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Sagde den lille kvikke kanin
til oliesheiken:

- Er det ri1ltiJrt. at du
svømmer i olief ~.

- Stemmer, lille ven. .
- Er det ikke svært at få

af bagefter?

I t")luntl
Bekymret mor:

- Ja, men lille Peter, '
hvorfor kommer du så tid
ligt hjem fra skole i dag?

- Jeg skulle ikke sidde
efter i dag. .

000



PIGEFODBOLD

Der er en stadig stigende interesse for pige
fodbold her på JEG. - Til idrætsdagen havde
ikke færre end 11 friske piger meldt sig for
delt på to udmærkede hold.
Holdet herunder blev nr. 2 med en sejr over
lærerne:

Hanne Jacobsen, Lisa Olsen, Bettina Reimer,
Lise-Lotte Madsen &Mia Johansen.

Foto: Mads Borup



Ekstra bladets fodboldturnering 1980

I denne turnering fik JEG ingen lang
levetid, idet vort hold allerede i den
første kamp blev slået ud af kildebjerg
skolen fra Mørkøv med 4-2.

Som kampen formede sig, må resultatet
vel nok ses at væTe retfærdigt, idet (
JEG allerede efter 5 min. spil var bagud
med 2-0.

Efter ca. l kvarters spil fik JEG
en meget stor chance foran mål, men der
skulle gå 17 min • før JEG~'fik sit :rørste
mål efter hjørnespark - måiscorer
Lance Kupihea.-

Som afslutning på første halvleg fik
Kildebjergskolen tilkendt et straffespark
begået af Martin Prager, men til alt
held brændte mod standernes skytte~

2. halvleg - de første 15 min. formede
sig jævnt trist, men under et meget stort
klumpspil scorede JEG sit andet mål ved
John KnudSen, og senere blev han smidt
ud på grund af dårlig· opførsel.
Derefter foranstaltede JEG et kraftigt
pres på Mørkøv. Men det gik galt,
Kiadebj~rgskolen scorede 2 mål på 2 min.
Og så var den kamp afgjort med sejr til
Kildebjergskolen fra Mørkøv.

Efter kampen fik Kim Ossbøll fidusbamsen
for den bedste pr.æsta~ion i kampen.

MB & FG-W.





~ørdag d . 13~j-80

De ~ var et cy kelløb med Ankel t s t ar t .
Le i t' Skovc3."T:,rl v an-rt !il '2d t i.de ., l t i.ine
3 mi n . og 15 s ek •• Eft er nnn koiu
HaJ.J.s ot t o Chri stens en med t i den l t i.ne
5 mi n OG 15 s ek . På 3. pl adsen kOlli
Henrik Ros t of t me d t iden l t ime 5 2i n .
og 4 5 sek .
Samme dag var de r også triml øb ,
dette blev vund e t af Iiad.s Bor up
med tiden 3 timer og 34 mi n . og33 s ek .
Ef te r ham kom '110m lIer mans en på 2 .
p l ads en med tiden :3 t imer 0,-; 34 min . og 40 sek.
40 sek.

I de kommende numre af KRUDTUGLEN vil vi
her på r edaktionen tage nogle emner op til
debat.
Vi håber på en positiv reaktion fra jer
( i form af læserbreve!).
Emnet i nummer :3 er:

liONSII()I~I~I~II
Føl er du, a t der eksisterer diskrimination
mellem 11 og K?
Hvorhvor kaldes nogle drenge for tøsedrenge?

Dur mænd til at passe børn?
Hvorfor har mænd ikke krav på barselsorlov?

osv. osv.



Prøv selv
den frysetørrede kaffe,
som 2 udaf 3 danskere
foretrækker.

De n m i~\"setorrede Ge\"alia er om 
h ygge ligt prove sm agr . FDm ai Gevalias
egne pro ve srnape re . som (and : rrem t il
d er: he lt ris tize kaffe , Derefter ai danske
forbrugere-osom drikker karre hver dal' .

Aidemforerrak 2ud af 3Gevalia- ~
sma gen fremfor to and re mærker.

IC'BSERVA. maj l q~~ I .

Brug ikke for mege t pr, kor
~-- . h vad enten De laver

fryseto rret Gevalia i kor
eller ka n de ,Og husk i ovrigt at
lade kaffen st ået oieblik.

De n sm ager bedst. n ar den ikke
er br ænden de varm .

D ose r ing: l te ske pr. kop (2 gram pr.
1,5 d l kogende vand].

·15nu
.

ELEVBUTIKKEN

o

ABNINGSTIDER

1500-1545



RESULTAT FRA
I DR..ffi'SDAGEN :

øregangen 51 points
Afgangen 51
Overgangen 48
Tomgangen 46
Søgangen 31
Tilgangen 17
Svalegangen 15

I næste nummer går
KRUDTUGLSN tæt på
Henning Petersen,
fodboldspiller i
Kalundborg, der i
øjeblikket kæmper
for en opryknings
plads Danmarksseri
en i fodbold.

Drømme er aet eneste, man kommer
sovende til

- jeg er ved at spekulere mig
gråhåret over, om jeg skal
farve mit hår sort eller rødt.

- Vidste du, at hvis
man overdriver sex, kan
det gåud over hørelsen?
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B.F . V. J eff . N. , Jesper .H . , Pe t er . J . , Mads .L . ,
Pr eben .S . , Mar t i n . P . J Ki m.O. , J ohn .K . ,

Thor b jørn . , Preben . , 11or t en . J .

Lanc e . K. , Moge ns .D . ,

F ot o : Iv! i c h a e l . B •



JEG HARCH.

25 km march tur, det var s øndag D 31/8-80,
det var arrangeret en march tur - d e n første
JEG march. D~r var 20 som mødte op. alle
gennemførte på nær Benson som måtte opgive
p.g.a. knæskade.

Resultatet blev følgende.
nr.lovergangen 146 p
nr.2 søgangen 114 p
nr 3 tomgangen 103 p
nr4 afgangen 83 p
nr.5 øregangen 29 p
nr 6 svalegangen 27 p
nr7tilgangen 25 p

Man fandt frem til resultatet ved at den gang
som mødte op med flest deltagere kunne score
flest point.(højst 30 p. pr person).
l\farch vinderen blev vagn Lundtoft. Man fandt
til ham ved at det var den der gennemførte
på 5 timer 12 m~n og 30 sek.

Posterne var . Henrik N~elsen, Lise-lotte,
John carlsen, Lisa Olsen~ De sad indpakket i
plasticpos·er p.g.a. regnvejr, mens de ventede
på deltagerne med saftevand. D~ltagerne både
løb og gik afhængig af hvad de havde lyst til.
Under turen skulle deltagerenekigge efter nogle
bogstaver som talte l point pr. stk.
Til sidst skal det lige nævnes at pigerne vandt
med et gennemsnit på 28,48 mod drengenes
27,46 point.
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VAGN LUNDTOFT
Nr. l på 25km march tur.
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EN PROF. TRÆNER

Bosse Hokans s on 38 år , kond i.taL 46
er proffesionel tyæner, han startede da han
var 16 år gamme l , i Sverige hvor han
spillede på et hold, som hed Karlskrona.
Senere fik han et tilbud om at være i
B1903, som pr of f e s i one l træner i Dan-
mark, hvor han trænede i 2 år.
Derefter flyttede han til Holbæk og var
tnener for Holbæks divisionshold.
Nu er han træner for Kalundborgs sjællandsserie.
I hans fritid dyrker han svømning og tennis.

Kommentar: fra Diana og B immer.
Vi synes der var lidt af en opl eve l s e
at interviewe Bosse selvom vi var lidt
generte, men da vi først var begyndt
var det egentlig meget let, vi behøvede
blot at stille et par spørgsmål til ham,
så snakkede han bare løs.

Diana og Bimmer

d P

.-

I

Ol<q-

- Hvor sidder bakgearet? -Hvor mange forsØg har
jeg?
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LÆSERBREVE
Vi er en gruppe elever, der synes, at
det snart er for maget med al den r åben
og skrigen i højttalerne på kollegiet.
Kunne man ikke begrænse det til at in
f?rmere om ~ærlige ting, og droppe de
tlng, som Vl udmærket er klar over.Eks.:
Der ingen grund til at gentage tre-fire
gange: "Nu er klokken ni . - og så er det
ni-the?"-De, der klager, skal nok sø
rge for at være der til tiden, når d=
først er kommet for sent et par gange.

De 5 på Tomgangen.

MENU September 1980

Ons. 17. Hjeter i flødesauce
Tor. 18. Fisk
Fre. 19. Forloren hare
Lør. 20. Spaghettiret
Søn. 21. Koteletter

Man. 22. Hamburgerryg
Tir. 23. Ungarnsk gryde
Ons. 24. Stg.lever m/løg
Tor. 25. Kødrand m/grønærter
Fre. 26. Oksekød i sur-sød sauce
Lør. 27. Biksemad m/spejlæg
Søn. 28. Kyllingesteg

øllebrød
Frugtgrød
aspargessupe
Koldskål
æblekage m/skum

Marma gr-ød
hyldebærsuppe
frisk frugt
ymer m/drys
suppe m/boller
kærnemælkssuppe
fløderand

--------------------------------------------------
Man. 29. Pølser m/stuvning
Tir. 30. Brændende kær"lighed

frisk :frugt
b.udding
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FleIT~ing Krogh har en mege t skruet
serve i bordtennis ~

Tonny Rørvig har gået ialt 650 km i
sommerferien ~

Hanne fra lO .BY har dyrket natlige
brandslukningsøvelser med spand ~

Hans Otto llKrudtugJe ll hader at gå a
lene i brusebad ~

Jeff Nygaards yndlingsfarve kort og
godt er GlJL ~

John Knudsen af og til ser r ødt, når
han spiller fodbold~

Ekstra Bladets fidusbam se gik til Kim
Osbøl efter en udmærket indsat s i kam
pen mod Kildebjergskolen ~

Su san fra S.X er eksDert i madoDskrif -
ter ~ ~ ~

Yr sa allerede glæder sig til det bliver
forår igen~

Jan Lindemann har fået Ec~merfugle i
maven ~

I .
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