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»There isno substitute for
slriII<(

Dette e,r et kort referat fra en artike,l i , F'od-
bold Træningu, der er udgivet af »Dansk Fod-
bold-Træner Sammenslutning u, i hvilken man
havde afholdt et træffestævne, hvor der blev holdt
et foredrag af Jørr' Larsen, B 1903, hvor han
stærkt fremhævede system-fodbold og henholdte
sig til, iflg. hans egen mening, at det først og
fremmest var afgørende for Englands sejr ved ver-
densmesterskaberne,, at de spillede 4-3-3 syste-
met.

Dette reflekterede Niels Middelboe, I(B, på, og
han henholdte sig til Manchester United's træner,
Matt Busbys, artikel i bladet. Busby slår her fast
med syvtommersØm: at enhver form for system
er underordnet, og det væsentligste i dag er de 10
markspillere,s alsidige dygtighed, hvilket over-
skriften siger alt om, det er også et citat af Busby;
oversat lyder det: , Der er intet de,r kan erstatte
dygtighedu.

Endvide're siger Niels Middelboe, at Matt Bus-
bys grundtaktik burde slås op i ethvert fodbold-
lokale i Danmark, her kommer den:

, Tilpasningsevne er fundamentalt, spillerne må
kunne handle efter situationen, de må kunne
forudse spillets forløb og placere sig, hvor de
kan gØre mest nytte. «

Niels Middelboe slutter sin reflektering med at
sige: Jo mere en træner kan få lært sine folk dis-
se grundprincipper, der helt går på tværs af virke-
lig systemfodbold, og som også doceres på DBU's
kurser, desto mere kan han spare sit alenlange

og for spillerne oftest trættende taktikforedrag
inden en kamp.

Dette var en artikel for dem, der ligger på ma-
ven for systemfodbold.

Lovændring:
Redaktionen er kommet i besiddelse af godt

stof, sluppet ud fra sædvanlig velunderrettet kil-
de. Følgende forslag om tilføjelse til lovene, er på
vej helt fra toppen:
Paragrat 7 :

F'ormanden har altid ret.

Paragraf 2:
Såfremt det en enkelt gang viser sig, at forman-
den ikke har ret, træder paragraf 1 automatisk
i funktion.

Skal De til Spanien? Henvend Dem da trygt til
» Jørgensens Rejse'bureau « . Ledes af Mogens Al-
fred Spiies Jørgensen. Specialist i grupper-årrange-
menter.

Efter en behersket træningsindsats på det sid-
ste, foreslår vi Johnny , Jeanett « Jensen at rette
sin annonce til »passivt medlemu.

Vi vil gerne her i bladet fremkomme med en
appel til vore drenge:s forældre. Nu da turnerin-
gen snart skal til at begynde,, håber vi, at I viser
jeres sØnner den store, interesse for det, de nu er
beskæftiget med, ved at møde op og se dem spille
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fodbold lørdag eller søndag i løbet af somrneren.
Jo rnere interesse, desto mere kampge flst har gut-
terne.

En overgang havde vi for mange afbud til kam-
pene på grund zf , at forældrene f. eks. skulle i
sommerhus eller på søndagstur. Det giver for stort
afbræk i lederens arbejde, når drengene ikke kan
passe deres træning og turneringskampe.

Så derfor håber vi, at mange forældre vil kom-
me ud og kigge, når drengene skal spille kampe,
og på denne måde lære drengenes kammerater og
ledere at kende, samt selv få fornøjelse af at se
drengenes kamipiver, når de spiller i klubbens
grØn-røde dragt. - På gensyn i den friske luft på
græsset i Valby Idrætspark.

D renge'trænerne.

indsats for at skaffe de manglende medlemmer.
På træningsaftenerne indlægger jeg DBUs tek-

nilr-rnærke-prØver for så sidst på turneringen at
gå op til prøven; vi skulle jo gerne have nogle fle-
re bronzedrenge og måske 3 sølvdrenge.

Vi skal som bekendt til Bornholm, og er der
stemnirrg for evt. weekend-ture, arrangerer vi
sådanne senere på sæsonen.

Hvis mødeprocenten til træning forbliver den
sa.mrne, og det er jeg næsten sihker på at den SØt,
er der ingen tvivl om, at vi nok skal klare turne-
ringen hæderligt med begge hold. Hver torsdag
kan I læse i Valbybladet orn weekend'ens kampe.

På med vanten! - OG VEL MØDT.
Hans Petersen.

JuniorafdelingGn
Vi er nu i fuld gang med udendøistræningen

(håber jeg) og har lagt den mørke vinter bag os,
{oran venter turneringen og pokalturneringen,
hvor vi for øvrigt shal møde vinderne af tr.B. og
Olympia i anden omgang. Da dette blev skrevet
var turneringsplanen endnu ikke udkommet, og
jeg kan derfor ikke sige rneget om den, men I får
alle et trykt eksemplar af de turneringer, vi skal
spille i. Der er tilmeldt 2 juniorhold i turneringen,
men vi mangler endnu et par stykker for at kunne
stille 2 fulde hold, så jeg håber, I gØr en sidste

Juniorafd. reiser til
Bornholrn

Juniores rejser i bededagsferien til Bornholm,
nærrnere betegnet den 1.,2.,3. og 4. maj, hvor de
skal spille mod Viking og Neksø. Vi bliver ind-
kvarteret på erl vandrehiem i Rønne, og der skal
her medbringes en lagenpose eller to lagrler.

Prisen for turen er kr. 125,00.
Afrejsen finder sted onsdag d. 30. april med

natbåden, og hjemkornsten er søndag d. 1. maj
kI.22.00.

Formand rAlfredu har lovet at tage med på
turen. Hans Petersen.

Vigerslev afdeling
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Hush hlubbens
generalforsa,rnIing:

torsdag den 29. maj kl. 20.00 (første torsdag efter
pinse) .

Generalforsamlingen afholdes i lokalerne i Val-
by Idrætspark med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Protokol og beretning. '

3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Eventuelt.

På valg er formand Mogens Jørgensell, sekre-
tær Kaj Terkelsen og ungdomsformand Leif An-
dersen. Sandsynligvis skal der vælges ny formand,
da Mogens J. meddelte sidste generalforsamling,
at han ville trække sig tilbage her i mai måned til
fordel for trænerjobbet.

Irorslag skal være Mogens Jørgensen, Konge-
haven 12, 2500 Valby, senest den 20. juni.

Seniorernes træningskampe i foråret har givet
gode resultater. Selv om der naturligvis ikke kan
lægges for megen vægt på disse karnpe,, der ofte
spilles under vanskelige hane- og vejrforhold i
de kolde vintermåneder, er det dog alligevel op-
muntrende med så gode træningsresultater.

Vigerslevs mål nævnt først:
1. holdet-Pioneren . . . . . . . .. . 2-l
1. holdet-Lejerbo . . . o . . . . . . . . . . 1-1
1. holdet-Høie Tåstrup . . . . . . . . . 5-1
1.holdet F'riheden .. ......... 3-2
2. holdet-Høje Tåstrup .......... 7-6
2. holdet-Lejerbo . . . . o . . . . . . . . . 3-1

,2.holdet-trriheden ...... ... 2-4
Med hensyn til den kommende sæson ser det

ud, som om vi er godt rustede. Alligevel vil vi spå
en hård sæson for førsteholdet i A-rækken. Der
er mange gode hold i denne række, hvilket sand-
synligvis vil betyde stor iævnbyrdighed i næsten
alle kampene. Skal vi allerede, på nuværende tids-
punkt spå noget om forårets placering, vil det vel
være realistisk med højst en 3. plads for første-
holdets vedkommende, men en placering midt i
rækken vil nok være mere nærliggende Men
fodbold er fodbold, og så længe den er rund,, kan
alt ske.

Deltag:ere på
soHrrrrertrrrGIr

Ilfter et stort arbejd. af Mogens Jørgensen rned
forhandlinger hos rejsebureauet og bestyrelsen
samt indtegning af deltagerne, ser sommerturen
til Spanien nu ud til at være i orden.

Holdet rejser fra Københavns Lufthavn i I(a-
strup Iørdag den 28. juni rned mødetid i Kastrups
afgangshal kl. 17.00. Opholdet bliver på ,HOTtrL
CARLOS Vu i byen ARIINYtr DE h{AR, ca. 40 km
nord for Barcelona.

f)e fore,løbigt indtegnede deltagere er: Mogens
Jørgensen, Ernst N,fadsen, Gert Melchiorsen samt
med piger og darner følgende: Egon Jacohserr, Kai
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Smart tØi for kvinder
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Henning Sørensen, trleming Friis Larsen, Per An-
dersen, Benny Rasmussen og Jan Knudsen.

I{otellet er 1. klasses med dobbeltværelser med
eget bad, toilet og balkon på de fleste værelser.
Der hører swimmingpool til hotellet. I prisen er
inkluderet 3 måltider dagligt, og maden er god.
Mogens Jørgensen har selv tidligere boet på dette
hotel i 14 dage.

Sommerturen varer i alt 14 dage med hjem-
komst til Kastrup lufthavn sØndag den 13. juli kl.
ca. 05.00. Deltagerne glæder sig sikkert allerede
til afrejsedagcr, hvor de mødes i lufthavnen i det
lette somm ertøi og med kufferten godt pakket.
Ior Spaniens sol og feriens mange glæder venter.

Seniortræning udendØrs begynder 1. april hver
tirsdag og torsdag kl. 18.15 i Valby ldrætspark.

Klubbens to bankospil i marts måned gav til-
sarnmen et overskud på ca. 350 kr.

Kuvertlotteriet er i gang, og resterende kuver-
ter kan fås hos Svend Knudsen, Vigerslevvej 150,
eller ved træningen.

Ansvarshavende redaktør: Dennis Andersen,
Danhaven 29, tlf. 30 09 70.
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