
”Hjælp, næsten 40 års tradi-
tion risikerer snart at dø ud!”
Sådan lyder nødråbet fra Hen-
rik Bay fra det rådgivende in-
geniørfirma Niras ovre på de-
batsiden i denne uge (se vort
tillæg side 8). 

Han og andre gode kræfter
vil nemlig meget gerne holde
liv i den traditionelle fodbold-
turnering mellem ingeniør-
og entreprenørvirksomheder i
Storkøbenhavn og Nordsjæl-
land, 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 tur-
nering næste år, hvis der ikke
sker noget. Inden første de-
cember skal man vide besked,
for ellers bliver ingeniørli-
gaen opslugt af Dansk Firma-
idræt.

Man må håbe, det lykkes
for ham at genskabe interes-
sen. Navnlig i en tid, hvor
lægerne ligefrem er begyndt
at udskrive motion på recept
for at modvirke livsstilssyg-

domme som diabetes og di-
verse hjertekvababbelse. Der-
for må vi appellere til den
sjællandske ingeniørverden:
Tag jer nu lige lidt sammen!

Strengt taget behøver det i
øvrigt ikke at være entrepre-
nører eller rådgivere med op-
rindelse i byggebranchen, der
melder sig. Apropos diabetes,
hvad så med Novos ingeniør-
afdeling NNE? Skulle I virke-
lig ikke kunne stille 11 mand
til et hold eller måske to? El-
ler teknisk forvaltning i
Københavns Kommune? Eller
hvad med Rockwool. Og Ve-
lux, de smager oven i købet af
byggeri. Hvor er for resten al-
le institutterne henne, f.eks.
Force, DHI og Teknologisk?
Eller Nokia og IMB? 

Husk også, at det ikke kun
er ingeniørerne fra de inge-
niørtunge virksomheder, der
kan spille sig på holdet. Alle
medarbejdere kan være med
– assistenter og kantinekok-
ke, ja sågar en administreren-
de direktør med handelssko-
leeksamen!

Til de arbejdsgivere, som
måtte være bekymrede for ri-
sikoen for sportsskader skal
øge sygefraværet om manda-

gen, bør det nævnes, at inge-
niørfodbold siges at være en
særlig civiliseret afart af al-
mindelig divisionsfodbold
eller firmafodbold. Ifølge tra-
ditionen 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 den-
ne risiko.

Og så er der lige tredje
halvleg, som er en anden vig-
tig ting ved ingeniørfodbold.
Lidt mere tværgående kom-
munikation 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 sidst-
nævnte er koordinator for tur-
neringen.

For at støtte initiativet lover
jeg, at vi næste år vil give bå-
de vinderen af 1., 2, og 3.
pladsen hædrende omtale her
på Bagsiden. [Lynch]

Nødråb: Så er det nu
alle fodboldingeniører

1967 Carl Bro 
1968 Carl Bro 
1969 Rambøll & Hannemann
1970 Carl Bro 
1971 Rambøll & Hannemann
1972 Rambøll & Hannemann
1973 Rambøll & Hannemann
1974 Carl Bro 
1975 Cowi 
1976 Cowi
1977 Cowi
1978 Cowi
1979 Cowi
1980 B. Højlund Rasmussen
1981 B. Højlund Rasmussen
1982 Rambøll
1983 Cowi
1984 B115
1985 Steensen & Warming

� INGENIØR-
FIGHT. Mål-
manden lader
ikke tidligere
landsholds-
målmand 
Peter Schmei-
chel meget ef-
ter med dette
frygtløse ind-
greb i feltet.
[foto: Carsten
Rønnow
Lodahl, Carl
Bro A/S ]

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 meka-
nik i en gammel Norton. Selv
vores kemikernabo her i Van-
gede har vist stadig sin ung-
doms 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-års-
jubilæum for nylig. Ifølge tra-
ditionen fra USA har sådanne
foreninger ikke en formand,
men en veritabel præsident,
og PMC’s hedder for tiden
Christian Knudsen. 

Præsident Knudsen fortæl-
ler, 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 klub-
ben 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, køretek-
nikdage og ”skruedage”, og
emner som køb og salg af
motorcykel, vinteropbevaring
etc. Klubben råder over et flot
og velassorteret værksted,
hvor medlemmerne kan ud-
føre 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 grill-
mad og de sportslige discipli-
ner, som hører sig til i denne
sammenhæng, dvs. topstyk-
kekast, kastning med dæk og
tovtrækning. Samt ”god live
musik, masser af øl, og en
stripper, og hvad der nu ellers
hører til enhver god motorcy-
kelfest”. 

Foruden jubilæet kan PMC
for tiden fejre et veritabelt ba-
byboom. Mange af de ”gamle”
medlemmer har nået den fer-
tile alder, selv om de har for-
mået at holde fast på deres in-
teresse for motorcykler. Så
PMC-maillisten, der ellers
mest bruges til rundsending
af tips og tricks, er blevet

� NYE PIMSER.
Vi kunne ikke
finde et foto
af en motor-
cykel, og der-
for bringer vi i
stedet
PMC’erne
Maj-Britt og
Uffes helt nye
tvillinger
Andrea og
Emma, der til
ære for foto-
grafen har
fået lov til at
savle over
vort omslag.

”spammet” med fotos af med-
lemmernes nyfødte. 

”Babyer er ikke det man
normalt forbinder med mo-
torcykelklubber, men vi er al-
tid glade for flere pimse-
aspiranter”, 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 MC-
fælleskab på Sletten, kan du
gå ind på klubbens fortrinligt
redigerede hjemmeside,
www.pmc.dk, hvor der står alt
om arrangementer osv. [Lynch]

Motorcykelbabyboom i
anledning af DTU-jubilæum

[sporten

1986 B115
1987 Krüger
1988 Geoteknisk Ins.
1989 Carl Bro 
1990 Carl Bro 
1991 Carl Bro
1992 GN-ELMI
1993 GN-ELMI
1994 Cowi
1995 Haldor Topsøe
1996 Haldor Topsøe
1997 Haldor Topsøe
1998 Krüger
1999 GN-Nettest
2000 B115
2001 Nettest
2002 NCC
2003 Carl Bro
2004 Niras

STOLTE VINDERE AF 
INGENIØRENES FODBOLDLIGA

Uan-
set hvor me-
get kattene
slås, vil der
altid være
masser af
killinger.
Abraham 
Lincoln

Løg-
nen

ved propa-
gandaen lig-
ger ikke i,
hvad den sir,
men hvad
den tier om.
Det besnæ-
rende ved
den er, det
den sir, er
sandt.
Poul 
Henningsen 

Ellers lukker jeres traditionsrige turnering


