Nødråb: Så er det nu
alle fodboldingeniører
Ellers lukker jeres traditionsrige turnering
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”Hjælp, næsten 40 års tradition risikerer snart at dø ud!”
Sådan lyder nødråbet fra Henrik Bay fra det rådgivende ingeniørfirma Niras ovre på debatsiden i denne uge (se vort
tillæg side 8).
Han og andre gode kræfter
vil nemlig meget gerne holde
liv i den traditionelle fodboldturnering mellem ingeniørog entreprenørvirksomheder i
Storkøbenhavn og Nordsjælland, men virksomhederne
har de senere år desværre
trukket mange hold ud af
11-mands turneringen. Der
er nu kun fire hold tilbage, så
det bliver en ganske kort turnering næste år, hvis der ikke
sker noget. Inden første december skal man vide besked,
for ellers bliver ingeniørligaen opslugt af Dansk Firmaidræt.
Man må håbe, det lykkes
for ham at genskabe interessen. Navnlig i en tid, hvor
lægerne ligefrem er begyndt
at udskrive motion på recept
for at modvirke livsstilssyg-

domme som diabetes og diverse hjertekvababbelse. Derfor må vi appellere til den
sjællandske ingeniørverden:
Tag jer nu lige lidt sammen!
Strengt taget behøver det i
øvrigt ikke at være entreprenører eller rådgivere med oprindelse i byggebranchen, der
melder sig. Apropos diabetes,
hvad så med Novos ingeniørafdeling NNE? Skulle I virkelig ikke kunne stille 11 mand
til et hold eller måske to? Eller teknisk forvaltning i
Københavns Kommune? Eller
hvad med Rockwool. Og Velux, de smager oven i købet af
byggeri. Hvor er for resten alle institutterne henne, f.eks.
Force, DHI og Teknologisk?
Eller Nokia og IMB?
Husk også, at det ikke kun
er ingeniørerne fra de ingeniørtunge virksomheder, der
kan spille sig på holdet. Alle
medarbejdere kan være med
– assistenter og kantinekokke, ja sågar en administrerende direktør med handelsskoleeksamen!
Til de arbejdsgivere, som
måtte være bekymrede for risikoen for sportsskader skal
øge sygefraværet om manda-

gen, bør det nævnes, at ingeniørfodbold siges at være en
særlig civiliseret afart af almindelig divisionsfodbold
eller firmafodbold. Ifølge traditionen knokler man ikke
hinanden helt så hårdt blandt
ingeniører. Og skulle uheldet
en sjælden gang være ude,
opvejer resultatet af den gode
motion og friske luft – nemlig
færre sygedage og mere gang
i hjernemassen – rigeligt denne risiko.
Og så er der lige tredje
halvleg, som er en anden vigtig ting ved ingeniørfodbold.
Lidt mere tværgående kommunikation kan næsten ikke
undgå at være til fordel for
firmaet.
Henvendelse kan ske til
Henrik Bay (heb@niras. dk)
eller Tommy Remdrup på
tor@carlbro.dk, idet sidstnævnte er koordinator for turneringen.
For at støtte initiativet lover
jeg, at vi næste år vil give både vinderen af 1., 2, og 3.
pladsen hædrende omtale her
på Bagsiden. [Lynch]
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Motorcykelbabyboom i
anledning af DTU-jubilæum
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Mange
ingeniører
elsker at køre
på motorcykel,
og det gælder såmænd
ikke specielt M’erne, hvis
tænder dog nok kan løbe i
vand ved al den synlige mekanik i en gammel Norton. Selv
vores kemikernabo her i Vangede har vist stadig sin ungdoms drøm om det frie liv på
landevejen stående og ruste
ude i skuret.
Derfor skylder vi at nævne,
at Polyteknisk Motorcykel
Forening, PMC, havde 10-årsjubilæum for nylig. Ifølge traditionen fra USA har sådanne
foreninger ikke en formand,
men en veritabel præsident,
og PMC’s hedder for tiden
Christian Knudsen.
Præsident Knudsen fortæller, at PMC blev stiftet, fordi
der pludselig blev et passende
lokale ledigt i S-huset på
DTU. 46 MC’ister mødte op
og stiftede foreningen, som
altså kaldes en klub. Humøret
var højt, og bagefter blev der
kørt en samlet tur til Tårbæk
Havn for at fejre det.
Gennem de ti år har klubben haft et varierende antal
medlemmer. På det seneste
er det gået godt, og klubben
er nu oppe på over 60, hvoraf
størstedelen er aktive. Det er
noget, man går meget op i,
fortæller Christian Knudsen.

”Der er ikke noget ved at have
mange passive medlemmer i
en social klub”.
PMC er først og fremmest
en ”køreklub”, men i løbet af
de seneste par år er der også
tilbudt andre arrangementer,
som f.eks. banedage, køreteknikdage og ”skruedage”, og
emner som køb og salg af
motorcykel, vinteropbevaring
etc. Klubben råder over et flot
og velassorteret værksted,
hvor medlemmerne kan udføre service og vedligehold på
deres motorcykler. Værkstedet
gør det især attraktivt for
mange DTU-studerende at
være medlem.
Klubbens jubilæum blev
holdt på P-pladsen foran
klubben med masser af grillmad og de sportslige discipliner, som hører sig til i denne
sammenhæng, dvs. topstykkekast, kastning med dæk og
tovtrækning. Samt ”god live
musik, masser af øl, og en
stripper, og hvad der nu ellers
hører til enhver god motorcykelfest”.
Foruden jubilæet kan PMC
for tiden fejre et veritabelt babyboom. Mange af de ”gamle”
medlemmer har nået den fertile alder, selv om de har formået at holde fast på deres interesse for motorcykler. Så
PMC-maillisten, der ellers
mest bruges til rundsending
af tips og tricks, er blevet

”spammet” med fotos af medlemmernes nyfødte.
”Babyer er ikke det man
normalt forbinder med motorcykelklubber, men vi er altid glade for flere pimseaspiranter”, siger præsident
Christian Knudsen. En
PMC’er kaldes åbenbart en
”pimse”, og det må man vist
leve med.
Hvis du overvejer at melde
dig ind i det hyggelige MCfælleskab på Sletten, kan du
gå ind på klubbens fortrinligt
redigerede hjemmeside,
www.pmc.dk, hvor der står alt
om arrangementer osv. [Lynch]

䉭 NYE PIMSER.
Vi kunne ikke
finde et foto
af en motorcykel, og derfor bringer vi i
stedet
PMC’erne
Maj-Britt og
Uffes helt nye
tvillinger
Andrea og
Emma, der til
ære for fotografen har
fået lov til at
savle over
vort omslag.
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䉭 INGENIØRFIGHT. Målmanden lader
ikke tidligere
landsholdsmålmand
Peter Schmeichel meget efter med dette
frygtløse indgreb i feltet.
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