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OLD-BOYS A SØlVVINDERE VED LANDSMESTERSKABET.
13 spillere og 10 "tilhørende" koner drog lørdag
d. 4/9 afsted til Nyborg for at repræsentere SI ved
DDSG&I's landsmesterskab.16 hold deltog,vi vandt vor
pulje med sejre over FKBU med 3-1,6-0 over Rødovre og
2-0 over Herning FREMAD.
Semifinalen mod AVARTA endte O-O,ligeledes omkampen.Den efterfølgende straffesparkskonkurrence vandt
vi 3-2.Det var kun nødvendigt for 4 mand a7 skyde,da
Avarta spillerne var så skræmte for vor målmand John
Jørgensen,at 3 af dem i deres iver for at placere bolden så yderligt som muligt,skød ved siden af!
I finalen mødte vi sidste års guldvindere ØLSTYKKE
og tabte med 3-1.Vi førte med l-O ved halvleg,men •..
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N. BOYSEN
Søbokk~n 2 - telf. 450096

met godt op,men når først man bliver så varm at kødet
er ved at gå fra knoglerne,så har man overdrevet.Dette
sammenholdt med at Ølstykke fik fløjet forstærkning
ind fra København udelukkende for at spille finalen,
synes vi er rimelige undskyldninger for den manglende afslutningssucces.
Søndag aften kom vi hjem,trætte,men glade og tilfredse.En tak til Viggo Jessen som fulgte alle vore
kampe (håber hans cigaretforbrug atter er faldet til
det normale leje) og en særlig tak til pigerne for høj
moral og god støtte turneringen igennem.Uden dem var
det ikke gået så godt.
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Karsten Holtebo/ s pi'11eru d va lget.

kræfterne slog ikke til.Det er udmærket at være var-
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