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Egernsund-leder
beskyldes for at
have bestukket
Nordals B
Men protest fra UIU -Ieder afvist
Den københavnske 2. divisionsklub Fremad

Amager er skyld i, at man hos Jydsk Boldspil
Union har behandlet en protestsag fra Søn-
derborg-egnen, der kun kan få en til at trække
på smilebåndet.
Hvad har Fremad Amager med Ulkebøl

Idræts- og Ungdomsforening at gøre? Ikke
meget, tør man nok påstå. Det er i virkelig-
heden efterveerne efter knald-eller-fald-Serie-
IV -rækkenkreds 62, der er skyld iballaden.
For at komme til sagen: Formanden for

UIU's ungdomsafdeling, Ingo Nielsen, har
sendt en protest til JBU efter sin klubs
nederlag på hjemmebane sidste tureringsdag
modNordals Boldklubs andethold.
Begrundelsen: Asmus Carstens, hvis klub,

Egernsund, på hjemmebane spillede mod
Gråsten, havde lovet Nordals to kasser øl for
at slå Ulkebøl, så Egernsund kunne undgå
nedrykning. Nu vandt Nordals virkelig, mens
Egernsund slog Gråsten, hvormed UIU måtte
ned iSerieV.
Ingo Nielsen skrev så i en protest om de

to kasser øl og tilføjede, »hvor meget mon
så Gråsten måtte have fået for at tabe til
Egernsund.
Og denne sidste bemærkning er Asmus

Carstens meget sur over.'
~ Sikke noget pjat, siger han til Jydske.

Tænk at protestere imod. at jeg giver
NordaIs-gutteme en bajer. Det er næsten for
, latterligt. Del'er da utallige klubber, s?m giver

hinanden en påskønnelse på den måde en gang
imellem.
Det synes Ingo Nielsen imidlertid ikke. Og

her kommer så forbindelsen mellem egnen og
Fremad Amager.
- Efter at Fremad Amager var blevet dømt

af DBU for at have tilbudt spillere fra et andet
hold ekstra-penge for at yde en ekstra-indsats,
protesterede jeg hos. JBU imod, at Asmus
Carstens havde lovet Nordals-spillerne to
kasser øl. Men jeg har ikke nævnt noget om
bestikkelse i Egernsunds kamp modGråsten.

- Synes du så også, det er forkert, at man
lover ungdomsspillere en sodavand for en
ekstra indsats. Burde det også forbydes?
- Ja, svarer Ingo Nielsen. Om det er i de

høje eller hernede i vore rækker, bestikkelse
er bestikkelse.
Sagen har været til behandling i JBU' s

bestyrelse, men afgørelsen er endnu ikke blevet
tilsendt de impliceredeparter.
Asmus Carstens oplyser dog, at han ved

en opringning hos JBU har erfaret, at
protesten er blevet afvist.
Asmus Carstens: - Det er da klart, at UIU

er ked af at skulle rykke ned. Og vi kan da
hurtigt blive enige om, at holdet er for godt
til at skulle spille i Serie V. Men lad os nu
endelig betragte denne Serie IV 'som sluttet,
for jeg betragter det ikke som andet end
efterveerneefter denne, "


