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Man tror det er løgn, når nogen siger at manden

T

bliver 52 til januar, men det er rigtigt. Jeg vil

vove at påstå at han snildt kan løbe fra en 20 årig,
han er simpelthen fantastisk til at løbe, som man
siger, kan Tage løbe solen sort.

Tage er et stort aktiv på vores hold, hvad den
mand ikke løber op af bolde, er ikke værd

at tale om, men perfektionismen mangler – alt for

tit får han fat i bolden, for derefter at foretage en
mislykket aflevering, men det gode ved det er at

han jo får fat i boldene, og får stoppet modstanderens fremrykning, for en tid.
Tage

figurerer

første

gang

i

vores

regnskab

november 2009, hvilket betyder at han har

i

rykket op fra Veteran til os for godt 4 år siden, og
det er vi bestemt ikke kede af.

For det første er han en god mand for holdet og
socialt set er han et livstykke uden lige.

Tage KAN have været et damp-barn, for ikke

alene løber han stærkt, han taler også hurtigt, så

hurtigt at det somme tider kniber for mig at følge
med, men jeg er jo også en ældre herre, og jeg er
helt sikker på at det er derfor jeg driller ham fra
tid

til

plage”.

anden,

med

at

sige

”Tage

-

Min

dreng man kun kan holde af, og han er god at
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Jeg vil slutte af med at sige, at Tage er en dejlig
have i vores midte, vi holder alle af Tage.

N

2014

Knuds Cup for 10. gang
for 10 år siden fødte Knud tanken om en

juleturnering, forslaget faldt i god jord,
og det blev vedtaget at starte en juletur-

nering som skulle spilles i ugen før jul.

Turneringen skulle også have navn, og
helt naturligt blev den døbt Knuds Cup.

I år blev den så spillet for 10. gang,
så man må sige at Knuds ide var et
tiltrængt pust i den kolde vintertræning.

Knud modtog helt fortjent en flaske
for initiativet, og vi håber at turneringen vil kører i mange år endnu.

Knuds Cup 2013

Som tidligere år var mødetiden 17.15, hvor vi før turneringsstart fik en lille
en til halsen og sagde god kamp til hinanden. De fire hold spillede alle mod

alle og det viste sig at være temmeligt jævnbyrdigt, da kun et hold skilte sig

ud og var helt sikkert videre til finalen. De tre andre hold havde lige mange
point, så her måtte målforskellen være afgørende. Kampen om førstepladsen
blev en jævnbyrdig affære der endte med at kampen blev vundet med 2 pinde.
Så det blev en finale uden rigtige mål.

Dommerpræstationen var i år nok den bedste man har set til Knuds Cup, der
var kun få mislyde fra spillene, men selvfølgelig var der lidt kritik fra de sæd-

vanlige brokkehoveder, men de skal jo være der sådan en dag. Alt var dog
glemt da der var præmieoverrækkelse på skomagerhuset senere på aftenen.
Se vinderne på side 6 og 7.

Årets generalforsamling / julefrokost
1. november 2013

Årets julefrokost blev som så mange
gange før afholdt hos Erik J.

Langt de fleste medlemmer var mødt
op til en af årets store begivenheder.
Aften startede

med generalforsamlin-

gen hvor vi vanen tro uddelte de forskellige æresbevisninger.

Flest kampe: Poul N. - Finn - Steen O.
hver 11 kampe

Flest mål: Knud 3 - Steen O. 7 - og
topscorer blev Jess med 12 mål.

Årets Spiller blev Michael, en suveræn vinder med hele 31 bamsestemmer på bare 9 kampe.
Årets

kvajegave

gik

i

år

til

Ole

Lisberg, det var vist noget med et 5-tal

Tillykke til
alle

Årtets spiller 2013

Flest kampe

Årets topscorer

Så blev det de “ledes” tur til at få gaver
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En hyggelig aften er slut,
og tilbage er der kun

en regning som skal betales

City Murer Aps
www.citymurer.dk
Mågevej10 . 3550 Slangerup . telefon 21 34 91 50
Udførelse af facadeisolering i samarbejde med Hefa Facadeisolering.dk

Sidste nyt nyt fra vintertræningen.

Det

fortælles

fra

“pålidelig” kilde, at Johnny

Holm har scoret 5½ mål på
en

enkelt

træningsaften,

så

mon ikke han endelig går en
stor sæson i møde.

Tlf.:
mail:

6127

2060

jon@nord-lys.dk

Kvartalets fødselsdage
Tage 52 år.................................18. januar
Monrad 65 år........................... 18. januar
Ole L. 54 år.............................. 25. januar
Keld 71 år................................. 27. januar
Jan J. 55 år................................ 29. januar

Arrangementer
Forårsmøde24. marts 2014
Sommerfest 13. juni 2014

Knud 60 år............................... 30. januar
Poul N. 59 år............................

4. marts

Teddy 69 år...............................17. marts
Torben 53 år............................. 23. marts
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