
"MÅNEDENS KENDTE"

Navn: TORBEN GLOCK
17 landskampe

Bare 17 år gammel er Tarben godt på vej til
at sikre sig en fremtid inden for fodboldver-
denen. Efter at have spillet lo års ungdoms-
fodbold i NB, besluttede Torben, at ÅBK skul-
le være hans næste klub.
SPORTEN har besøgt Torben.

Hvorfor skiftede du til Åbenrå?
T ja, jeg var blevet udtaget til DBU' s U16 hold, og den plads mente jeg,
at jeg bedst kunne forsvare i Åbenrå. Men først og fremmest var det for
at udvikle mig, hvilket jeg også mener, er sket. Det vil man automatisk,
når man spiller i en hø jer~ række.
Har det betydet noget for dig, at I havde så ringe modstand i ungdoms-
rækkerne i NB ?
Det betød, at kampene mange gange var kedelige, og at jeg under trænin-
gen måtte,agere markspiller. Jeg har da også mange gange overvejet at
droppe målmandsposten, fardi det netop var kedeligt, men det er overstå.
et nu. Det vigtigste der skete i mine år i NB's ungdomsafdeling var, at
vi havde Erik Nørskov som træner, ag han gjorde virkeligt noget ud af
at holde målmanden igang. Jeg var hele tiden med i spillet og fik mas-
ser af træning. Det har betydet meget for mig. Da vi så fik Jørgen Mad-
sen som træner, blev der indført målmandstræning, det er en meget god
ttmg, som mange klubber forsømmer.
Hvordan er det at spille på ynglingelandsholdet ?
Det kræver en enorm disciplin. Vi skal hele tiden være pænt klædt og op-
føre os eksemplarisk. Der var f.eks. en spiller fra Ballerup, der blev
sat af holdet, fordi han røg en cigaret. Men vi har et fantastisk kam-
meratskab på landsholdet, det skyldes nok, at vi er meget sammen, ofte
6 - 7 dage af gangen. Man får jo også rejst en del. F.eks. har jeg været
med landsholdet bl.a. i Irland, Frankrig og Grækenland. I foråret skal
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vi prøve at kvalificere os til EM slutrunden,
og vi er i pulje med Island, Belgien og Po-
len. Belgien er den første modstander, kam-.
pen forleden mod Norge (Norge vandt 3-2/red)
vor unægt~lig en d&rlig generolprøve. Det
bliver spændende.
Hvordan er dine fremtidspioner ?
Jo, hvad ang&r næste 8r, s& tror jeg nok,jeg
vil spille i en klub, der hor et ynglinge -
DM hold. Do Haderslever den nærmeste klub,
der hor det, er der meget, der taler fe at
det er der, jeg spiller næste &r.

S. Det bliver de kede af i ÅBK ?
T.G.: Jo, men jeg m& hele tiden tænke p& at udvik-

le mig og sørge for, at jeg bliver set. N8r
jeg er færdig p& gymnasiet, vil jeg gerne p&
universitetet, og s& er der jo rimelig stor
chance for, at jeg spiller i en divisions-
klub, alt efter hvilket universitet, jeg kom-
mer ind p~. AGF hor allerede haft en føler,
ude efter mig, men det afslog jeg•• Jeg hor
tiden for mig, en m&lmands bedste alder er
jo omkring de 30. Skulle det senere komme
p& tale med et tilbud fra udlandet, er jeg
da ogs& parat til at tage imod det.

Tak til Torben og held og lykke fremover.
Ingen tvivl om at Torben hor talent til det helt
store, og samtidig hor han en dygtig r8dgive
"far" Peter. Han er forøvrigt selv en "gammel"
m&lmond., senest p& NB's old-boys.
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