenplads
Herrer - tredjeplads

Vi har spurgt de to .for-
mænd for Danfoss fodbold
og håndbold om, hvorfor
vore hold så at sige altid har
været placeret i den øverste
halvdel af resultatlisten.

Svaret er bl.a. firmaets
størrelse!
.••Marie Meyer (Dame-fodbold),
Harald Jspsen (Herre-fodbold)
og Peter Christensen (Hånd-
bold) fortæller med iver om det
at være Danfoss spiller.

Tilslutningen hænger na-
turligt sammen med antal-
let af medarbejdere. Et stort
firma kan med andre ord
lettere sætte et måske flere
stærke hold op set i forhold
til den lille virksomhed, der
har besvær med blot
at mønstre spillere til et
enkelt hold.

I dag er der tilmeldt i alt
211 interesserede på Dan-
foss til næste sæson, og det
giver mulighed for at samle
tre herrehold og to dame-
hold i fodbold samt to
herrehold og et damehold i
håndbold. Måske kunne der
endda presses flere hold
sammen, men det vanske-
liggøres af flere årsager.

For det første -Ilestår



Danfoss spillerne af en
blanding af timelønnede og
månedslønnede i vidt for-
skellige jobs.

N ogle har måske skifte-
holdsarbejde, medens an-
dre er på rejse i salgsøje-
med. Derfor må der hele
tiden være en reserve at
trække på, når der skal
spilles. For det andet kan
der let ske det, at Danfoss-
hold kommer til at spille
mod Danfosshold i turne-
ringen, og det er knap så
spændende for nogen af
parterne - selvom de ikke
forærer hinanden noget ien
kamp.

Herrefodbold går helt til-
bage til 1943 på Danfoss.
Ud over deltagelse i Firma-
sportens turneringer har
spillerne desuden i årevis
haft et udadvendt virke,
idet de i mere end 20 år har
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haft årlige venskabskampe dem også i venskabskamp om årlige dyster på venska-
med forretningsforbindel- uden for S.F.S. be1ig »hånd«.
ser som Sabroe i Aarhus, Håndbold startede på For et halvt år siden blev
Ålborg værft, Bauknecht i Danfoss i 1962. Ud over de forskellige sportsgrene i
Tyskland m.m. samt Dan- firmaturneringerne deltager firmaet - også bl.a. badmin-
foss i Flensborg. holdene i denne sportsgren ton, skydning og billard -

mere i stævner som f.eks. i samlet under een hat kaldet
et sommertræf i år i Gote- Danfoss firmasport. Denne
borg, hvor der var fri tilmel- fritidsaktivitet er i dag den
ding. tredjestørste fritids- og hob-

Dog er der nu også eta- byklub blandt de i alt 14,
bleret kontakt med firmaet som Danfoss har.
Bruel & Kjær i København Rundt regnet er 30% af

samtlige ansatte under en
eller anden form aktiveret i
disse klubber.

Damefodbold kom først i
gang for seks år siden, men
de kvindelige spillere har
hurtigt fundet rytmen. Som
nævnt har vi i dag to dame-
hold, og sidste år var et af

Fodbold var tidligt »inde« på
Danfoss.
Her er et hold fra 1943.

Der er kendte ansigter imel-
lem:
•••Yderst til venstre ses K. Hein
og siddende i midten Otto Bak
ved siden af Jacob Klyhn.

De fire stående i højre side er
yderst Andreas Jepsen, derefter
T. Flindt, C. B. Andersen og Chr.
Post.


