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Ajax’ fødsel

AJAX er et barn af ”Poloklubben af
1908”. I 1934 frygtede størstedelen af
bestyrelsen i P08, at håndboldspillet efterhånden udvikledes på bekostning af
svømning og vandpolo, der var klubbens
egentlige felt, og man undlod bevidst at
tilmelde hold til håndboldturneringen.
Dette forårsagede en mindre revolution
på Poloklubbens generalforsamling i april
1934, idet de håndboldinteresserede for-

lod mødet, og dermed deres gamle klub,
som de fleste havde været medlemmer af
fra deres tidligste drengeår.
På det nærmeste gadehjørne fortsatte
den bevægede diskussion, som først
stoppede, da Svend Jensen inviterede
hele banden til at komme hjem til sig et
par dage efter - den 2. maj - for at stifte
en ny klub med først og fremmest håndbold på programmet.

Jubilæumsskrift udgivet i anledning af Ajax Københavns 75 års fødselsdag
d. 2. maj. 2009

Redaktion:
Ole Friis, Elvir Persson, Morten Petersen, Sven Bay
Nielsen, Helge Bruus Jensen
Tekst og idé: Ole Friis
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Svend Jensen

Bay Nielsen

Bernhard Jensen

19 unge mennesker i alderen fra 18 til
33 år troppede op, og i løbet af aftenen
var Idrætsforeningen AJAX en realitet vi fandt dog ikke navnet den første aften. Men ved næste møde holdt Bernhard Jensen barnet over dåben - han var
manden, der fandt på det græske heltenavn! AJAX.
Vor ordfører fra Poloklubben - den fødte
lederskikkelse - Bay Nielsen var primus
motor i hele denne omvæltning og blev
ganske naturligt valgt til klubbens første
formand.
Inden vi lader AJAX’ 75-årige historie
passere revue, må vi nævne disse tre
ungdomsvenners store betydning for
klubben. Vel var det spillerne, der udadtil præsterede de store bedrifter og
skabte de store overskrifter, men bag
dem stod dette trekløver, der med deres
ildhu, deres begejstring og deres offervilje var et skoleeksempel på, hvorledes
idrætsledere skal være. Som Alexander
Dumas’ tre musketerer har opnået udødelig berømmelse, har Bay, Bernhard
og Svend indskrevet deres navne med
guldbogstaver i AJAX’ historie.
■
■
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75 år
Vi har valgt at fortælle historien om de
femoghalvfjerds håndbold år i 75 afsnit,
som er resultatet af en ransagning af
hukommelse og læsning af scrapbøger,
AJAX-Blade og 50 og 60 års jubilæums
skrifterne.
Mange navne er nævnt og en del glemt.
Men vi håber at have fået det frem, som

kendetegner AJAX. En klub, der i begyndelsen oplevede en lyn karriere og
på rekordtid nåede de højeste mål inden for håndboldspor ten; men også en
klub der siden har prøvet såvel medgang
som modgangens svære tider. Igennem
årene har det vist sig at vi har valgt det
rigtige motto:

”Vort sammenhold er vor styrke”

Mondænt badeliv med 1. holdet anno 1934
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1934
Den første bestyrelse havde følgende
sammensætning: Bay Nielsen (formand),
Bernhard Jensen (næstformand), Svend
Jensen (kasserer), Børge Brygger (sekretær), Holger Christiansen og Leif Nielsen
som suppleant.
Leif I trådte dog allerede ind i bestyrelsen
samme efterår i stedet for Bernhard Jensen og udnævntes til redaktør og udsendte det første nummer af AJAX Bladet i
oktober.
Den første sommer koncentrerede vi os
om det nyopdukkede 11mandsspil (markhåndbold) samtidig med at vi holdt svømningen og vandpolospillet ved lige. Der
blev trænet flittigt i gassen (kommunens
badeanstalt i Gasværkshavnen).

Samme sommer fik vi vor første landsholdsspiller Holger Christensen, der var
med til at tabe til Tyskland 5-16.
Efter sommerferien fik vi tilgang af en
masse ungdomsspillere. Vort første juniorhold kom fra Ny Carlsbergvejens skole,
hvor det allerede den gang udgjorde et
over hele København frygtet skolehold. På
holdet spiIlede bI. a. Svend Aage Madsen,
Kristian Skovby, Bent ’Stump’ Jakobsen,
Bent Carstensen, Allan Petersen og Willy
Nielsen. Spillere, der siden, ikke alene har
gjort sig bemærket i dansk og international håndbold, men i særdeleshed også i
AJAX’ historie. Vi har endnu Bent Carstensen (X2) i keglenisternes række.

1935
I januar debuterede AJAX i vandpolo i en
kamp mod HG i Østerbro svømmehal og
vandt 5-0.
Vi havde ansøgt Københavns Atletik Forbund håndboldafdeling om tilladelse til at
træde ind på P.08’s plads i den københavnske mesterrække. Denne ansøgning
blev afslået, så vi måtte starte helt fra bunden.
Vi måtte igennem 13 kampe den første
vinter, inden vi kunne besætte 1. pladsen
og opnå retten til oprykning til A – rækken.

På vor vej satte vi ny mål rekord. I kastellets gymnastiksal i en kamp over 2x10
minutter at besejrede vi F.L. Smith med
28-1.
Holger Christensen og Kaj Piasecki indledte vor lange række af spillere på Københavns Byhold i en kamp mod Malmø,
som København vandt 22-12.
På et bestyrelsesmøde beklagede formanden meget at måtte meddele, at timelejen på Frederiksberg Slot var sat op til
2 Kr. fordi der var installeret brusebad og
omklædningsrum. Ak ja, det var dengang.
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1936
Ved årsskifte var vort medlemstal oppe på
90, og vi var i fortsat vækst.
Vi måtte igennem otte kampe i A-ræk ken
for at blive nr. 2 efter Teknologisk Instituts
Idrætsforening (TIL). De to bedste hold i
A-rækken fik chancen for oprykning til
mesterrækken ved at spille en turnering
mod de to dårligst placerede i mesterrækken:
AlK og Mariendal.
AJAX vandt alle tre kampe og ryk kede
sammen med TIL op i den fineste række.

Vort juniorhold blev vinder af Aftenbladets
(EBs forgænger) ungdomsturnering. På
holdet var Egon Gundal.

1937
1937 bød på det første internationale
stævne arrangeret af KHF i Idrætshuset
(Håndbolden var i 1935 udskilt fra atletikken og havde dannet sit eget specialforbund). Ved at besejre den daværende ”arvefjende” Vidar og Stockholms Politi gik
vi til finalen mod DBV fra Berlin. AJAX
tabte 7-10, men vor indsats havde været
over al forventning. Man havde til dette
stævne rykket nogle talentfulde unge spillere op, nemlig Walter Madsen og Svend
Aage Madsen. Målmandsposten havde vi
fået besat af FREMs landsholdsmålmand
Egon Sørensen.
Holdet skulle nu bevise sin kunnen i mesterrækken , hvor der blev spillet ”alle mod
alle” de fire onsdage i februar måned i
Idrætshuset.
Vi gik fra sejr til sejr under stadig øget

opmærksomhed. Kun et eneste nederlag kom, og det var selvfølgelig til Vidar
1-2, men det betød ingenting, for Vidar
tabte flere kampe. Vi sluttede som Københavnsmester i vor første sæson i mesterrækken. En aldeles enestående hurtig
karriere.
I den efterfølgende landsturnering i Odense mellem distriktsvinderne (officielt DM
blev først indført i 1938) var vi provinsens
mestre totalt overlegne og havde således
nået de største laurbær indtil nu.
Om sommeren debuterede den knapt
18 årige Svend Aage Madsen (Mads)
på landsholdet i markhåndbold mod
Tyskland på Frederiksberg Stadion. Der
skulle gå 15 år, før han som den første
dansker spillede landskamp nr. 50 og
der gik præcist 20 år, inden han slut-
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Vore officielle Danmarksmestre fra 1937
Holger Christensen, Carl Muschner, Mogens Hertz, Egon Sørensen, Svend Aage Madsen, Leif Nielsen,
Arne Pedersen

tede karrieren på landsholdet med kamp
nr. 59.
Om efteråret vandt vi for første gang den
københavnske pokalturnering. De foregående 2 år havde vi hver gang mødt vor
skæbne i Vidar.
Årets fine resultater bevirkede, at hele holdet blev udtaget til fællestræningen med
VM i Berlin 1938 for øje.
Juniorholdet vandt atter Aftenbladets populære ungdomsturnering.

AJAX-Bladets første redaktør Leif Nielsen
I afløstes af Børge Brygger og Axel Holm.
Inden afrejsen til VM havde vi vundet alle
vore turneringskampe, men turen havde
åbenbart tappet alle vore kræfter, så vi efter hjemkomsten fik tre nederlag i træk og
endte på 4. pladsen. Vidar generobrede
tronen og vandt umiddelbart efter det første officielle DM ved landsturneringen i
Ringsted.

1938
Alle vore fine resultater i 1937 var naturligvis egnet til at øge tilgangen til klubben,
og vi kunne anmelde elleve hold til KHFs
vinterturnering; det største antal nogen
klub hidtil havde kunnet opvise.
Pressen roste os til skyerne og skrev:

”Ajax af europæisk klasse” og ”En triumf
for dansk håndbold”, o.s.v., og de tyske ledere udnævnte os allerede til verdensmestre. Bild-Zeitung am Mittag skrev: ”Hvad
danskerne i aftes viste mht. sammenspilsteknik og skydefærdighed fortalte, at de
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skandinaviske elever er nået op på siden
af deres tyske læremestre”. Tyskerne havde åbenbart fuldkommen glemt, at håndboldspillet var opstået i Danmark, og at de
i 1936 lykønskede håndboldspillets fader,
danskeren oberstløjtnant Holger Nielsen,
på hans 70 års dag.
Hele vort 7 mands hold med Kaj Piasecki
fra udskiftningsbænken samt HG´erne
Egon Sander og Ove Jørner suppleret
med Kürstein Olsen fra KFUM som reservemålmand, blev udtaget til at repræsentere Danmark ved de første indendørs
verdensmesterskaber i Deutschlandhalle i
Berlin.
I markhåndbold fulgte vi nu langt bedre
med og endte på en 2. plads efter HG,
der spillede dette spil aldeles strålende;
så strålende, at de besatte alle pladser på
nær 2 på det landshold, der deltog i det
udendørs VM, der også foregik i Berlin
det år. Walter Madsen repræsenterede

AJAX på holdet, og yderst sensationelt
blev Bent Carstensen udtaget som reservemålmand.
Vor deltagelse blev en skuffelse, især på
baggrund af de store forventninger, der
var stillet til os. Vi tabte alle tre kampe
mod Tyskland, Sverige og Østrig (der var
kun fire deltagere, og kampene foregik
over 2x10 minut ter). Bedste resultat var
mod Sverige 1-2.
Den 12. oktober arrangerede AJAX det
første håndboldstævne, der blev afholdt i
den nye KBhal. De otte bedste københavnske klubber deltog, og for en fuld besat hal
var vi ubeskedne nok til selv at vinde.
Ved dette stævne fik den unge Bent
”Stump” Jakobsen en fin debut, og han
indledte hermed sin lange strålende karriere på AJAX’ l. hold.
Et stort arbejde var lagt for dagen af alle
klubbens medlemmer, og et overskud på

Verdensmesterskaberne i Berlin 1939. Otte AJAX`ere på landsholdet
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800 kr. var et svimlende beløb. Vi var så
generøse, at vi forærede KHF en hundredekroneseddel. Samme efterår vandt vi
for anden gang pokalturneringen. Finalen
mod HG vandt vi 7-6.
Vort sejrrige juniorhold havde imidler tid

vokset sig op i ynglingerækken og bevist
sin styrke ved at vinde Aftenbladets turnering.
Arne Pedersen overtog næstformandspladsen i bestyrelsen efter Holger’ Christensen, og svømmeafdelingen levede
stadigvæk.

1939
Vi tabte den afgørende kamp om mesterskabet til HG. Vi førte 8-7 indtil der
var tolv sekunder igen. Så fik HG tilkendt
straffekast og udlignede, og det var nok
til at sikre dem titlen.
Så blev det HGs tur til at arrangere internationalt stævne i KB-hallen med bl.a.
Berliner Polizei. Vi vandt stævnet!
Fem års fødselsdagen blev fejret i Parkrestauranten og for den formi dable pris af
6 kr. blev der serveret det store overdådige kolde bord samt øl og kaffe.
Formanden, Bay Nielsen, blev ved den-

ne lejlighed udnævnt til klubbens første
æresmedlem.
Vi mødte HG i den afgørende kamp om
det udendørs mesterskab. De slog os 8-5,
og traditionen tro endte vi på 2. pladsen
Så kom krigen og trængslerne begyndte.
Fire af vore stærkeste spillere blev indkaldt, og det blevet et handicap gennem
vintersæsonen.
HG havde nu overtaget rollen som vor
”arvefjende’” og i pokalturneringens semifinale blev vi slået ud af dem med 8-9.

1941
Mesterskabet gik også dette år til HG,
som vandt den afgørende kamp mod os
6-5 på et straffekast efter tid. Vi besatte
dog 2. pladsen.
Kjeld Svanevig (målmand) debuterede

på sin 19 års fødselsdag mod Sverige i
Idrætshuset - sikkert en af hans tristeste
fødselsdage, idet Danmark tabte 12-21.
Endelig lykkedes det os at få HGs skalp
i markhåndboldturneringen 9-8, og vi
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opnåede lige mange point, men HG besatte endnu en gang 1. pladsen i kraft af
bedre måldifference. Trods alt gik det nu
fremad for os i dette spil, og endnu en
AJAX’er debuterede på markhåndboldlandsholdet, Kristian Skovby, der sammen med AJAX-triumviratet Mads, Walter og Stump var med til at slå Sverige på
Trekanten 17-9.
Det år skred vi hurtigt ud af pokal-

turneringen ved at tabe til KFUM. Juniorog ynglingeholdet fortsatte successen fra
året før ved atter at vinde pokalturneringen.
En ynglingeturnering i markhåndbold
vandtes af AJAX, og på holdet spillede
bl.a. Børge Hansen, Bent Elin og Oskar
Clausen.
Skovby blev hurtigt ”træt” af redaktørposten, som blev overtaget af Bent
Carstensen.

1942
Efter fem års forløb blev Københavnsmesterskabet i indendørs bold bjerget i
havn påny. HG blev slået i den afgørende
kamp 9-6. Få dage efter (4. marts) ønskede HG revanche i en kamp over 2x25
min. Det fik de ikke, da AJAX vandt 13-9.
I slutrunden om DM mod provinsens forskellige distriktsmestre mødte vi først AGF
i Århus. Kampen blev transmitteret i radioen med Gunnar ”Nu” Hansen som kommentator. AGF var ”skræppet’” gevaldigt
op, men de fik ikke et ben til jorden. Vi
vandt 17-4.
Næste offer blev Ringsted IF, der i Sundbyhallen indkasserede et nederlag på 1033. Kronen på værket blev sat i Fyns Forum, hvor Stjernen blev nedspillet 6-23.
AJAX blev dansk mester for anden gang i
sin korte levetid.
Mads og Stump var deltagere på det
landshold, der indendørs hentede den første sejr hjem over Sverige i Idrætshuset
17–13.
På juniorholdet, der vandt pokaltur-
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neringen, finder vi navne som: Bent Elin,
Preben Arboe, og på ynglingeholdet, der
også vandt pokalen, finder vi: Oskar Clausen og Børge Hansen.
På generalforsamlingen aflivede vi svømmeafdelingen, og var fra nu af en ren
håndboldklub.
Vort Byggefond så dagens lys. Elvin Mortensen have indkøbt en stor sparegris, og
i samråd med bestyrelsen erklærede han
fonden grundlagt.
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Danmarksmestrene 1942
Leif I, Stump, Walter, Bay, Mads, Aage Pedersen, Morten, Knud Knudsen, Skovby, Svanevig, Arne
Pedersen, Gundal

Til den indendørs succes føjede vi for
første gang Københavnsmesterskabet
i markhåndbold. Den afgørende kamp
mod HG vandt vi efter overdådigt spil
med ikke mindre end 15-0. Holdet bestod af stammen fra mesterholdet indendørs samt Egon ”Spejder” Jensen, Bent
Carstensen, Børge Brygger og Werner
Duekjær.

Kegleklubben blev grundlagt her i krigens
år. Carsten var en knag til at arrangere
forskellige klubaftener, og bl.a. arrangerede han en kegleaften. Den unge lovende målmand Børge Hansen vandt det
første mesterskab i dette ædle spil.
I december kom Gundal med i vore landsholdsspilleres brigade (Sverige blev slået
14-10 i KB-hallen).

1943
1943 indledtes med pokalturneringen.
Vi fik to finalehold: l. holdet, der tabte
til HG 4-7, og oldboysholdet, der tabte til
Politiet 1-5.
Det år var mesterrækken udvidet til seksten af Københavns bedste hold, opdelt

i to puljer. AJAX og HG vandt hver sin
pulje og skulle afgøre KM i en kamp over
2x25 min. To gange var vi foran i kampen, men måtte se mesterskabet glide os
af hænde ved et nederlag på 14-16.
Til gengæld tog vi igen titlen udendørs og
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mere overlegent end nogen anden klub
hidtil havde præsteret. Vi sluttede 8 point
foran nr. 2 KH.
På vor 9 års fødselsdag udkom AJAXbladet i en ny og fornem, bogtrykt udgave, og stadig med Carsten som redaktør.
Så kom den 29. august… en af mærkedagene i de mørke år; alt initiativ blev
stoppet, udendørs sport blev forbudt, og
spærretiden hindrede træningen.

Da pokalturneringen endelig kom i
gang, nåede vi kun til semifinalen, hvor
KH blev vore banemænd . Selve turneringen blev på grund af den herskende
situation kun arrangeret for klubbernes
1. hold.
Vore raske ynglinge sluttede året med at
vinde Aftenbladets pokalturnering. På
holdet spillede bl.a. Per Osborg, Bent Elin
og Jørn Henriksen.

1944
KHF havde inddelt holdene i en 1. og 2.
division, og situationen var stadig den
sædvanlige, at HG og AJAX mødtes i den
sidste og afgørende kamp. For et fuldt besat Idrætshus sejrede vi 10-8.
Vi fortsatte successen i kampen om DM.
Først slog vi Ringsted IF 19-3, og i Fyns
Forum i Odense sikrede vi os titlen efter
to herlige dage, hvor vi om lørdagen nedsablede Stjernen 30-7, for om søndagen
for fuldt hus at gøre det af med AGF 16-7.
I disse år - før, under og lige efter krigen
- var det sværest at vinde KM. DM fulgte
”automatisk med”.
Kvindelig Idrætsforening (KI), som vi altid
har haft et temmeligt intimt samarbejde
med (mange familier er udsprunget af
en KI-AJAX-kombination), havde vi som
rejsefæller; de vandt også DM i Odense.
Selvfølgelig var Bay og Bernhard også
taget sammen med spillerne: Svanevig,
Arne Pedersen, Skovby, Gundal, Stump,
Walter, Mads, Oskar Clausen, Duekjær og
Jørn Henriksen.
10 års festen blev holdt med pomp og
pragt i Parkrestauranten. Danmarks ille-

Bestyrelsen 1944
Svend Jensen, Leif Nielsen I, Bay Nielsen, Børge
Brygger, Ane Pedersen.

gale frihedssender var i dagens anledning
blevet installeret på dametoilettet af vort
passive medlem Gunnar ”Nu’”. Aldrig har
himlen været så blå og græsset så grønt
og latterbrølene så høje i hele hans glorværdige speakerperiode. 1. holdet blev
hædret, og Bay, Bernhard og Svend (de
tre musketerer) samt Brygger og Leif fik
klubbens hæderstegn i form af et par sølvmanchetknapper formet som håndbolde.
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Ved 10 års fødselsdagen

For første gang blev AJAX-pokalen, uddelt, og Mads blev første indehaver.
Vi havde naturligvis sat næsen op efter atter at hjemføre mesterskabet i markhåndbold, men TIL ville det anderledes. De
slog os ganske overraskende 9-8.
Til gengæld havde ungdomsafdelingen

succes. AJAX vandt alle tre rækker i
KHFs sommerturnering. På drengeholdet
spillede bl.a.: Zabel, Hans Chr. Larsen og
Steen Michelsen
I pokalturneringen blev både AJAX og
HG elimineret; vi tabte 8-10 til Schneekloth, der senere vandt finalen over KH.

1945
Turneringen om KM havde igen ændret
form. Efter den normale turnering skulle de
fire bedst placerede hold i 1. division spille
slutkampe ”alle mod alle” over 2x25 min.
Det er næsten overflødigt at nævne, at
den afgørende kamp stod mellem os og
HG. Vi vandt 17-7.
AJAX besøgte Kristiansstad, hvor vi i en
markhåndboldkamp spillede 5-5 mod IF
Kammeraterne. Vi fik en fin modtagelse
og blev flot beværtet. Kun den, der har
oplevet det mørkelagte og rationerede

Danmark vil kunne forstå, hvilken oplevelse det var at se neonoplyste butikker
bugne af varer, vi efterhånden kun kendte
af navn. Det var ikke småting, vi købte
hjem, endda for danske penge.
Kristiansstad vandt turneringen, men
turen huskes bedst, fordi vi på grund af
manglende reservation måtte overnatte i
badekarrene i Lunds svømmehal.
Efterslægten fejrede 25 års jubilæum ved
at arrangere et stævne i KB hallen, hvor vi
vandt finalen mod HG 5-3.
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Efterårets største begivenhed var dog
det to dages stævne, som AJAX og HG
afholdt i KB-hallen med deltagelse af
vennerne fra Göteborg: Majorna IK og
Redbergslid IK. HG vandt finalen over
Majorna.
RIK havde sit ynglingehold med hernede,
og til gengæld inviterede de vort ynglingehold op til en kamp få dage efter. Det blev
starten til den livlige udveksling, som vi
havde i mange år med ungdomsholdene.
Vort juniorhold vandt dette år Aftenbladets turnering, og på holdet befandt
sig Benny Madsen, Kaj Orla Jensen og
Simon Larsen.
På generalforsamlingen afgik Arne Pedersen som næstformand, da han var blevet

forflyttet til provinsen. Svend Aage Madsen overtog hans plads i bestyrelsen.
Pokalfinalen vandt HG over os med 8-6.

1946
I 1946 begyndte Göteborg med et stævnet der blev opreklameret under titlen
”Nordens bedste klubhold”, da Ajax vandt
finalen så blev vi uofficielt nordisk klubmester.
Denne succes bevirkede, at Danmark udnævntes til storfavorit i landskampen mod
Sverige få dage efter; men det gik ikke efter for ventning. Sverige vandt 9-7, selvom
Danmarks hold kun bestod af HG/AJAX
med Louw fra KH på mål.
I markhåndbold vandt vi atter KM, skønt
vi undervejs måtte indkassere et nederlag
til HG på 10-12.
Svanevig var med til VM i markhåndbold
der foregik i Frankrig, han berettede at
turen gik med en gammel faldefærdig
bus, der brød sammen af og til gennem

det sønderskudte Tyskland. I Saarbrücken
overnattede holdet i et bunkerhotel. Dagen efter spillede man semifinale mod
Frankrig og dagen efter kørte man videre
til Paris, hvor finalen stod mod Sverige.
Man tabte og der var 3 betalende tilskuere.
Kampen om KM stod naturligvis mellem os og HG. Den flotte pokal skulle
finde sit blivende hjemsted. Begge klubber havde vundet den fire gange hver,
og femte gang ville det blive til evig eje.
Det blev HG, der fik trofæet med hjem
efter at have slået os 8-5 i ”alle tiders
slow-motion stil” på det glatte gulv i KBhallen.
Det internationale håndboldforbund, IHF,
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blev genetableret ved et møde i København.
Pokalfinalen vandt HG over os med 7-3.
På generalforsamlingen blev Brygger
kasserer i stedet for Svend Jensen. Ind
trådte redaktøren Bent Carstensen, og

bestyrelsen fik nu denne sammensætning:
Bay Nielsen (formand), Bent Carstensen
(næstformand), Børge Brygger (kasserer),
Leif Nielsen (sekretær) og Svend Aage
Madsen.
Vore dygtige drenge og juniorer vandt Aftenbladets pokalturnering.

1947
Mads kom atter i vigør efter et benbrud
året før og spillede sin 25. landskamp i
Göteborg, hvor Svenskerne vandt 9-4.
I den officielle DTs første sæson var der
lagt op til det helt store opgør mellem
HG og AJAX. Vi havde kampen i vor
hule hånd, indtil 8 min. før tid. På det
tidspunkt skiftede vi pludseligt om til den
af os selv så forkætrede nøletaktik og
tabte 10-12. HG blev første indehaver af
den af DHF udsatte pokal, og Mads blev
DTs topscorer med 36 mål (i 8 kampe).
Ved VRIs fødselsdagsstævne vandt vi 7-6;

men i pokalturneringen narrede de os
med at vinde 3-2.
Ynglingeholdet med bl.a. Arne Jensen,
Zabel og Hans Chr. Larsen vandt Aftenbladets turnering.

1948
Vi indledte året med at få ”stryk” 6-12
i Gøteborg af vore venner RIK; men til
gengæld vandt Danmark endelig (med
9-7 i KB-hallen) i den 25. landskamp
mod Sverige. Walter spillede sin landskamp nr. 25, og Mads scorede sit mål
nr. 200.

Også dette år stod den afgørende kamp
mellem HG og os. Aldrig har det været
så dramatisk og så jævnbyrdigt, aldrig
har AJAX været så nær ved at lade sig
slå ud af nerver, og aldrig har HG spillet
så langsomt. AJAX vandt dog 13-10.
KHF havde besluttet, at man efter DT
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Danmarksmestre 1948
Bent Elin, Mads. Gundal, Skovby, Duekjær, Claus, Jørn, Børge Hansen Walter

skulle spille om KM. Dette mesterskab
gik også til os. I sidste kamp spillede vi
11-11 mod HG, hvilket var nok.

i denne VM-finale. Han trådte ind i 2.
halvleg i stedet for anføreren Egon Sander fra HG.

I markhåndbold tog vi først KM ved at
slå KH 6-4 i den afgørende kamp, og
DM erobrede vi ved at besejre VRI 9-5.
For anden gang blev der afholdt VM
i markhåndbold. Finalen stod i Paris
mellem Sverige og Danmark. Svenskerne blev verdensmestre med en sejr
på 11-4.

Vore ynglinge med Zabel, Steen Michelsen og Hans Christian vandt ungdomspokalturneringen.

AJAX havde otte mand, inklusive reserver og ledere, med til VM. Grænserne
var endnu ikke åbnet for turister; kun
sportsfolk fik set sig om de første år efter krigen.
Jørn Henriksen fik sin landskampdebut

Endelig lykkedes det os også efter 10 års
forløb atter at vinde pokaltur neringen
med en finalesejr på 4-2 over HG. Der
blev i øvrigt lanceret en ny ide ved denne
pokalfinale, idet der blev solgt sympatimærker til fordel for KHF, HG og AJAX’
byggefonde.
KHF havde besluttet, at man efter DT
skulle spille om KM. Dette mesterskab
gik også til os. I sidste kamp spillede vi
11-11 mod HG, hvilket var nok.
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1949
Oskar Clausen debuterede som AJAXspiller nr. 15 på det danske landshold, der
startede året med at slå svenskerne 15-9
i KB-hallen.
Desuden havde vi Gundal, Stump, Duekjær og Mads på holdet. AJAX-stilen fejrede triumfer.
I DT kronedes vore overbevisende sejre
med en 11-4 sejr over HG i den afgørende
kamp. ”Ingen danske hold kan true AJAX’
håndboldtrone”, skrev Idrætsbladet.
KM understregede denne påstand. Inden
vi i den sidste kamp slog HG 10-6, havde
vi sikret os titlen. Det var sidste gang KHF
arrangerede denne KM-turnering.
I en bykamp mod Lund stillede KHF simpelthen AJAX op som byhold med en Bkæde bestående af spillere fra KH og USG.
København vandt 14-10, og for første gang
i vor historie fløj man til og fra kampstedet.
AJAX oplevede sin hidtil største sæson.
Vi var dobbeltmestre såvel i salspil som i
markhåndbold, og ud af tolv rækker vandt
vi de seks. Så, da vi rundede de 15 år,
var der nok at feste for på Søpavillonen.

Årets DM i markhåndbold erobrede vi ved
at besejre Nakskov 21-8, Holbæk 24-6 og
AGF 18-8.
Stump spillede sin 25. landskamp mod
Schweiz i Winthertur. Desuden var vi
repræsenteret ved Jørn Henriksen, Walter, Mads og Duekjær samt Jørgen Larsen
som reserve og Leif Nielsen som leder
Senere på sommeren fik Bent Elin sin
landskampdebut mod Norge i Hamar i
syvmands udendørs
Med Niels Jensen på drengeholdet og
Povl ”Huk” Henriksen på ynglingeholdet
vandt vi begge disse rækker i Aftenbladets
pokalturnering
Efter 15 års succesrig gerning afgik Bay
Nielsen som formand, og Bent Carstensen overtog formandsstolen. Samtidig afgav Carsten redaktørposten til Bent Elin.
Skovby trådte ind i bestyrelsen.
Pokalturneringen vandt vi 7-6 efter en
yderst dramatisk kamp mod Helsingør.
For en gangs skyld var HG ikke nået til
finalen.

Svend Aage Madsen modtager mesterskabspokalen 1949 i KB-hallen
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1950
Inden landskampen mod Sverige arrangeredes en udtagelseskamp mellem Ajax
og ”resten”. Vi vandt 16–10 og fik Oscar
Clausen, Duekjær og Mads på holdet.
Danmark tabte 7–13, og det var Mads’
landskamp nr. 40 på 13 år.
DM vandt vi med tre points forspring til
nr. 2, USG. Mads blev turneringens topscorer med 48 mål.
Siden oktober 1947 havde 1. holdet ikke
tabt en kamp, men ved USGs stævne måtte vi se os slået af Helsingør med 9 – 6.
På ungdomslandsholdet figurerede Jørgen Simon Larsen og Zabel.
KM i markhåndbold blev erobret meget overlegent, hvorimod det kneb med
at hale DM i land. I finalen vandt vi kun
10–9 over Stjernen i Odense.
I slutningen af året fik Kaj Orla Jensen sin
målmandsdebut på landsholdet mod Sverige i Lund, men han kunne ikke forhindre
en svensk sejr på 17–9.

På grund af anstrengt økonomi måtte
AJAX-bladet reduceres til et duplikeret
blad.

Danmarksmestrene 1950
Osborg, Mads, Elin, Gundal, Claus,Leif I, Stump, Zabel, Børge, Duekjær, Bo Andersen
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1951
Der var røster fremme om, at AJAX skulle
udgøre det danske landshold, men det lod
sig ikke gennemføre.
I den afgørende match om DM (DTs 6. sæson stadig enkelttumering, men udvidet til
10 hold) havde vi denne gang Helsingør
IF som modstander. KB-hallen var mere
end stoppet til bristepunktet. Alle ville se
de mangeårige mestre komme ned med
nakken, og de fik deres ønske opfyldt. Det
var første gang, at DM gik til provinsen.
AJAX havde ikke tabt en DT-kamp siden
februar 1947, altså i fire år.
Zabel deltog på ungdomslandsholdet i

Kristiansstad, og en ung ukendt spiller fra
Ringsted, Morten Petersen, vogtede målet.
KM og DM i markhåndbold erobrede VI
også i 1951. DM blev afviklet over to dage
i Odense. Om lørdagen slog vi VRI, og
om søndagen vandt vi finalen over Stjernen 19-5 (10-0).
Om efteråret vandt vi pokalfinalen over
Københavns KFUM 13-5 og fik pokalen
til ejendom.
DT blev fra dette efterår spillet som en
dobbeltturnering med 10 hold. Vi hentede
bl.a. 2 point mod HIF i første runde.

1952
Vi startede året med at engagere den
landskendte Carl ”Skomager” til konditionstræningen. Vi ville vinde DM tilbage.
Zabel debuterede på landsholdet mod
Tyskland i Ostseehalle i Kiel med Oskar
Clausen som backmakker. Trods dette solide forsvar tabte Danmark 10-12.
Zabel var også sammen med Arne Jensen på ungdomslandsholdet, der bl.a.
tabte til Sverige med 10-16 i den nye
Vordingborghal.
Inden den sidste spilledag havde 1. holdet
sikret sig mesterskabet, og slutstillingen
blev, at vi havde fire points forspring til
nr. 2: HIF.
På grund af forflyttelse til Odense måtte
Carsten nedlægge formandshvervet, så
Kristian Skovby avancerede til formand,
og Leif Nielsen II indtrådte i bestyrelsen.

Mads bliver fejret ved sin 50. landskamp
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I KM i markhåndbold slog vi Efterslægten
med 20-10 i den afgørende kamp, men i
finalen om DM kunne vi ikke klare VRI på
Trekanten, og VRI vandt DM med en sejr
på 11-10.
Schweiz var værtslandet for det tredie VM
i markhåndbold. Danmark blev nr. 5 med
bl.a. Mads, Stump, Zabel og Simon på
holdet.
I pokalturneringen blev vi slået ud i semifinalen af HG.
Mads blev den første spiller herhjemme,
der opnåede 50 landskampe. Han spillede
den i KB-hallen mod Sverige

Den 25. kamp spillede han også mod
Sverige og tabte. Denne gang blev det
på 9-20. DHF gav ham et smukt sølvfad,
hvorpå der var indgraveret samtlige 50
landskampe med modstander, dato og
resultat.
Samme år var det DHFs tur til at indstille
en person til Oberst Sanders mindepokal. Mads blev den foretrukne og fik på
DIFs årsmøde pokalen over rakt af formanden Leo Frederiksen.
AJAX-Bladets tre numre i 1952 blev redigeret af Børge Hansen.

1953
Pressen kaldte det en sensation, da HG
slog os 14-12 i 2. omgang af DT. Dog blev
det ikke HG vi skulle afgøre mesterskabet
med. Århus KFUM var efterhånden kommet så godt med, at de blev udnævnt til
favoritter i vor indbyrdes kamp i Århus.
Kampen blev spillet en hverdag, så vi fløj
derover. 2500 tilskuere så AJAX vinde
16-11. Vi sluttede turneringen på l. pladsen fire point foran Helsingør IF.
På mesterholdet spillede: Kaj Orla Jensen
og Børge Hansen, Oskar Clausen, Zabel,

Gundal, Stump, Duekjær, Mads, Hans Chr.
Larsen, Arne Jensen og Simon Larsen.
Om sommeren arrangerede ungdomslederne Leif Nielsen II og Børge Hansen
en kombineret trænings- og sommerlejr
for ungdomsafdelingens medlemmer på
Vingsted stadion ved Vejle - med stor succes.
AJAX-Bladet havde levet en hensygnende
tilværelse, men dukkede op igen med bladets første redaktør, Leif Nielsen I som
initiativtager.

1954
Sverige var arrangør af indendørs VM.
Danmark blev nr. 5 med bl.a. Mads og Kaj
Orla på holdet.

I DT kom vi ud for et par nederlag, og
vi havde en hård opløbskamp med Tarup, som blev den endelige sejrherre med
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AJAX på anden pladsen, 5 point efter.
Det år havde DHF netop indført guld-,
sølv- og bronzemedaljer! – og Mads bebudede, at det var hans sidste indendørs
sæson på l. holdet.
Vore ynglinge vandt både mesterskab og
pokalturneringen. På holdet finder vi bl.a.
Niels Jensen og John Lundin.
I anledning af vor 20 års fødselsdag arrangerede vi et ungdomsstævne i Otto
Mønstedhallen, og her vandt ynglingene
deres række.
Årets flidspræmie i drengerækken gik til
Ove Ejlertsen.
Selve festen blev afholdt i Parkrestauranten, hvor Redbergslid IK var repræsenteret. Børge Hansen allierede sig med
Jørgen Hindsholm til at lede sommerens
tur for ungdommen til Vingsted.
En af vore første kampe i DT om efteråret
var mod Helsingør IF, som indskrev sig i
historien som den første TV-transmitterede håndboldkamp herhjemme.

Ynglingeholdet fra 1954
John Lundin, Niels Jensen, Jørgen Nielsen, Erik
Andersen, Per Andersen, Vagn Petersen, Jørgen
Lindahl, Mogens Sylvest

1955
I denne sæson oplevede vi for første
gang, at der blev snakket om, at AJAX
var i farezonen i l. division. Dog reddede
vi os hjem i de sidste kampe og sluttede på en 6. plads med 17 point for 18
kampe.
For første gang i håndboldens historie gik
DM til Jylland ved Århus KFUM.
Kunne seniorerne ikke, så kunne til gengæld de unge. Både 1. 2. og 3. drenge
samt 2. juniorer vandt tur neringen. På l.
drenge spillede Ole Friis, Svend Krarup,

Ove Ejlertsen og Per Klaus Jørgensen.
Spillere, der siden har præget klubbens l.
hold og bestyrelse.
København og Sjælland havde slået sig
sammen om markhåndboldturneringen
på denne side af Store Bælt. Den afgørende kamp stod som så ofte før mellem
KH og AJAX. Vi vandt 12-6 og blev KM
for tolvte gang. DM blev også vort efter
sejre over Stjernen 19-8 og VRI 15-11.
Både l. drenge- og l. seniorholdet vandt
deres pokalturneringer.
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1956
Niels Jensen startede året med at score
Danmarks mål nr. 100 i ungdomslandskampen mod Sverige i Odense.
Mogens Madsen (søn af berømte Walter
Madsen) spillede på Københavns udvalgte
ynglingehold.
I DT levede vi et farligt liv, men en energisk slutspurt bragte os på en 7. plads. Efter nogle års svaghed var HG atter på 1.
pladsen.
Til gengæld vandt 1. drenge igen KM med
bl.a. Ole Friis og Jørgen Eriksen på holdet.
På forårsgeneralforsamlingen blev kasserer Børge Brygger efter 22 år i bestyrelsen efterfulgt af Børge Hansen.
AJAX blev forbigået ved udtagelsen af
landsholdet i markhåndbold mod Czechoslovakiet og DDR. Kort før afrejsen
vandt AJAX både KM (KH besejret 198) og DM (Tarup besejret 13-9). Pressen
skrev: ”Håndboldskandale - AJAX må da
let kunne besejre landsholdet”. DHF inviterede derfor AJAX til en kamp mod det
udtagne landshold.

Vi besejrede landsholdet med 14-9 i
”Klosterhaven”, og dagen derpå kunne
man læse i aviserne: ”Landsholdet var et
barn i hænderne på AJAX”.
DT blev udvidet til 12 hold, og enhåndsdriblingen blev indført.
På l. holdet debuterede den fra Ringsted
indvandrede internationale målmand
Morten Petersen
Sidste års l. drengehold havde vokset sig
op i juniorrækken og vandt pokalturneringen.
l. seniorholdet blev slået ud af pokalturneringens kvartfinale af Schneekloth, som
vandt pokalen.

1957
På årets 1. dag offentliggjorde Politiken
en interessant statistik over de ti spillede
DT. Af de seksten klubber, der havde spillet i l. division, havde kun AJAX, HIF og
AGF deltaget i samtlige.
Hindsholm var i disse år efterhånden
blevet fast spiller på byholdet, og i fe-

bruar indledte Morten Petersen sin lange
glorværdige karriere med en kamp på
byholdet i Prag, hvor København tabte
18-25.
I DT opnåede vi en 6. plads med AGF
på l. pladsen. Til gengæld vandt AJAX
KM Old Boys - rækken for tredie gang.
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l., 2., 3. junior- og 3. drengeholdet sikrede
sig alle KM-titlen.
Mads spillede sin landskamp nr. 59 i
markhåndbold og sluttede dermed en tyveårig karriere.
AJAX vandt KM i markhåndbold, men
måtte aflevere DM til AGF, der således
også opnåede at blive dobbeltmestre.
23 års tradition blev brudt,
Vi måtte ty til en professionel træner,
Børge Olsen.

1. holdet røg ud af pokalturneringen i semifinalen mod USG.
Old Boys-holdet vandt pokalfinalen over
Vidar 5-3.
I DT debuterede Flemming ”Tuborg” Nielsen, som var indvandret fra Ringsted sammen med Morten. Det hjalp desværre ikke
stort. Pressen begyndte at fylde sportssiderne med bl.a. ”Gamle AJAX i bunden”
og ”Den er helt gal med AJAX”.

1958
Politiken startede året med at følge sin
statistik op. Vi var blevet passeret af HIF.
AJAX havde stadigvæk rekorden med
otte indendørs DM fulgt af HG med syv.
I DT så det mere og mere sort ud for vort

Jan Wickmann som fanebærer ved stævnet i KB-hallen

1. hold. Vi tabte de kampe, der skulle vindes, men tog til sidst point fra medaljetagerne AGF og Tarup. Vi reddede en 8.
plads. HIF blev en overlegen mester og
sluttede 10 point foran Tarup og AGF. De
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fem københavnske hold lå alle i bunden.
På generalforsamlingen trak formanden
Kristian Skovby sig tilbage. Leif Nielsen I
blev valgt som formand. Endvidere overtog Steen Michelsen posten som kasserer
fra Børge Hansen, medens suppleanten
Bent Stump Jakobsen indtrådte som nyt
bestyrelsesmedlem. Herudover fortsatte
Leif Nielsen II og Svend Aage Madsen.
Flidspræmierne gik til Ole Friis, juniorafdelingen og Kurt Christensen, ynglingeafdelingen.
KM markhåndbold vandt vi for 15. gang,
men tabte 17-19 til HIF, der vandt DM-turneringen og dermed dobbeltmesterskabet
for første gang.
Om sommeren nåede Werner Duekjær efter 13 års ihærdige anstrengelser at spille
sin landskamp nr. 25.
Indledningen til vor 25. sæson blev mar-

keret med et vellykket stævne i KB-hallen,
der indledtes med flot indmarch med alle
deltagende hold og hele banen omkranset
af vor ungdomsafdeling. Helsingør (dansk
mester) vandt stævnet ved at besejre HG
med 10-7 og dernæst Redbergslid IK
(svensk mester) med 12-10 i en forrygende
finale. Vi blev slået ud af RIK 8-2.
1. ynglinge vandt pokalturneringen med
følgende hold: Erik Rasmussen, Svend
Krarup, Kurt Christensen, Ove Ejlertsen,
Per Klaus Jørgensen, Rene Christiansen
og Jørgen Eriksen.
1. seniorholdet blev slået ud af pokalturneringen efter nederlag til HFC, og i DT
gik det rigtigt skidt. I lange tider lå vi på
jumbopladsen, men fik rettet noget op på
stillingen ved at vinde de sidste tre kampe
før jul, så vi kunne ”overjule” på en 8, plads.

1959
Nytårsdag vandt ynglingene HIFs årlige
ungdomsstævne, og stammen på holdet
blev flittigt benyttet på Københavns udvalgte ynglingehold.
Vort ynglingehold var også på en fem dages tur til Westphalen
l. holdet satte vore nerver på højkant,
men det lykkedes dog holdet at klare en 8.
plads, således at vi kunne fejre 25 års jubilæet som l. divisionsklub. AGF blev mester.
Vi afholdt stor reception om formiddagen
i DIFs hus, hvor eksformanden Bay Nielsen fik overrakt DIFs

Bestyrelsen 1959
Svend Aage Madsen, Bent Jacobsen, Leif Nielsen I,
Leif Nielsen II, Steen Michelsen
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1. holdet 1959
Simon, Duekjær, Ole Dyhr, Lundin, Jan Wickmann,
Hans Rasmussen, Peter Nielsen, Steen, Hindsholm,
Morten Petersen, Hans Christian

Københavnsmestrene i ynglingerækken 1959

ærestegn. Om aftenen festede vi i Parkrestauranten.

holdet, som ikke talte nogle AJAX-spillere, oplevede alle tiders fiasko. Siden har
Danmark ikke spillet markhåndboldlandskampe, og efter en meget dramatisk afslutning på DM afskaffede DHF dette spil
og udskrev det følgende år DM i udendørs
syvmandshåndbold .

Svend Jensen blev udnævnt til æresmedlem. Den 3. musketer Bernhard Jensen var desværre afgået ved døden kort
tid forinden, men han blev posthumt også
udnævnt til æresmedlem
AJAX vandt KM i markhåndbold, og inden de afsluttende kampe om DM, blev
VM-turneringen spillet i Østrig. Lands-

De københavnske 1. divisionsklubber,
AJAX, HG, Schneekloth og USG, besluttede at boykotte pokalturneringen i protest mod at skulle afholde rejseudgifter selv.

1960
Tæppet gled ned for AJAX
Efter 14 år i 1. division, hvor vi havde opnået fem førstepladser og tre andenpladser, måtte vi som nr. 11 rykke ned i 2.
division. HG vandt DM igen efter flere års
pause.
Ynglingelandsholdet med AJAX-spiilerne:

Ove Ejlertsen, Per Klaus Jørgensen og
Erik Rasmussen vandt NM i Oslo.
Generalforsamlingen vedtog, at der fremover kun skulle afholdes en ordinær generalforsamling om året
mellem 15. april og 15. maj, i stedet for
som hidtil to gange årligt.
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Udendørs satte vi os mellem to stole.
KHF havde, trods DHFs afskaffelse af
markhåndbold, alligevel udskrevet en
turnering sideløbende med KM i udendørs syvmandsspil. Vi deltog i begge turneringer og gabte sikkert over for meget.
I den afgørende kamp i mark håndbold
blev vi overraskende slået 13-14 af Efterslægten. Herefter var det uigenkaldeligt slut med dette spil i Danmark. I KMturneringen i syvmandsspil bevirkede en
uafgjort kamp mod Købmandsskolen, at
vi kun blev nr. 2. HG blev vinder og gik
som Københavns repæsentant videre til
den første DM-turnering i udendørs syvmandsspil, der fandt sted i Århus, og som
blev vundet af Skovbakken.
Ved vintersæsonens start overtog Leif
Nielsen II trænergerningen i seniorafdelingen.
Ved en reception i anledning af, at KHF
fyldte 25 år, blev Svend Aage Madsen og
Leif Nielsen I tildelt KHFs guldnål.
KHF arrangerede igen sin egen pokalturnering, men for sidste gang. Vi deltog
og vandt for niende gang. I finalen slog
vi USG 10-6 med følgende hold: Morten
Petersen, Jørgen Hindsholm, Kurt Christensen, Ejnar Kordt, Peter Nielsen, Ove
Anderson og Claus Sørensen.

Kurt Christensen

Old Boys-holdet vandt pokalfinalen over
Politiet 10-5.
2. division var delt op i en Øst- og en
Vestkreds med 11 hold i hver og en enkelt turnerings runde. Det kunne således
være skæbnesvangert at tabe blot en
kamp, hvis der skulle være håb om oprykning. Ved juletid lå vi i spidsen med
maksimum point for seks kampe - det
lovede godt.

I julen spillede Hindsholm sin 24. og 25.
bykamp ved KHFs jubilæumsarrangement, der foregik dels i KB-hallen dels i
Helsingborg.
Helge Bruus Jensen blev, som noget nyt,
valgt til ungdomsformand.
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1961
Det 4. VM blev afholdt i Vesttyskland,
hvor Danmark blev nr. 5 uden AJAX-spillere. Rumænien vandt VM.

Stump til fordel for Ole Dyhr (næstformand) og Morten Petersen. Leif I (formand)
og Leif II blev genvalgt i bestyrelsen.

Vi kom igennem 2. divisionens Østkreds
med tab af et point til Efterslægten. Kolding IF vandt Vestkredsen og skulle derfor
møde os i to kampe, inden vinderen af 2.
division kunne erklæres.

HG vandt den afgørende kamp i sommerturneringen over os med 7-4, men
AGF vandt turneringen i Odense.

Første kamp spilledes KB-hallen, hvor vi
vandt 28-23
Til udekampen havde holdet følge af en
hel busfuld supporters. Vore Old Boys
vandt over Kolding i en forkamp. l. holdet
vandt også kampen i Kolding med fem
overskydende mål 23-18, og AJAX var atter tilbage i den fornemste række.
Det var et helt fint seniorår, idet også 2.,
3., 4. og OB-holdet vandt deres rækker.
Årets
generalforsamling
forårsagede
en større udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. Steen Michelsen ønskede ikke
genvalg og afløstes som kasserer af Jørgen
Hindsholm. Endvidere udtrådte Mads og

Valbyhallen blev indviet om efteråret, og
vi fik alle vore afdelinger samlet her, med
undtagelse af Old Boys, som stadig holdt
til i Idrætshuset sammen med KH og IF
Oldboys.
I december drog landsholdet på turne til
DDR, Czechoslovakiet og Schweiz. Morten Petersen debuterede i en alder af 31
år, mod Schweiz, hvor Danmark opnåede
sin eneste sejr.
Efter første halvdel af DT var spillet, lå
AJAX på en 11. plads - ikke lyse udsigter!
KHF var som sædvanligt inviteret til at
sende byholdet til Østberlins nytårsturnering. Masseafbud forårsagede, at AJAX,
forstærket med Max Nielsen og Vagn
Ibsen fra MK31, erstattede København.
Østberlin var strålende værter - ikke
mindst nytårsaften.

1962
AJAX gjorde fin reklame for dansk håndbold i Østberlin nytårsdag ved at blive nr.
3. Vi spillede uafgjort mod Berlin, Beograd og Katovice, men tabte til Leipzig.
Fjorten dage senere besøgte vi Kiel, hvor

vi uden den store succes deltog i kampene
om Østersøpokalen.
En energisk indsats af vort unge l. hold
som gang på gang fik sportspressen til at
bruge sprogets bedste superlativer,
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resulterede i en 7. plads det første år, hvor
vi var vendt tilbage til l. division. Skovbakken vandt DM.
I AJAX-Bladet blev denne sæson omtalt
som ”de spildte points sæson”. Som undskyldning for holdet tjener, at fire ud af
elleve l. holdsspillere også varetog forsvaret af gamle Danmark. Peter Nielsen delte
l. pladsen på topscorerlisten med Jørgen
Peter Hansen fra Tarup, med 128 mål.
Old Boys, l. junior- og 3. juniorholdet,
vandt deres rækker.

Werner Duekjær blev engageret til at træne seniorafdelingen .

Ved generalforsamlingen blev Leif Nielsen
II afløst i bestyrelsen af Svend Krarup.

Ynglingeholdet vandt Ekstra-Bladets ungdomspokalturnering med finalesejr på 5-2
over Stadion.

I påsken drog juniorholdet under ledelse
af Rene Christiansen til Harzen, og Skt.
Hans aften genopstod det herhjemme så
forkætrede markhåndboldspil i al sin glans
og herlighed.
I sommerturneringen vandt HG for 3.
gang den afgørende kamp mod os med
9-6. HG kiksede dog i forsøget på at vinde DM, som gik til Viby.

DTs 1. division var blevet reduceret til 10
hold, og efter 1. omgang lå vi på den farlige 9. plads.
Endelig fik Danmark for første gang ram
på Sverige på svensk grund. Det skete med
landsholdets sejr på 18-16 i Helsingborg,
med Morten Petersen og Peter Nielsen på
holdet og Per Klaus Jørgensen som reserve.

1963
Morten Petersen og Peter Nielsen startede
det nye år på byholdet i Østberlin. Så blev
det Ove Ejlertsens tur til at debutere på
landsholdet mod Frankrig i Paris. Han
havde Morten, Peter og Per Klaus som
medspillere, men det hjalp ikke. Frankrig
vandt overraskende 22–19, og Ajax fik
skyld for nederlaget.
Århus KFUM havde allerede sikret sig

DM, da vi en hverdagsaften fløj over for
at afgøre vort mellemværende. Vi gav
dem først en buket blomster og dernæst
en ”sæk” på 21–16. Ajax blev nr. 5, sølle
2 points fra sølvmedaljerne! De første fire
pladser blev besat af århusianske klubber.
1. ynglinge vandt B-rækken og rykkede
op i A-rækken. Old Boys vandt deres række for fjerde gang.
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På generalforsamlingen trak formanden
Leif Nielsen sig tilbage efter 29 års virke
i bestyrelsen. Hans efterfølger blev den
kun 25 årige Gunnar Klansø. Flemming
Nielsen overtog pengekassen efter Jørgen
Hindsholm, og Ole Dyhr næstformand
overdrog pladsen til Ove Anderson. I bestyrelsen fortsatte Morten Petersen og
Sven Krarup.
Endelig vandt vi KM i sommerturneringen
efter hård opløbskamp med USG og gik
til slutkampene om det første udendørs
DM i Valby Idrætspark. I finalen besejrede
vi Århus KFUM 14–13 efter en yderst
spændende og dramatisk kamp, hvor der
blev dømt 12 straffekast, 6 til hver side.
I DT gik det fint – efter 1. omgang lå vi
på 2. pladsen. Det var en helt ny fornemmelse, som vi skulle 10 år tilbage i tiden
for at finde magen til. Undervejs satte
Peter Nielsen ny målscorerekord med 19

Morten Petersen i en af hans mange gode kampe for
AJAX og landsholdet

fuldtræffere i en kamp mod Skovbakken
– heraf 9 på straffekast.

1964
1. holdet og oldboys drog i starten af det
nye år til Drott i Halmstad .
For 1. holdet gjaldt det nu om at koncentrere sig om DT -turneringen, hvor det
ædle metal glimtede. Vi vandt de fleste af
forårets kampe, og vore nærmeste konkurrenter tog point fra hinanden. Overskrifter som: ”Bryder AJAX den onde
cirkel nu?” ”Fantomspurt af AJAX” –
”AJAX havde rygrad til at tåle modgang”
samt mange lignende, prydede avisernes
sportssider.
I turneringens sidste kamp mod Schne-

ekloth skulle vi erobre mindst et point for
at vinde DM. Vi vandt 25-18, og blev således efter 11 års forløb atter dansk mester
indendørs.
Det smukke bronce fad, som Redbergslid I K skænkede os ved 20 års jubilæet i
1954 - og som skulle overræk kes til den
spiller, der betød mest, når vi igen vandt
DM - tilfaldt Morten målmand.
Pudsigt nok blev RIK svensk mester samme år.
Samtidigt med mesterskabet vandt vi retten til at deltage i Europacupturneringen
for mesterhold i den følgende sæson.
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Danmarksmestrene 1964
Fra venstre: Kurt Christensen, Jan Wickmann, Jørgen Eriksen, Claus Sørensen, Erik Rasmussen (mål),
Peter Nielsen, Per Klaus Jørgensen, Vagn Olsen, Ove Anderson, Morten Petersen (mål) og Ove Ejlertsen

VM blev afviklet i Czechoslovakiet. Fra
AJAX deltog kun Morten i en kamp. Ove
Ejlertsen var blevet udtaget, men sygdom
tvang ham til at melde afbud. Rumænien
vandt VM, og Danmark sluttede som nr. 7.
Vor 30 års fødselsdag og ”guldfest” holdt
vi i Frederiksberghallen. Inden spisning
og dans spillede hele seniorafdelingen
bold. Det første 1. hold og 1. juniorhold
fra 1934 mødtes i en dyst. Spillerne havde
nok ”stil”, men det hele foregik i slow-motion, og enkelte ”juniorer” havde nu også
nået 100 kg klassen. ”Seniorerne” vandt,
men desværre læderede ”juniorspilleren”
Svend Aage Madsen sin achilles-sene og
måtte omgående indlægges og gik derved
glip af festlighederne.
Vor egen Einar Kordt afløste Duekjær
som seniortræner.

I sommerturneringens finale måtte vi se
os slået af HG 11-15, men HG kunne ikke
klare Århus KFUM i kampen om DM i
Odder.
I Europacup’en trak vi først Union fra Helsingfors. Kampen blev spillet KB-hallen,
og vi vandt 34-19.
1.holdet havde en pragtfuld tur til Island.
DHF indførte landspokalturneringen, og
efter sejre i efteråret over Helsingør, HG
og MK31, kæmpede vi os frem til finalen, der skulle spilles i det nye år.
Året sluttede med to bykampe i Helsingborg og Gøteborg, hvor fem
AJAX’ere, Morten, Per Klaus, Kurt, Ove
og Peter Nielsen medvirkede i to sejre.

32

1965
Morten, Per Klaus og Ole Hartung startede det nye år på KHFs byhold i Østberlin.
Næste modstander i Europacupen var det
franske mesterhold Union Sportive d’Ivry,
Paris. Vi tabte udekampen 16-19
I en propfuld KB-hal banede vi os videre
vej til semifinalen med en sejr på 39-15.
Næste modstander hed Medvescak fra
Zagreb i Jugoslavien. Igen blev KBhallen
fyldt til sidste plads med over 3000 tilskuere. Vi brændte fire straffekast i kampen, og vandt desværre kun 24-20. Til
returkampen i Beograd chartrede vi et
fly. Vort fire-måls forspring fra København viste sig at være for lidt i Beograd.
Vi blev løbet over ende og tabte 11-21.
Imellem de to kampe mod jugo’erne spillede vi i den næstsidste DT-kamp mod HG

Per Klaus Jørgensen og Ove Anderson i kamp
mod HG

om ”sølvet”. Det blev til bronzemedaljer,
som vi ikke havde prøvet at vinde før. Århus KFUM tog sig af guldet.
4. seniorholdet var det eneste af klubbens
hold, der kunne smykke sig med en førsteplads det år.
Det var gået alvor1igt tiIbage for ungdomsafdelingen, men efter en kraftig
agitation på forskel lige skoler fik lilleputog drenge afdelingen tilgang, der bragte
begge afdelinger op på ca. 20 medlemmer.
Fra AJAX var kun Morten med på landsholdet i 1965.

Jan Wickmann i kampen mod Ivry

Der blev fundet en dato for afvikling af
den første landspokalfinale, hvor AJAX
skulle møde mestrene Århus KFUM i KBhallen. Vi fik revanche for nederlagene i
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DT og vandt 21-19, hvormed AJAX fik
første aktie i pokalen.

senere pokalvindere Skovbakken slog os
ud 14-13.

Ole Friis blev på ekstraordinær generalforsamling i august valgt som kasserer efter Flemming Nielsen.

Bent ”Stump” Jakobsen avancerede fra
KHFs udtagelseskomite til DHFs ditto.
Morten tangerede Mads’ rekord på 44
spillede bykampe.

KM udendørs gik atter til HG, der slog os
22-14. Herefter lykkedes det HG også at
vinde DM i Næstved.
I den nye landpokalturnering mødte vi allerede vor skæbne i anden kamp, hvor de

Einar Kordt havde også påtaget sig trænerhvervet for seniorerne i denne sæson,
men overlod rollen som udskiftnings leder
til Bent Jakobsen, Efter første runde i DT
lå vi nr. 5.

1966
Efterhånden var der tradition for, at
AJAX var repræsenteret i Østberlin ved
nytårstid. Denne gang deltog Morten og
Per Klaus atter sammen med Jan Wickmann. Morten opnåede her sin 50. bykamp.
København blev kun nr. 7, men Jan må
have gjort et godt indtryk, idet han blev
vor 25. landsholdsspiller kort tid efter i Forum mod Sverige, som vandt 14-9.
I DT fik Kordt og ”Stump” i forening trukket 1. holdet frem til en tredie plads efter
HG og Århus KFUM. I den følgende sæson blev duoen afløst af PouI Åskilde fra
HG, der dog selv havde trådt sine børnesko i AJAX.
Ungdomsafdelingens eneste talentfulde
hold, juniorholdet vandt KM. Siden skulle
der gå ti år, inden et af vore ungdomshold
- også et juniorhold igen - vandt KM.

På Københavns udvalgte ungdomshold
optrådte Keld Herand fra juniorerne og Ib
Rasmussen fra ynglingene.
4. senior vandt deres turneringsrække.
På generalforsamlingen blev Kurt Christensen valgt til bestyrelsen som ny næstformand efter Ove Anderson.
AJAX-Bladet blev atter overladt til ”den
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gamle redacteur” Leif Nielsen I, godt hjulpet af sønnen Ole Friis.
På den skandaleombruste landsholdstur
i foråret til Sovjet deltog Stump som udskiftningsleder, samt Morten og Ejlertsen
som spillere. Tolv ud af femten spillere
blev ved hjemkomsten udelukket for udisciplineret opførsel.
Udelukkelsen blev dog ophævet senere,
men nogle af de karentæneramte meldte
fra til VM i Sverige. Pressen skrev ”Lad
babylandsholdet blive hjemme”. Men
landsholdet tog på tur til Polen for at blive
rystet sammen.
KHFs sommerturnering blev vundet af
HG, der i den afgørende kamp slog os 139. HG vandt også DM udendørs i København.
Ole Christensen i rollen som spiller

I en spændende semifinale i landspokalturneringen tabte vi i Århus efter to
omkampe med 30-31 til Århus KFUM,
der også vandt finalen over Tarup.
Vort ynglingehold nåede ungdomspokal-

turneringen, men måtte bøje sig for overmagten.
I august døde vor første formand og æresmedlem Bay Nielsen i en alder af 61 år.

1967
Året begyndte i Sverige med den sjette
turnering om VM indendørs. Fra AJAX
var Morten med som spiller og Stump
som udskiftningsleder. Babylandsholdet
spillede sig sensationelt videre fra den
indledende pulje med storsejr over Tunesien 27-6, hvor Morten stod hele kampen,
også i slaget mod Frankrig, blev det til en
sejr på 9-8. Og det blev til sejre over Jugoslavien 14-13 derefter over Sovjet med

17-15. Dermed nåede Danmark frem til finalen i Vesterås. Guldet gik til Czechoslovakiet, der vandt finalen 14-11, men hele
Danmark jublede over sølvmedaljerne.
l. holdet blev nr. 5 i DT, hvor HG igen
vandt guld.
Oldboys og 3. senior vandt deres rækker
Ynglingene spillede 10-10 den afgørende
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Ove Ejlertsen i skudposition

kamp mod Stadion og var dermed kun et
mål fra at have vundet KM.
Efter generalforsamlingen byttede Kurt
Christensen og Ole Friis job i bestyrelsen. Kurt fik kassen, og Ole blev næstformand

I starten af DT spillede vi sensationelt
uafgjort med Århus KFUM i Århus. Så
strakte sensationerne ikke længere. Ved
årets udløb lå AJAX på næstsidstepladsen
med sølle fem point. Morten deltog som
eneste AJAX’ere på KHF-byholdets nytårstur til Østberlin.

1968
Et nyt målmandsemne dukkede op på 1.
holdets tur til det nordlige Vest tyskland i
januar. I Bremervörde stod Ole Olsen fantastisk på mål, og ikke mindst takket være
ham vandt vi turneringen.
På 1. holdet dukkede flere nye navne op,

medens andre forsvandt. Spillere som Robert Andersen, Bjarne Nissen, Uwe Bødewadt, Uffe Brage og Peter Graversen var
med til at redde vort liv i 1. division.
Vi blev nr. 8 med Viby og AGF i hælene
på os. HG blev atter mester.
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Per Klaus Jørgensen

AJAX blev rækkevindere med 3. drenge
og 4. senior.
Senere på året blev Stump valgt til DHFs
UK-chef.
På Københavns udvalgte ungdomshold
spillede fra AJAX Ole Thastum, Keld Herand og Jørgen Køhler (ynglinge) samt
Steven Williams (junior).
Ved afslutningsfesten på Brønshøj kro fik
Helge Bruus Jensen overrakt AJAX-Pokalen som nr. 25 i rækken.
Dette år fik vi foden indenfor i den nye
Bavnehøjhal med tildeling af én ugentlig
time. Den øvrige træning foregik fortsat i
den gamle Valbyhal.
I 1968 kom ungdomsholdene igen på rejser. Ynglingene var i foråret i Münster, og
om efteråret tog drengene til Flensborg.

I DT gik det os rigtigt skidt. Åskilde kunne
ikke være til stede ved kampene og Stump
tog sig derfor af holdet. Ved nytårstide lå
vi på 8. pladsen.
Landsholdet klarede sig uden AJAX spillere og kun Morten spillede en enkelt
kamp for byholdet.
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1969
Stumps indsats på udskiftningsbænken
hjalp desværre ikke stort. Aldrig før var
det gået ”gamle” AJAX så elendigt - nr. 10
og sidst i DTs l. division med 7 point i 18
kampe. Igen blev HG mester.

I foråret deltog juniorholdet i Wellingdorfer
TVs storstævne i Kiel, hvilket blev indledningen til et varmt venskab med den tyske
klub og ikke mindst en stribe af pragtfulde
ture for ungdomsholdene i årene efter.

Som afløser for Åskilde engagerede vi
Walther Hagemann fra Viben.

Ynglingene havde i august besøg af et
hold tjekkere fra Prag, som i fem dage
var privat indkvarteret. I efterårsferien var
AJAX på genvisit i Prag på samme vilkår.

Vor 35 års fødselsdagsfest blev fejret på
Søllerød kro - trods nedrykningen var humøret højt og optimismen i god behold.
På generalforsamlingen blev Morten Petersen valgt til klubbens sjette formand og
afløste Gunnar Klansø. Per Klaus Jørgensen afløste Kurt Christensen som kasserer, og endvidere indvalgtes Ove Ejlertsen
til den ledige plads.
Helge Bruus Jensen blev rost for sit store
agitationsarbejde for ungdomsafdelingen.
De lokale skoler blev inviteret til turnering
i AJAX’ træningstimer.

Bowlingpigerne

AJAX- konerne fandt det opportunt også
at få deres friaftener, så med formandinden, Nelly Petersen, Grethe Klansø, samt
Birthe Hindsholm, som initiativtager begyndte ”håndboldenkerne” at bowle.
Om efteråret var 1. holdet i Weissenthurm
- en Rhinby nord for Koblenz.
I DTs 2. division debuterede Steen Sørensen, tidligere IK25 og HG, på mål for 1.
holdet. Vi nåede dog ikke højere end en 5.
plads efter 1. runde.
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1970
AJAX blev nr. 6 og måtte forblive i 2.
division
AJAX lilleputter vandt C-rækken med
maksimum point og målscoren 92-11!
Helge Bruus Jensen blev AJAX’ første Diplominstruktør efter at have gennemgået
DHFs tre-årige kursus med afsluttende
prøver.
2. senior vandt sommerturneringen. Efter-

årssæsonen blev indledt med en oplevelsesrig tur til Færøerne, der var bragt i stand
med hjælp fra vore to færøske spillere Anfinn Nielsen og Jörleif Kurberg. Det blev
lutter sejre og fin omtale i aviser og radio.
Vi sagde farvel til Valbyhallen og Idrætshuset, og alle vore afdelinger, trænede nu
i Bavnehøjhallen.
1. holdet kom godt fra start i turneringen,
og efter 1. runde lå vi på 2. pladsen - 1
point efter Tarup.

1971
1. holdet havde en fin udgangsposition,
da 2. omgang af DT startede, men oplevede en meget hård opløbskamp om omrykning til 1. division. I sidste kamp var
kravet en sejr over Vejle i Bavnehøjhallen
- og det blev en gyser af rang.
Da dom merens befriende fløjte sluttede
kampen, var resultatet en sejr til AJAX
på 18-17. Tarup blev nr. 1, og AJAX
blev nr. 2 med samme point som MK31.
I de indbyrdes kampe med MK31 havde
vi hver vundet en sejr, men til al held var
vores sejr- et mål større end MK31s. Vi
rykkede således tilbage i 1. division.
For at puste nyt liv i ungdomsafdelingen
blev der oprettet et ungdomsudvalg bestående af en spiller fra hver afdeling,
to ungdomstrænere samt et bestyrelsesmedlem, der holdt det første møde

8, januar 1971. Ud over at bidrage til
virkeliggørelse af flere ideer blandt ungdomsspillere fik udvalget også betydning
for rekrut tering af nye ledere til klubarbejdet.
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1. holdet i sponsortrøjer
Ole Hartung, Per Klaus Jørgensen, Ib Rasmussen, Keld Herand, Peter Graversen, Mogens Poulsen, Bent
Andersen, Finn Nielsen, Steen Sørensen, Ole Thastum og Jan Wickmann

Efter forslag fra Ungdomsudvalget besluttede årets generalforsamling at give ynglinge stemmeret.
På generalforsamlingen trådte Svend
Krarup ud af bestyrelsen og afløstes af
Helge Bruus Jensen.
Det redaktionelle arbejde med AJAXBladet var nu alene i hænderne på Ole
Friis. Grundet tilbagekomsten til 1.
div. var det nødvendigt at styrke klubbens økonomi. Vi fik derfor efter flere
forhandlinger tegnet vor første sponsor kontrakt med Faxe Bryggeri (Faxe
Kondi). Det blev en treårig kontrakt med
et godt samarbejde hvor 1. holdsgruppen og bestyrelsen m.m. blev modtaget

af direktionen med flot middag både i
1972 og 73.
1. holdet vandt deres første kamp over
debutanterne Tarup, men da 1. omgang
var spillet til ende havde AJAX fortsat
kun 2 point og var placeret som nr. 10
efter Tarup!
Keld Herand fik sin debut på ungdomslandsholdet i november. Der var gået
lang tid siden, en AJAX-spiller havde optrådt på et landshold.
Og så til noget helt nyt. AJAX afholdt
juletræsfest for medlemmernes børn.
Dette havde været et ønske siden klubbens start, men altså først en realitet efter knap fyrre år!
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1972
Vesterbro- og Sydvest-Bladet viste AJAX
den gunst at udsætte en præmie til den
spiller, der havde den bedste indsats i sæsonen 1971- 72, Det blev Keld Herand.
AJAX måtte dog endnu en gang bide i det
sure æble og tage turen til 2. division.
Den foreløbige sidste optræden i 1. division afsluttede AJAX med en placering som
nr. 10 og 5 point i 18 kampe. Stadion blev
en overlegen vinder af DM.
Valter Hagemann takkede af efter 3 sæsoners virke som træner i AJAX og blev afløst af Jørgen Jacobi fra RH33 (Roskilde) .
I marts fik Ole Friis støtte fra Lasse Rasmusson i redaktionsarbejdet af AJAXBladet, der i oktober blev udvidet med en
selvstændig ungdoms sektion under navnet Vaskebaljen med en redaktion på ni
ungdomsledere og –spillere, ledet af Steven Williams.
Hos ungdommen blev klubbens første mi-

nipuslingeafdeling for 7-10 årige drenge
oprettet og fik tilgang af ca. 30 spillere.
Medlemstallet i ungdomsafdelingen
var steget kraftigt; f.x. havde lilleputafdelingen for første gang to hold tilmeldt
i turneringen og nåede op på ikke færre
end fyrre medlemmer.
Lilleputterne sikrede sig øvrigt oprykning
til A-rækken; men desværre måtte drenge og ynglinge indstille sig på at spille i
B-rækken i den næste sæson.
Eftersommeren stod i de Olympiske Leges
tegn, og indendørs håndbold var for første gang på programmet. Danmark havde
kvalificeret sig, men sluttede blot som nr.
13 af 16 nationer.
2.division var nu delt op i en Vest- og en
Østkreds med 10 hold i hver. Vor indsats
var som nat og dag: enkelte strålende
kampe, men flest på det jævne og nogle
ganske rædselsfulde. Det strakte til en 4.
plads, da vi nåede årsskiftet.

1973
Året startede med ekstraordinær generalforsamling, der havde indretning af
klublokale og dermed ændring af Byggefondens love, på dagsordenen.
I DT snusede vi til oprykningschancen,
men efter en uafgjort kamp med FIF forsvandt spilleglæden og humøret. ”Højt at
flyve - dybt at falde” var ord vi måtte sande

med en slutplacering som nr. 7. Østkredsens nr. 1 og oprykker blev Virum Sorgenfri.
I løbet af sommeren må planerne om eget
klublokale i en nedlagt forretning på Enghave Plads opgives.
På generalforsamlingen trådte Per Klaus
Jørgensen og Ove Ejlertsen ud af bestyrel-
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Da vi flyttede til nye forhold i Bavnehøjhallen i 1970 modtog klubben klager over
spillernes opførsel. Efter en slags ”charme-offensiv” over for Bavnehøjhallens
personale blev vi velset i hallen.
I denne sæson blev nye, hvide spilletrøjer
prøvekørt i alle afdelinger, og det blev
straks bemærket, at AJAX’ ungdomshold
altid stillede ens og pænt klædt på.
I denne sæson
ste gang hold
og satte rekord
reungdomshold:
København.
Jørgen Eriksen

sen, og i deres sted indvalgtes Allan Mollerup (kasserer) og Lasse Rasmusson.
I det fyrreogtyvende AJAX-år havde
bestyrelsen således følgende sammensætning: Morten Petersen (formand), Ole
Friis (næstfmd.), Allan Mollerup (kasserer),
Lasse Rasmusson (sekretær) og Helge
Bruus Jensen (ungdomsformand) med
Sven Bay Nielsen som suppleant.
1. holdet påbegyndte sin anden sæson i 2.
division, og efter 1. runde var situationen
truende. AJAX lå nr. 8, ganske vist kun 5
point efter nr. 1, Holte. Vidar, som havde
slået os, var placeret som nr. 9, 3 point
efter, og udgjorde derfor en alvorlig trussel. Stod det forholdsvis sløjt til med vort
ansigt udadtil, så kunne det halvvejs gennem vinterturneringen glædeligt konstateres, at der blev præsteret et så ihærdigt
arbejde i ungdomsafdelingen og med så
fine resultater som aldrig før.
Der blev arbejdet målbevidst på at skabe
respekt om ungdomsafdelingen ikke alene
spillemæssigt, men også adfærdsmæssigt.

stillede AJAX for føri minipuslingerækken
med 11 tilmeldte herDet næststørste antal i

Som en yderligere ”charme-offensiv” blev
der krævet disciplineret opførsel i kampene, for at forbedre vort forhold til de
”sortklædte”.
I september var puslingene en tur i Gøteborg. Gennem Leif Nielsen I og Henry
Lagergren fik vi genoptaget forbindelsen
til Redbergslid I K, som siden er blevet
blev opretholdt til stor glæde og gavn for
mange af vore ungdomshold.
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Vore l. minipuslinge, l. puslinge og l. juniorhold spillede i A-rækken, medens ynglingene og drengene spillede i B-rækken.
Puslingene opnåede de bedste resultater
med en tredie plads i A-rækken og sølv
ved det uofficielle DM i Dansborghallen,
hvor en stor skare AJAX-tilhængere sørgede for stemningen. På holdet deltog
bl.a. Frank Carlsen, Jørgen Gulmark, Michael ”Jumbo” Johansen, Morten Lykke
og Lars Mortensen.
Vort internationale jubilæumsstævne for
ungdom i påsken havde deltagelse af omkring 190 gæstende spillere og ledere fra
inviterede venskabsklubber i Danmark,
Sverige, Tyskland og Holland. Det lykkedes både vore juniorer og puslinge at
vinde deres rækker. I det praktiske arbej-

Frank Carlsen

de fik ungdomslederne stor hjælp fra flere
forældre og ikke mindst Eli Bülow.
Ved afslutningsfesten sammen med KI fik
Frank Carlsen flidspræmien i puslingeafdelingen

1974
1. holdet kæmpede en fortvivlet kamp for
at bevare sin 8. plads i 2. div.. Som en af
de første og største bedrifter havde Ajax
i sin tidlige ”barndom” slået det dengang
uovertrufne mesterhold Vidar. Nu omtrent
40 år efter havde skæbnens lunefulde spil
overladt Vidar at give os nådestødet og
ekspedere os ned i 3. div..
Oldboys vandt KM for sjette gang og deltog i DM i Århus, hvor holdet opnåede en
fjerde plads.
40 års jubilæet var planlagt til at skulle fejres med maner. Det blev det også trods
vor nye og ringe status som 3. divisionsklub.
Ajax udgav sit tredje jubilæumsskrift, der

havde omfang som en bog og dækkede
alle 40 år. Denne flotte bog blev sendt
som gave til samtlige medlemmer.
Et hyggestævne for gamle AJAX-hold blev
afholdt 27. april.
I påsken gennemførtes et stort invitationsstævne med deltagelse af 55 ungdomshold.
Stella og Svend Jensen (medstifter) bød på
morgen kaffe 2. maj.
Og som kronen på festlighederne var
over hundrede medlemmer samt gæster
fra forbundene samlet på restaurant Wivex i Tivoli. Det var to passive medlemmer, der især kastede glans over festen.
Først Gunnar ”NU”, der ikke fysisk var
til stede, men alligevel klarede at give en
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Senior afdelingen 1974

levende og vittig reportage af selve festen gen nem en båndindtaling. Senere
underholdt skuespilleren Karl Stegger.
I løbet af aftenen blev der holdt mange
indholdsrige taler og uddelt flere æresbevisninger. Leif Nielsen I blev udnævnt
som æresmedlem i AJAX og dermed
den fjerde person, der har opnået den
største hæders bevisning i klubben. Steven Williams tildeltes AJAX-pokalen.
Endvidere fik Leif Nielsen I overrakt
DIFs ærestegn af DIFs næstformand,
Fredslund Petersen, der desuden som
DHFs formand overrakte DHFs sølvnål
til Svend Aage Madsen og Bent Stump
Jakobsen. Endelig overrakte John Mathiesen KHFs sølvnål til Morten Petersen.
Ved valg til bestyrelsen blev Ole Friis
afløst af Sven Bay Nielsen som næstformand.
Ved samme lejlighed præsenterede Morten forslaget om at bygge og drive et
klubhus med frivillig arbejdskraft i forbindelse med et planlagt institutionsbyggeri

på Vester Kirkegårds beredskabsareal
(pestkirkegården). Trods skepsis over for
tanken om frivillig arbejdskraft, blev der
fra Byggefonden givet tilsagn om støtte
til ideen. Imidlertid blev institutionsbyggeriet forkastet af politikerne, hvilket
forsinkede vort projekt.

Ib Rasmussen
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Som noget helt nyt præsenterede AJAX
et julestævne, som gik hen og blev årtiets væsentligste håndbolds mæssige
nyskabelse. Morten Petersen og Valter
Hagemann ønskede at genskabe tidligere tiders 2. juledagsstævner i KB-hallen, hvor der næsten altid var fuldt hus,
og dette troede de kunne lykkes ved at
præsentere nogle gode håndboldkampe med et bredt udsnit af aktører, der
kunne trække tilskuere. Hvad var mere
naturligt end at sam mensætte nogle udvalgte hold fra de forskellige herre- og
damedivisioner. Allerede dagen efter gav
Faxe Bryggeri tilsagn om sponsorstøtte,
og Bavnehøjhallen blev sikret, trods et
planlagt boksestævne.
Julestævnet blev en bragende succes og
affødte masser af lovord om Ajax’ initiativ samt opfordringer til at gentage
stævnet det følgende år.
Debutsæsonen i 3. div. startede dårligt,
og efter 1. halvdel havde 1. holdet kun
opnået 5 point.
UNGDOM 1974/75
Puslingeholdet vandt det store internationale udendørs stævne i Kiel, medens ynglingene i et frygteligt regnvejr
tabte finalen 0-1
Puslinge- og drengeafdelingen gennemførte en uges træningslejr i Göteborg
som gæster hos Redbergslid IK.

Ungdom 1973 / 74

i A-ræk ken, minipuslinge nr. 4 i A-rækken. For første gang i mange år skulle
alle vore hold spille i A-rækken i den
kommende sæson.
Puslingeholdet blev igen nr. 2 ved det
uofficielle DM.

Arne Simonsen spillede på KHFs udvalgte ynglingehold og debuterede 23.
februar på ynglingelandsholdet mod
Vesttyskland. Mogens Eldrup spillede på
KHFs udvalgte juniorhold.

Mogens Hertz udsatte en præmie til et
ungdomsmedlem, der altid bevarede humøret i nederlagets stund. Præmien tilfaldt Lars Færge, der måtte skuffes med
at blive vraget til puslingenes DM-hold,
men som alligevel bevarede humøret og
deltog som maskot, fordi han ikke ville
snydes for samværet med kammeraterne.

Årets resultater i mesterskabsturneringen var ualmindelige gode: Ynglinge nr.
2 i A-rækken, juniorer nr. 1 i B-rækken,
drenge nr. 1 i B-rækken, puslinge nr. 2

Som afslutningstur var juniorerne fem
dage i Holland for anden gang hos RCF
Animo, hvor holdet sluttede med et nederlag på et mål i semifinalen.
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1975
1. holdet fortsatte det dårlige spil i
2.halvdel af DT og blev i den afgørende
nedrykningskamp på udebane mod Ballerup slået 18-16 til trods for, at Arne
Simonsen og Allan Johansen var blevet
hentet fra ynglingeholdet sammen med
træneren Ib Frandsen kraftigt støttet af
et halvt hundrede AJAX-tilskuere.
For første gang i klubbens historie gled
AJAX ud af Danmarksturneringen for at
spille i Københavnsserien
Oldboys vandt KM for syvende gang og
fik sølvmedaljer ved DM i Odense.
Generalforsamlingen, 6. maj, behandledes fem forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer: Ny spilledragt, nye
terminer for kontingentopkrævning,
Stemmeret til passive medlemmer,
Skærpelse af krav over for kontingentrestanter og udvidelse af bestyrelsen med
en A-gruppeformand forbindelse med
nyt A-gruppeudvalg.
Efter lange diskussioner blev forslaget
om ny spilledragt nedstemt af en fraktion af ældre medlemmer, der havde
fejret så mange og store triumfer i den
sort/røde dragt.
Forslaget om at udvide stemmeretten til
også at gælde passive medlemmer faldt
også efter en ganske hård debat.

Bedste klub ved stævnet hos Wellingdorfer TV på
æresrunde

rammer med ansvar over for bestyrelsen. Her var ikke tale om blot at genindføre tidligere tiders spilleudvalg, men at
etablere et organ, der fritager bestyrelsen for det direkte arbejde omkring l. og
2. holdet, idet bestyrelsen tyngedes af
stadig voksende administrative byrder.
Samtidigt bestemtes, at A-gruppeformanden skulle indtræde i bestyrelsen,

Til gengæld var der fuld enighed om at
skærpe kravene over for kontingentrestanter.
Generalforsamlingen vedtog endvidere
forslaget om at nedsætte et udvalg på
tre medlemmer, der vælges af generalforsamlingen til at varetage 1. og 2. holdets sportslige interesser og praktiske

Herrejuniorholdet 1975 / 76
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l. holdet sluttede året på en suveræn l.
plads i Københavnsserien efter topdramaet mod SK63, hvor endnu en ”gammel” AJAX-kæmpe, Keld Herand, på
et tidspunkt, hvor kampen syntes tabt,
med hattrick sørgede for slut resultatet
16-14.
Der havde de senere år været langt mellem AJAX-spillere på udvalgte hold, så
det var derfor glædeligt at se Per Lyngholm debutere på byholdet og Arne Simonsen debutere på såvel ynglinge- som
ungdomslandsholdet.
Frank Carlsen, et stort ungdomstalent der ydede en
enestående holdindsats, og eneste drengespiller, der
har modtaget BJ pokalen

der således blev udvidet til seks medlemmer. Det første A -gruppeudvalg fik
følgende sammensætning: Ib Frandsen
(formand), Valter Hagemann og Werner
Block. Valter overtog dog formandsposten midt i sæsonen.
I bestyrelsen blev Sven Bay afløst af
Henning Jensen som næstformand.
Ole Friis udtrådte af AJAX-Bladets redaktion i august efter at have varetaget
denne post siden 1966. Lasse Rasmusson fortsatte som eneredaktør, bortset
fra ungdommens ”Vaskebaljen” .
De skuffende sportslige resultater i den
foregående sæson fik A-gruppeudvalget
til at sætte alt ind på at rykke tilbage til 3.
division så hurtigt som muligt. Et kup blev
gjort ved at få John Bjørklund som træner, og han levede fuldstændigt op til de
stillede forventninger. Bjørk betingede sig,
at han havde frie hænder til at udtage holdet blandt klubbens spillere - uanset deres
alder. Per Klaus stillede sig til disposition,
og han styrede holdet med sin store erfaring igennem turneringen i Københavnsserien til en sikker oprykning.

UNGDOM 1975/76
Sæsonen startede med et stort rejseprogram om foråret. Forst deltog minipuslinge, puslinge og juniorer i stævnet
hos vennerne AIK Odense. Puslingene
opnåede det bedste re sultat med en finaleplads, hvor de tabte til det tyske hold
”Hohner” SV.
Puslinge og drenge vandt storstævnet i
Kiel, medens ynglingeholdet tabte efter
omkamp i semifinalen til Redbergslid.
På det samlede resultat vandt AJAX pokalen som bedste klub.
Drengeafdelingen var også aktiv i sommerferien, hvor de tog på træ ningslejr
i Gøteborg og spillede træningskampe
mod de stærke hold HP Wartha og
Kroppskultur.
Efter otte år i ”skyggen” havde AJAX
igen endelig et hold i EBs pokalfinale i
KB-hallen: Minipuslingeholdet, der dog
tabte 8-10 til Stadion. På holdet spillede
Claus Lykke, Brian Hansen, Michael
Madsen og Dan Malmstrøm.
I januar rejste et puslinge- og et drengehold til Göteborg for at deltage i gigantstævnet Bohus Cup der havde 60 deltagende hold i hver af de to aldersklasser.
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ved uofficielt DM i Toreby. Juniorer:
Københavnsmestre og SØLV ved DHFs
officielle DM i Birkerød. Eneste minus
ynglingene rykker ned i B-rækken.

Drengeholdet 1975 / 76

Igen var vi gæster hos RIK på Skatås,
hvor der blev lejlighed til at boltre sig i
halvanden meter sne. Sports ligt opnåede holdene ingen succes.
Efter 10 år uden et KM blev 1976 året,
hvor AJAX’ ungdomsafdeling for alvor
slog igennem, ikke bare i København,
men som hørende til den absolutte top i
landet: Minipuslinge: Pokalfinalister, Nr.
2 i København og SØLV ved uofficielt
DM i Århus. Puslinge: Nr. 5 i København
og deltager ved uofficielt DM i Hvidovre.
Drenge: Københavnsmestre og GULD

Mogens Eldrup, Juniorholdets storskytte og spilfører
med et glimrende overblik

Minipuslingene startede sæsonen som
et uprøvet hold og blev en glædelig oplevelse ikke bare resultatmæssigt, men tillige også spillemæssigt. I den afgørende
kamp om KM mod Stadion var holdet
uheldig, og ved DM slog vi først VRI i
den indledende runde, men tabte til
samme VRI 4-5 i finalen, der blev spillet
lige efter vores semifinale.
Det lykkedes drengeholdet at leve op til
et meget skrapt ”krav” om succes. Efter et skuffede nederlag til Helsingør IF i
pokalturneringen og en svag turneringsstart spillede holdet snart op til favoritværdigheden og sluttede helt i top med
at vinde både KM og DM.
Juniorholdet blev den dejligste overraskelse. De startede som et undertippet hold i lave omdrejninger. Efter sensationelle sejre over topholdene Stadion
og RH blev juniorerne suve ræne vindere af KM. Ved DM havde eksperterne
igen undertippet holdet. Ved at vinde
over Holbæk 18-15 og spille uafgjort
13-13 med AGF, hvor Mogens Eldrup
udlignede på 3 m-kast efter tid, banede
juniorerne sig frem til finalerunden og
sølvmedaljerne.
Årets flidspræmier uddeltes til Dan
Malmstrøm hos minipuslingene, til Søren Nielsen hos puslingene og til Jan
Færge hos juniorerne. En enestående
begivenhed indtraf, da Frank Carlsen i
drengeafdelingen fik BJ-pokalen, der ellers før og siden altid er blevet uddelt til
en ynglinge spiller.
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1976
1. holdet lagde ud med fem suveræne sejre, men løb så ind i sit første nederlag på
hele 18-24 til SK63. For at rykke op skulle
vi så blot vinde den sidste kamp mod H37.
Det blev en glædens dag for AJAX i det
gamle Idrætshus, hvor tidligere AJAXhold havde fejret deres triumfer. Det blev
selvfølgelig en nervepirrende kamp, hvor
AJAX først i de sidste minutter sikrede sejren på 18-15 og dermed kom tilbage i DT.
Der var blomster til vore spillere fra ungdomsspillerne og ikke et øje var tørt, ja
selv Bjørk fældede en glædeståre.
Arne Simonsen spillede på ungdomslandsholdet mod Frankrig og bidrog til to
sejre. Arne deltog også sammen med Jørgen Hertzsprung i to ungdomslandskampe
mod Vesttyskland.
Vor tidligere 1. holds spiller Ole Christensen blev udnævnt til IHF- dommer

På årets generalforsamling skete epokegørende ting. Byggefonden blev opløst
efter at have eksisteret i 34 år, og midlerne overgik til klubhusprojek tet. Endnu
en epokegørende ting fandt sted, idet generalforsamlingen med stort flertal vedtog forslaget, der blev forkastet året før,
vedrørende ændring af spilledragt. Herefter forsvandt den for det ”erfarne publikum” så kendte sorte trøje til fordel for
vor hvide trøje, der på brystets venstre
side havde en lodret bred sort stribe mellem to smalle røde striber brudt af navnet
AJAX i sort skrift.
Ved valget til ny bestyrelse blev Allan Mollerup og Lasse Rasmusson afløst af Bent
Andersen som kasserer og Benni Pedersen som sekretær.
Vor ”ægtefælleklub” Kvindelig Idrætsforening fyldte 70 år den 21. maj. KIs
mangeårige formand Karen Hansen blev

Sven Gulmark, Arne Simonsen, Torben Gylling, Per Klaus Jørgensen, Benni Pedersen, Mogens Poulsen,
Keld Herand, træner John Bjørklund. Nederste række: Steen Brandt, Steffen Andersen, Steen Sørensen,
Robert Andersen
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KHFs repræsentantsskabsmøde vedtog,
at divisionklubbernes 2. hold kunne deltage i Københavnsserien .
AJAX blev vinder af KHFs sommerturnering ved at vinde finalerunden over
Rødovre og Stadion.
l. holdet fik en god start i 3. division og
tabte i l. halvdel kun til vor værste konkurrent Rødovre.

Morten Petersen og Henning Jensen underskriver
kontrakten på lejemålet af klubhusparcellen

hædret med KHFs sølvnål, og AJAX var
rigt repræsenteret, hvilket ikke var så underligt, eftersom så mange AJAX’ere har
fundet deres bedre halvdel netop i KI.
Det blev samtidig året, hvor et af klubbens største ønsker - eget klubhus - gik i
opfyldelse. Efter næsten to års forhandlinger kunne formand og næstformand,
Morten og Henning, 20. januar 1976, hos
Begravelsesvæsenets direktør, I. Møller-Sørensen, sætte deres navne på lejekontrakten for hele det 10.000 kvm store areal.
Kontrakten blev 8. april 1976 endelig
godkendt i Københavns Borgerrepræsentation, som kunne glæde sig til, at der
nu kom liv på arealet.

Den 18. september var der rejsegilde for
klubhuset med deltagelse af et stort antal
medlemmer og gæster.
Stor succes i Landspokalturneringen. I
Bavnehøjhallen vinder AJAX sensationelt
kvartfinalen mod 1. divisionsholdet Skovbakken med 21-18.
AJAX havde igen hjemmebane i semifinalen mod endnu et 1. divisionshold, Århus KFUM. Kampen var meget lige, og
AJAX fulgte med til 17-17, men tabte 19-24.
Arne Simonsen og Jørgen Hertzsprung
spillede på ungdomslandsholdet mod Czechoslovakiet.
AJAX fik Shell Varme Center som ny
sponsor ved 4. holdsspilleren Svend Larsens mellemkomst.

Bestyrelsen indkaldte i maj til igangsætningsmøde for klubhusbyggeriet.
Kommunen gik i gang med at fremføre
hovedkloakledning til arealet, og klubbens
medlemmer gik igang med indhegning af
arealet. Sommeren igennem mødte 2030 medlemmer op på grunden hver weekend for at støbe kloak og fundament.

Sådan så der ud på klubhusgrunden før byggeriet
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Bort, vaske, skrubbe...

New look

Kort før jul blev finansieringen af klubhusbyggeriets færdiggørelse sikret, idet
AJAX blev bevilget et lån på 100.000 kr.
fra Københavns Kommunes Idrætsfond.
Overborgmester Egon Weidekamp efterkom en invitation til at besøge byggepladsen og var meget imponeret over det store
frivillige arbejde, som medlemmerne har
lagt i projektet.

To puslinge- og et drengehold slog lejr i
Kiel. Drengeholdet vandt turneringen,
medens 1. puslingeholdet blev slået ud af
de senere vindere Højby.

UNGDOM 1976/77
I St. Bededagene 14. -16. maj afholdt vi
ungdomsstævne i Bavnehøjhallen, hvortil
vi havde inviteret venskabsklubber i Danmark, Sverige, Vesttyskland, Holland og
Belgien.

Minipuslingeholdet 1976 / 77 efter pokalsejren
i KB-hallen

AJAX var igen pokalfinaledeltagere, i
år med både minipuslinge og drenge.
De mindste fuldbyrdede succesen ved at
vinde finalen over HIF 6-2, medens drengene trods imponerende spil blev besejret
af SAGA med 6-5.
Minipuslingene satte et sikkert KM over
styr og blev noget skuffende kun nr. 2.
De blev dog nr. 3 ved det uofficielle DM
i Århus. På holdet var Henrik Fugmann,
Claus Lykke, Morten Hansen, Michael
Madsen og Kenn Nyborg.
Puslingene blev nr. 2 i København og
vandt GULD ved uofficielt DM. På holdet
spillede Jan Ørnfeldt og Stefan Kercza.
Triumfen blev markeret med en specialtrykt DM-trøje til spillerne ..
Drengene blev nr. 4 i A-rækken.
Juniorerne tabte KM sidste sekund til rivalerne MK31 og blev nr. 2 i A-rækken
Efter kun et år i B-rækken rykkede ynglingene op i A-rækken.
Bent Hansen blev på repræsentantsskabsmødet indvalgt i KHFs ungdoms
UK.
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Byggeriet
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1977
Den kolde vinter lagde en dæmper på arbejdet med klubhusbyggeriet, men en lille
skare trodsede sne og kulde og gik igang
med arbejdet med de indvendige vægge
og beklædning.
Generalforsamlingen, på AJAX’ 43 års
fødselsdag, vedtog et større lov kompleks
for klubhusets drift. Til klubhusets første
forretningsudvalg valgtes Morten Petersen
(formand), Steven Williams (regnskabsfører) og Robert Andersen.
Ved valg til bestyrelse blev Henning Jensen og Bent Andersen afløst af Werner
Block som næstformand og Svend-Erik
Kyvsgaard som kasserer. Jørgen Larsen
afløste Werner Block i A-gruppeudvalget.
Kegleafdelingen tyvstartede ved at holde
afslutningsfest i det nye klubhus. Omsider

oprandt en mærkedag i klubbens historie, klubhusets indvielse den 15. juni. I
strålende solskin strømmede gratulanter
til Bavnehøj Allé 30. Så at sige alle med
tilknytning til idræt eller de involverede
kommunale myndigheder var til stede.
DIFs formand Kurt Møller roste AJAX’ initiativ, der beviste at det ikke kun var i provinsen, at der eksisterede et sammenhold,
der kunne gennemføre et så omfangsrigt projekt gennem frivillig arbejdskraft.
Blandt mange øvrige talere kan nævnes
Helge Krarup-Hansen (USG), Svend Petersen (Frem) og direktør C.C. Holme
(Carlsberg). Indledningsvis holdt Morten
naturligvis en fyldestgørende tale, der
sluttede med at takke for al den støtte og
hjælp, der var givet fra såvel myndigheder
som private samt ikke at forglemme vore
egne medlemmer. Også ungdomsformanden, Helge, holdt tale, der på ungdommens vegne udtrykte en forventningsfuld
glæde over at huset nu var åbnet.
Bestyrelsen udbød borde til klubhuset ”til
salg” og fik derved huset møbleret.
Ungdommens blad ”Vaskebaljen” gik
ind efter 26 numre siden starten i 1972.
Lasse Rasmusson var nu helt alene om
AJAX-Bladet.
Jørgen Hertzsprung blev udtaget til U77landsholdets kamp mod Frankrig og til
ungdoms-VM i Sverige.
1. holdet storspillede og gik fra sejr til sejr.
I toppen af 3. division var der hård kamp
mellem Rødovre, MK31 og AJAX. Den
første forhindring blev overvundet, da
AJAX i Bavnehøjhallen besejrede MK31
så sikkert som 17-10.
Turneringens sidste kamp var på udebane
mod Rødovre, som vi lå á point med. I
en total udsolgt hal spillede vore gutter en
meget flot kamp og vandt 19-12.
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Klubhusets indvielse
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Få dage efter den officielle indvielse af klubhuset afholdtes en kombineret sæsonafslutning og indvielsesfest for medlemmerne.
Morten holdt hovedtalen, som primært var
en takketale til de mange mennesker, der
havde bidraget til klubhusets tilblivelse. En
særlig indsats ydet af to forældre, Laszlo
Kercza og Olaf Malmstrøm, blev honoreret
med et flot ølkrus. Ligeledes blev den trofaste kerne igennem hele byggeriet hædret,
og det var Werner Block, Valter Hagemann
og Freddy Christophersen.
Vor aldrende nabo, Ingemann blev hædret for sin filmoptagelse af byggepladsen
igennem hele byggeperioden. Endelig var
der tak til Bjørklund for hans indsats, der
havde givet os den store sportslige triumf
med oprykning til 2. division.
Helge holdt også tale, og i sin morsomme
stil ønskede han at uddele tak og gaver til
dem, der normalt uddeler og aldrig selv
får. Det var naturligvis formanden, Morten, som blev takket og som havde den

Juniorholdet 1977 / 78

største del af æren for, at AJAX nu havde
fået et hjemsted. Der var i denne forbindelse også roser til Nelly, som havde måttet lide et stort afsagn.
Erik Tvernø talte på DHFs vegne og hædrede Morten med DHFs sølvnål for hans
store arbejde i forbindelse med opførelse
af klubhuset.
AJAX mistede et kært medlem og mangeårig 1. holdsspiller, da Ib Rasmussen (30)
under en 3. holdskamp i Bavnehøjhallen
fik et ildebefindende og bevidstløs måtte
køres på hospital, hvor han døde.
Den mangeårige AJAX-spiller Ove Anderson blev engageret som træner for Agruppen.
Den nye sæson begyndte med et stort internationalt stævne i Bavnehøjhallen med
deltagelse af Saab, Helsingør
IF, Belgien og AJAX. Turneringen blev
vundet af HIF over Saab.
I DT gik det dårligt for vort 1. hold, og
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omkring juletid blev det arrangeret sådan,
at 1. holdets træning skulle varetages af
Valter sammen med Ole Christensen, medens Bjørk skulle tage sig af udskiftning i
kampene.
Vort traditionsrige julestævne fik sponsorstøtte fra Carlsberg med henblik på at få
alle tiders arrangement op at stå. Vi havde
tilsagn fra vort VM-landshold, der ville deltage, hvis der blev tale om en stærk udenlandsk modstander. Vore anstrengelser
mislykkedes, men det tredie julestævne
arrangeret af AJAX blev alligevel meget
vellykket.
UNGDOM 1977/78
Ungdomsholdene havde stor succes i EBpokalturneringen med AJAX-hold i tre
finaler, hvor puslingene og juniorerne
vandt, medens ynglingeholdet tabte.
8. november blev der igen afholdt forældremøde, hvor Ingemanns film om klubhusets tilblivelse blev vist. Denne aften gav
stødet til dannelse af en støtteforening.

1978
1. holdets præstationer forbedredes, og
selvom der var mange nervepirrende kampe, lykkedes det os at bevare vor plads i
2. division. I skæbnekampen på udebane
mod MK31 blev Mogens Eldrup hentet op
fra ynglingeholdet, og med sine seks mål
var han var en væsentlig årsag til, at vi
vandt 18-17.
Den 24. januar afholdtes stiftende generalforsamling i en støtteforening, der fik navnet
AJAX’ Ungdomsafdelings Venner (AUV).

I januar deltog puslingeholdet i Bohus
Cup i Gøteborg, hvor hele den svenske
elite var samlet. Holdet klarede sig godt,
men måtte efter omkamp i semifinalen
se sig besejret af de senere vindere HP
Warta.
Puslingeholdet blev nr. 2 i A-rækken og
vandt uofficielt DM.
Juniorholdet vandt suverænt KM og senere lige så suverænt DHFs DM med finalesejr over Vissinge-Hadsten på 22-10.
Drengeholdet med bl.a Lars Færge og Søren Nielsen opnåede en flot fjerde plads
blandt 78 deltagende hold ved de uofficielle skandinaviske mesterskaber i Tarm
i påsken.
Følgende Ajax-spillere optrådte på KHFs
udvalgte herreungdomshold: Jan Færge og Mogens Eldrup (ynglinge), Frank
Carlsen, Michael Johansen, Morten Lykke og Kim Jacobsen (juniorer).
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spændende kampe og det danske landshold et hårsbredde fra en finaleplads.
Efter et uafgjort re sultat mod russerne
kunne Danmark have spillet sig i finalen
ved at slå Sverige med 6 mål. Sverige
havde ”kun” æren at spille for, men den
danske sejr rakte kun til en kamp om
3. pladsen, hvor Jugoslavien slog os.
Vesttyskland blev verdensmester foran
USSR.

Torben Gylling

I efteråret 1977 havde ungdomstrænerne
over for nogle forældre luftet tanken om
at danne en støtteforening, der kunne
bistå ved forskellige arrangementer og
måske også formidle økonomisk støtte til
ungdomsholdene. Ved et stort forældremøde 8. november 1977 blev der dannet
en arbejdsgruppe med 11 forældre samt
ungdomsformanden Helge.
Gennem uddeling af indbydelser og minsandten også en lille notits i den lokale
avis, blev der gjort opmærksom på afholdelse af det stiftende møde. Her mødte 32
interesserede frem og blev præsenteret for
et virkeligt gen-nemarbejdet oplæg fra arbejdsgruppen.
Den stiftende generalforsamling foretog
valg af fem bestyrelsesmedlemmer og to
suppleanter, der på det første bestyrelsesmøde, 31. januar konstituerede sig således: Arne Lykke Christensen (formand),
Egon Mortensen (næstformand), Annelise
Nielsen (sekretær), John Kristensen (kasserer) og Ruth Thustrup med Lena Jensen
og Tom Nielsen som suppleanter.
Jørgen Hertzsprung blev udtaget til VMlandsholdet, som skulle spille i A-VMturneringen i Danmark. Det blev årets
helt store begivenhed med masser af

Ved årets generalforsamling blev alle bestyrelsesmedlemmer genvalgt. Jørgen
Larsen blev afløst af Arne Simonsen i
A-gruppeudvalget, der således for første
gang fik en spiller som medlem. Klubhusudvalget blev udvidet fra tre til fem medlemmer, og Flemming Hansen blev valgt
som ny regnskabsfører, medens Frank
Frølund og Henrik Hansen valgtes som
nye medlemmer.
Lasse Rasmusson stoppede som redaktør
af AJAX-Bladet efter have virket siden
1972. Som ny redaktør tiltrådte Benni
Pedersen.
Afslutningsfesten i klubhuset udløste
et meget populært valg ved tildeling af
AJAX-pokalen til Valter Hagemann

Sven-Erik Kyvsgaard
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Til den nye sæson var Vagn Olsen engageret som træner. DT i 2. division, startede lovende for 1. holdet med sejre over
Østfyn og Lynge, men derefter gik det
ned ad bakke. Endnu en gang lykkes det
at overtale Bjørk lund til at tage roret, og
det kan nok være, at Bjørk fik motiveret
spillerne og genskabt selvtilliden på holdet.
Det blev besluttet at udvide Klubhuset
med et Annex med 21 sovepladser, da vi
fik tilbudt en gratis bygning fra Avedøre
gæsteboliglejr, som skulle nedlægges.

slog vort puslingehold SAGA 5-4, og vort
ynglingehold slog MK31 9-7.
Puslingene havde også succes i KHFs mesterskabsturnering og vandt KM, hvorefter de sluttede af med at vinde sølv ved
DM.
Drengene blev nr. 3 i A-rækken og opnåede en flot anden plads i de uofficielle skandinaviske mesterskaber i Tarm i påsken.
Drengene blev nr. 3 i A-rækken og opnåede en flot anden plads i de uofficielle skandinaviske mesterskaber i Tarm i påsken.

Vort traditionsrige julestævne, Carlsberg
Cup, blev igen en succes og havde vort
herre B-landshold som vinder.

Juniorer og ynglinge vandt Sønderborgstævnet.

UNGDOM 1978/79
AJAX fik to hold i EB-pokalfinalerne. Her

Ib Frandsen blev indvalgt i KHFs herreungdoms UK.

1979
Benni Pedersen vendte hårdt savnet tilbage efter et 1/2 år i Lagos til sine forpligtelser som sekretær i bestyrelsen og
redaktør af AJAX-Bladet.
Kampen for at overleve i 2. division var
hård, da l. holdet kun havde samlet fem
point efter første runde. Det lykkedes i
anden runde at erobre 11 point, og vor
skæbne skulle afgøres i den sidste kamp
mod Stjernen i Frederiksberghallen . Kravet var en sejr på mere end fem mål for at
undgå kampe om nedrykning, og vi vandt
med seks mål.

Vi tog afsked med Bjørklund, som havde
været redningsmanden i en meget vanskelig og nervepirrende sæson. Til gengæld gjorde vi et trænerkup ved at engagere den tidligere HG-spiller Palle Iversen,
som havde trænet HG i 2 år og Stadion i
3 år forinden.
Generalforsamlingen valgte Arne Simonsen som ny A-gruppeformand, medens
den hidtidige formand Valter Hagemann
fortsatte i udvalget som menigt medlem.
I klubhusudvalget indtrådte Werner Block
som formand, og som ny regnskabsfører
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Efter to år uden sponsor lykkedes det ved
John Kristensens mellemkomst at træffe
aftale om sponsorstøtte til vort l. hold
med det lokalt beliggende skrotfirma Børge Kristensen &. Søn, som ønskede at gå
aktivt ind i sportsverdenen.
I oktober afholdtes ungdoms VM i Danmark,

og Ajax påtog sig et arrangement. Resultaterne af ”vore” kampe blev Frankrig–Japan
24–19 og Portugal–Holland 17–23.
Forud var gået lang tids planlægning, det
blev et perfekt arrangement, som Ajax
høstede mangen ros for. En efterfølgende
banket for de fire hold blev holdt i klubhuset.
AJAX’ nye træner, Palle Iversen fik sat
skik på 1. holdet efter to sæsoner med
skiftende trænere og konstant nedrykningstrussel. DT startede godt, og efter 1.
halvdel havde AJAX med 10 point kontakt med toppen.
Ved en sammenkomst efter en kegleaften
i november blev Svend Aage Madsen hædret med DlFs Ærestegn DlFs kontorchef
Leif Nielsen I forestod overrækkelsen og
omtalte den betydning, som Mads havde
haft for dansk håndbold.
Jan Færge spillede på KHFs ungseniorhold.
AJAX’ traditionsrige julestævne bød
endnu en gang på et utraditionelt indslag
i form af DM-vinderholdet i 1971 fra Efterslægtens Boldklub. EB-guldholdet blev
faktisk dagens hold, og med Vagn Olsen i
spidsen blev der givet håndboldopvisning,
da de slog et hold af udvalgte spillere fra
2. division. Stævnet blev en klar succes,
og AJAX fik igen rosende omtale.

B.K & Søn Matal A/S sponsorerede AJAX i 1979 - 1981

UNGDOM 1979/80
Denne sæson bragte en nyskabelse i
dansk ungdomshåndbold i form af en Østturnering for de bedste ynglinge på Sjælland, Lolland-Falster og i København. På
baggrund af ynglingeårgangens resultater
i de foregående år var AJAX en selvskreven deltager.
Drengeafdelingen var meget ambitiøs
og afholdt en træningslejr på 14 dage i
Gøteborg. Som så mange gange før var
Redbergslid så venlige at lade os bo i deres stuga i Skatås. Stort set alle spillerne

John Bjørklund

valgtes John Kristensen, som først havde
lært AJAX at kende som forældre og siden blev aktiv som medstifter og bestyrelsesmedlem i AUV.
Ved afslutningsfesten i maj måned blev
Svend-Erik Kyvsgaard tildelt AJAX-pokalen for sin store indsats som spiller og ikke
mindst kasserer på tredie år.
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og dernæst KM, for endelig at vinde bronze ved DHFs Danmarksmesterskab på
Bornholm.
Igen sås flere Ajax-spillere på de repræsentative hold. Lars Færge spillede på
KHFs juniorhold og Frank Carlsen, Carsten Grønmann Larsen og Lars Mortensen spillede på KHFs ynglingehold.
Lars Mortensen debuterede desuden på
ynglinge landsholdet mod Vesttyskland i
Ringkøbing og igen i Viborg før påske.
Her gjorde Lars det så godt at han blev
udtaget til senior-ungdomslandsholdets
kampe ved NM i Helsingfors.

i drengeafdelingen dette år genfinder vi i
ynglingeafdelingen i 1984.
Sæsonen blev på alle måder en stor succes for drengene: VINDER af: Pokalturneringen, Københavnsmestre, Danmarksmestre og Skandinaviske mestre (uoff.)
Juniorholdet vandt Midtjysk Julecup (Bording) og Sønderborgstævnet.
Ynglingene blev vinder af Østturneringen

Ynglingeholdet 1979 / 80

Nu kunne ingen være i tvivl om at AJAX
havde Danmarks stærkeste herreungdomsafdeling. Men hvordan skulle vi
fortsætte og forstærke udviklingen. En
af de aktiviteter, der afgørende brød
med vor stolte tradition, var indførelse af
Mini-Mix håndbold, hvor ”mini” betyder
at spillerne begynder allerede i femårsalderen, og hvor ”mix” betyder at både
drenge og piger spiller på samme hold.
Det begyndte som et forsøg; for hvordan
skulle vore ungdomsledere klare spil lere
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i en alder, hvor konkurrence ikke havde
betydning - men hvor aktivitet til gengæld var nøgleordet! Der blev nok at
se til og brug for mange kræf ter ved de
ugentlige træningstimer i Bavnehøjhallen, hvor der mødte 60 børn. Forsøget
faldt heldigt ud og er videreført i årene
efter. Det betød dog ikke, at piger blev
optaget i AJAX som medlemmer (hvilket ville stride mod vore vedtægter);
men hvor længe kunne denne bastion
mon holde?

Helge i færd med at instruere de helt små MINI-MIX

1980
1. holdet fortsatte de gode takter i anden
runde af DT og sluttede på en 4. plads
i 2. division med 42 point. Som tilskuer
var det helt befriende at følge holdet uden
truslen om nedrykning hængende over
hovedet.
Fra AJAX spillede Lars Mortensen på
Ungdomslandsholdet ved de nordiske
mesterskaber i Helsingfors, efter han forinden havde spillet to ynglingelandsholds
kampe mod Vesttyskland.
2. seniorholdet, blev vinder af A- rækken

Veteranerne københavnsmestre

dygtigt anført af Vagn Olsen, og rykkede
for første gang op i Københavnsserien.
Carsten G. Larsen blev indvalgt i bestyrelsen og afløste Benni Pedersen som
sekretær. I klubhusudvalget blev Flemming
Hansen afløst af Freddy Christophersen.
AJAX-Bladet fik ny redaktør, idet Paul
Skipper Christensen afløste Benni Pedersen.
Ved afslutningsfesten var der stor festivitas
oven på en god sæson. AJAX-pokalen blev
tildelt Sven Bay Nielsen - søn af AJAX’ første formand fra 1934-49 - for sit store og
mangeårige arbejde for klubben.
Endvidere blev AJAX vinder af Veteranturneringen, som KHF afholdt for første gang. Holdet blev anført af vore fordums stjerner, Ove Ejlertsen, Ejnar Kordt
og Jørgen Hindsholm.
Vor sponsoraftale med BK & Søn Metal
blev forlænget for 1980-81. Som noget
ganske enestående indgik vi derudover en
sponsoraftale for vort gode 2. hold med
BA-Food fra Kødbyen.
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2. holdet

UNGDOM 1980/81
I maj rejste samtlige ungdomshold sammen med KI til stævne hos AlK Odense.
De største præstationer blev dog ydet i
køkkenteltene af AUV-flokken.

I DT går det rimeligt godt, men det kan allerede konstateres at Ajax ikke får nogen
topplacering. Dertil er 1. holdet for ukonstant i sine præstationer.
Morten rundede de 50 år og 150 indvaderede Onsbjerg Allé, heriblandt Ajax’
ungdom.
Julestævnet afvikles for sjette gang med et
sensationelt nyt indslag i form af en opvisningskamp mellem de to verdensstjerner
i badminton, Morten Frost og Flemming
Delfs.

Juniorerne vandt pinsestævnet hos TSV
Ellerbæk ved Hamborg ved at besejre
storholdet Grunweiss-Dankersen i finalen
med 10-8 efter omkamp.
Drengene var i træningslejr hele 14 dage
hos RIK

Formand Morten mellem Flemming Delfs og Morten Frost

Den 1. novemner fyldte formand Morten 50 år, og
ca. 150 mennesker invaderede Onsbjerg Allè
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Fra sidelinjen fulgte den store Ajax-trup ivrigt begivenhederne ved AIK Odenses stævne

Minimix deltog i deres første stævne og
vandt alle kampe stort.
Lilleputter og juniorer nåede som de eneste AJAX-hold pokalfinalerne i KB-hallen. Lilleputterne tabte dog til Ydun 9-11
efter en meget lige og velspillet kamp.
Juniorerne spillede til gengæld helt formidabelt og for måede at slå storfavoritterne FIF 8-5.
Drengene vandt Dalhem Cup som første
danske hold siden 1972.
Brian Hansen spillede på KHFs udvalgte

juniorhold. På et udvalgt drengehold deltog Henrik Fugmann, Claus Lykke, Michael Madsen og Morten Petersen i to
kampe mod Skåne.
Ved årets afslutning blev flidspræmier
uddelt til Jacob Friis (lilleputter), Lars
Christensen (puslinge), Lasse Cederquist
(drenge), Jan Ørnfeldt (juniorer), og Jørgen Gulmark (ynglinge) fik tildelt BJ -mindepokalen.
Sæsonens resultater nåede ikke på højde
med tidligere år. Det begyndte ganske

Herrejuniorholdet 1980 / 81 efter pokalsejeren i
KB-hallen

MINI-MIX-holdet 1980 / 81 med sejerspræmierne
fra Gladsaxe Cup
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godt, men vi vandt dog hverken KM endsige DM; og alligevel blev det betegnet
som en god sæson. Lilleputterne var tæt
på et KM, men blev nr. 2. Drengene blev
også nr. 2, og juniorerne sluttede som nr.
4 efter at have ligget et point efter nr. 1 i
første halvdel af turneringen.

Men ungdomsafdelingerne havde stor
bredde, og der er særlig grund til at fremhæve 2. holdenes præstationer. 2. drengene vandt deres række og tabte kun en
kamp, medens 2. junior gik ubesejret
igennem turneringen og vandt suverænt
2. holds rækken.

1981
Vort æresmedlem Svend Jensen fejrede
75 års fødselsdag d. 10. februar.
Vort 1. hold deltog i en stor international
turnering i Kiel og gjorde en god indsats,
bl.a. i kampen mod Bundesligaens nr. 2
THV Kiel, som vi tabte 14-16.

Lilleputholdet 1981 / 82 efter pokalsejeren i KB-hallen

To AJAX-spillere blev udtaget til KHFs
ungseniorhold, og det var Jan Færge og
Lars Mortensen.
En ny træner blev ansat efter Palle Iversen, der stoppede efter to års energisk
og velgjort arbejde. Den nye træner hed
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Puslingeholdet 1981 / 82 efter pokalsejeren i KB-hallen

Herrejuniorholdet 1981 / 82 efter pokalsejren i KB-hallen
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Ib Halbäck og var fra Holte, men var forholdsvis ukendt.
Valter Hagemann blev atter valgt som
A-gruppeformand efter Arne Simonsen.
Endvidere blev Frank Carlsen og Bent
Hansen nyvalgt
AJAX-pokalen uddeltes til Arne Simonsen
ved årets afslutningsfest.
Ved KHFs repræsentantskabsmøde blev
Morten Petersen hædret med årets idrætslederpris, ADIDAS-pokalen.
I juni måned fik AJAX besøg af Lokomotiva Prag, og i den anledning blev der
afholdt et lille stævne i Bavnehøjhallen
med MK31 som tredie deltager.
Efterårets store glædelige overraskelse
var, at vi fik indgået en sponsoraftale med
Divan 2, Tivoli. Kontakten til direktør Kurt
Vøttrup kom i stand via Egon Mortensen,
der har været tilknyttet AJAX i mange år.
Turneringsstarten i 2. division blev rimelig
god, og vi opnåede 9 point i første runde.
Vort syvende julestævne blev som de foregående en stor succes.

Ekstra-Bladets ungdoms- pokalturnering
med tre finalehold: Lilleputter, puslinge
og juniorer, der alle blev pokalvindere.
Vore lilleput ter var en klasse bedre end
finalemodstanderne RH, som vi besejrede
12-4. Puslingefinalen blev en gyser, som
vi vandt 5-4 mod Albertslund IF. Endelig
vandt vores juniorhold over SAGA med
6-5 uden at være blevet presset.
I Gøteborg fejrede juniorholdet en virkelig triumf ved at vinde gigant turneringen
Bohus cup. Det var en særlig oplevelse at
spille finalen i Scandinavium i overværelse af 3000 tilskuere.

UNGDOM 1981/82
AJAX vandt 5 af 6 ungdomsrækker i
YDUN-stævnet.
Juniorer og ynglinge deltog i et stort stævne i Teramo i Italien - en tur på 17 dage.
Efter mange anstrengelser og megen dramatik nåede juniorholdet finalen, hvor de
tabte til et udvalgt hold fra Prag.
Drenge og puslinge var atter på træningslejr hos RIK i Gøteborg.
AJAX opnåede sin hidtil største succes i

Claus Lykke (juniorholdet 1981 / 82) i en typisk situation, hvor han bryder igennem et måbende og
magtesløst forsvar. Her er Claus i aktion ved DHFs
DM-turnering i Nakskov
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Juniorerne blev helt suverænt Københavnsmestre og Danmarksmestre samt
vindere af det uofficielle skandinaviske
mesterskab i Esbjerg.
KHFs repræsentative hold var spæk ket
med AJAX-spillere. På drengeholdet spillede Torben Hansen. På juniorholdet, som

vandt LUS, spillede Henrik Fugmann, Brian Hansen, Claus Lykke, Michael Madsen
og Dan Malmstrøm. På ynglingeholdet,
som vandt den nordiske hovedstadsturnering spillede Lars Færge og Michael
Hoffmann.
BJ-pokalen blev givet til Søren Nielsen.

1982
Anden halvdel af turneringen blev en
skuffelse med flere unødvendige et-målsnederlag, som betød nedryk ning til 3.
division for anden gang i klubbens historie.
Efter et år med Ib Halbäck (Holte) blev
Jørn Rose (Stadion) engageret som træner for sæsonen 1982-83. Hermed var
et brændende ønske fra spillerne efterkommet, hvilket gav stor optimisme med
hensyn til den kommende sæson.
Ved afslutningsfesten fik Arne Lykke Christensen tildelt AJAX- pokalen for sit store
arbejde i AUV.
Svend Erik Rydberg afløste Arne som
formand AUV, der i sit fjerde år udviste
en imponerende aktivitet og et meget flot
regnskab.
Med kort mellemrum afgik to af vore trofaste medlemmer, Henning Jensen (45)
og Svend Lorentzen (75) ved døden.
I august inviterede vor sponsor, Divan 2 til
sommerfest i Tivoli - en fest som ikke har

set sit sidestykke siden sponsorfesterne på
Faxe Bryggeri i 1972 og 1973.
I oktober blev de første spadestik taget til
den længe ønskede nye Valbyhal.
I november kunne vi glæde os over, at Divan 2 forlængede aftalen om sponsorship.
I DT kom vi godt fra start og lå efter første
halvdel på en 2. plads.
Julestævnet havde igen et utraditionelt
indslag - denne gang med Gymnastik Moderne, og dette ottende stævne blev den
hidtil største succes med over tusinde tilskuere.
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UNGDOM 1982/83
Nu interesserede sponsorer sig også for
vores ungdomshold. l. puslinge fik støtte
fra Husum Bogbix, og Juniorerne fik en
to-årig aftale med Hermanssons Bageri.

Puslingene blev nr. 2 ved julestævnet i
Thy, hvor de tabte til Uddevalla i finalen.
Med et hold på syv spillere nåede juniorerne finalen i Bohus-Cup, hvor de tabte
13-14 til Kroppskultur.

Drenge og juniorer deltog i stævnet i
Teramo, Italien, hvor begge hold tabte i
kvartfinalen.

AJAX’ ungdomsafdeling manifesterede
sig som Københavns suverænt bedste:
KM til såvel lilleputter, puslinge som ynglinge og flotte anden pladser til drenge og
juniorer.

Ynglingene tog på træningslejr i Fuglebjerg og benyttede lejligheden til at vinde
Næstvedstævnet foran tre af Danmarks
bedste hold: Holte, Fredericia KFUM og
Tarup-Paarup.
I efterårsferien tog ynglingene af sted på
en uges træningsophold i Prag som gæster hos den største klub Slavia, som var
glimrende værter.
Juniorer og ynglinge vandt Ekstra Bladets
pokalturnering.

Endelig vandt ynglingeholdet bronze ved
DM, og ynglingene og juniorerne vandt
begge sølv ved de uofficielle skandinaviske
mesterskaber i Esbjerg.
Årets flidspræmier blev givet til Peter
Jensen (LP), Peter Hansen (Pus), Lasse
Rydberg (Dr), Martin Andreasen (Dr),
Henrik Fugmann (Jr). Dan Malmstrøm
(ynglinge) fik BJ-pokalen.

1983
Vor første formands hustru og trofaste
AJAX’ er, Karen Bay, afgik ved døden i
januar, 76 år gammel.
Anden halvdel af DT blev meget spændende, og vi sluttede på en 2. plads med
ret til kvalifikations kampe om oprykning.
Vi mødte i disse kampe Hunseby og
tabte den første 26-23 på udebane.
Returkampen blev spillet for fuldt hus i
Bavnehøjhallen. I løbet af kampen førte
vi med fire mål, men brændte et hav af
chancer. Desværre var vores sejr på 21-

20 for lille, og vi måtte acceptere, at vi
stadigvæk var et 3. divisionshold.
2. holdet præsterede en fantastisk god
sæson og vandt 16 af 18 kampe. Dette
var ikke nok til at rykke op i Københavnsserien, idet et sølle point manglede.
AUV overgik sig selv ved at slå alle rekorder i indtjening og bevilligede rejsetilskud
til ungdommen.
På generalforsamlingen trak Valter Hagemann sig tilbage som A-gruppeformand
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MINI-MIX afdelingen 1983 / 84

efter at have været med uafbrudt siden
starten 1975. Bent Hansen blev valgt til
ny A-gruppeformand og samtidigt nyt
medlem af bestyrelsen. Robert Andersen og Henrik ”Bager” Hermansson blev
indvalgt som nye medlemmer af A -gruppeudvalget.
Ved afslutningsfesten modtog Hans Bent
Nielsen AJAX-pokalen for sin store indsats, dels som en meget flittig spiller, del
for sit store arbejde for klubhuset
Æresmedlem Svend Jensen og fru Stella
fejrede guldbryllup pinselørdag og åbnede
huset for både familie og AJAX’ere.
Der kom gang i tilbygningen af toiletter til
annekset, idet arbejdet med kloakering og
fundament blev udført i sommerens løb.

Som opstart til turneringen deltog vi i Københavns første pengestævne. AJAX blev
nr. 6 og vandt fairnesspokalen.
Det var ikke kun vore elitespillere, der forberedte sig til turneringen. Oldboys arrangerede sit tredie stævne, hvor RH, ClK,
SKIK, FIF og vores egne to hold deltog.
For anden gang inviterede vor sponsor,
Divan 2 til sommerfest i Tivoli - atter en
uforglemmelig aften.
Efter en sløj indsats i flere kampe i pokalturneringen og DT fratrådte Jørn Rose,
og endnu en gang blev John Bjørklund
overtalt til at påtage sig trænerjobbet. Efter første halvdel af DT lå vi på 2. pladsen
og var stadig med i pokalturneringen.
Som noget nyt viste skattevæsenet i 1983
idrætsforeningerne ovenud stor interesse i
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et forsøg på at finde ”sorte” penge. AJAX
blev også inddraget, og der måtte ofres
meget tid og energi, inden Morten ved et
afsluttende møde kunne redegøre for foreningens udbetalinger til skattevæsenets
fulde tilfredshed.
Julestævnet kunne, trods afbud fra alle
landsholdsspillere, igen noteres for en
succes, der næsten fyldte Bavnehøjhallen. Journalisterne kårede Jan Færge
som stævnets bedste spiller for spil af høj
klasse, hvor Jan udfoldede stor boldkunst.
UNGDOM 1983/84
Ungdomsafdelingerne har været godt
kørende, men ramt af en nedgang i medlemstallet, der er forårsaget af det faldende børnetal. Med to hold i alle aldersklasser - også ynglinge - kunne vi alligevel

mønstre i alt ti ungdomshold i vinterturneringen.
Sæsonens begyndelse var præget af stor
aktivitet med flere rejser og træningslejre.
Drenge- og juniorholdet deltog med stor
succes i det internationale stævne i Wittingen om sommeren, hvor begge hold
vandt, og hvor Lars Christensen (dreng)
og Thomas Vangaa (junior) begge blev kåret som stævnets bedste spillere.
I ungdomspokalturneringen nåede lilleputholdet finalen, hvor de tabte knebent til RH.
I vinterturneringen er det også gået ganske godt. Ynglingene havde allerede vundet Østturneringen, da der resterede 4
kampe, og de lignede favoritter til både
KM og DM. De øvrige ungdomshold lå
højt placeret i de københavnske A-rækker
uden dog at toppe.

Vinder af herreynglinge Øst 1983 / 84
Bagerst fra venstre: Bent Hansen, Christian Lønborg, Lasse Cederquist, Dan Malmstrøm, Brian Hansen,
Michael Madsen, Steven Williams
Forrest fra venstre: Steen Mortensen, Henrik Fugmann, Claus Lykke og Henrik Søndergaard
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1984
Efter nogle skuffende resultater i første
halvdel af turneringen viste 1. holdet i det
nye år stor styrke såvel i DT som i pokalturneringen .
Og Ajax fejrede jubilæumsåret med oprykning til 2. division. Den afgørende kamp
blev spillet i en tæt fyldt AB hal med mange Ajax tilhængere. Vort 1. hold gjorde en
meget flot indsats, hvor de i anden halvleg
nærmest løb AB over ende. Slutresultatet
blev en velfortjent sejr på 24–17.
I pokalturneringen nåede 1. holdet helt
frem til finalen, her var Ajax meget tæt på
den helt store sensation, men måtte nøjes
med at give de suveræne danske mestre
Gladsaxe/ HG kamp til sidste sekund.
Den ordinære kamp endte 16–16. I den

Kegleafdelingen 1984

forlængede spilletid fulgtes holdene ad
med blot 8 sek. før tid scorede Gladsaxe/
HG sejrsmålet.
Med i den sportslige triumf må nævnes
træner John Bjørklunds store evner som
træner men ikke mindst kunsten at kunne
sætte holdet op til at yde sit bedste.
Ajax var således endnu en gang en tak
skyldig for John Bjørklunds store indsats.
Som træner blev Bjørk afløst af Stadions
gamle landsholdskæmpe Jørgen Frandsen.
Økonomisk har foreningen også været
velfungerende ikke mindst takket være
støtten fra vore sponsorer, som omfattede: Adidas, BA-Food, Divan 2, V. Fugmann & Søn og Hermanssons Bageri.
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1. seniorholdet 1984
Bagerst fra venstre: Gunnar Lindgaard, Per Petersen, Carsten G. Larsen, Mogens Eldrup, Arne Simonsen,
Arne Pedersen
Forrest fra venstre: Michael Haugen, Jan Færge, Michael Johansen, Lars Færge og Sven-Erik Kyvsgaard

I Klubhuset har der tillige været lagt et
stort arbejde i såvel den daglige drift som
byggeriet af annekstoiletter, der snart er
fuldført med henblik på at kunne tilbyde
vore gæster indkvar teringsforhold af høj
standard.
De gode sportslige resultater er selvfølgelig primært opnået i kraft af spillernes
egen vilje og indsats. Men medvirkende
har også været det store arbejde udført af
ledere og andre personer på alle områder
i foreningen: Bestyrelse, forskellige udvalg, trænere og holdledere for senior- og
ungdomshold, Klubhuset, AUV, o.a., - og
hvis enestående indsats gjorde det muligt
at stable et stort jubilæumsprogram på benene.
For ganske naturligt drejede det sig i 1984
om at markere 50 års jubilæet.

Et seniorstævne, 7. april var det første i en
række arrangementer og blev en gentagelse af jubilæumsstævnet, da AJAX fyldte 25 år, med Gladsaxe/HG, Helsingør IF,
Redbergslid IK (Gøteborg) og AJAX.
For ungdommen blev det til to stævner:
I St. Bededagsferien for de tre yngste aldersklasser, og i pinsen for de to ældste.
Den 2. maj blev der afholdt en reception
i klubhuset.
Dagen blev indledt med nedlæggelse af en
krans på vor første formands Bay Nielsens
grav.
Der kom mere end 300 til receptionen af
prominente gæster var der Københavns
Overborgmester Egon Weidekamp, Socialdirektør Poul Kristensen, DHF´s formand Gunnar Knudsen, generalsekretær
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Erik Larsen, KHF’s formand Erik Tvernø
samt et stor antal af københavnske klubber tillige vore venner fra HF Olympia,
Helsingborg. RIK fra Gøteborg havde givet en gave ved stævnet men sendte også
en hilsen denne dag.

Den 5. maj blev der så holdt fest hos vor
sponsor Kurt Vøttrup i Divan 2 i Tivoli.
140 medlemmer og gæster deltog i en
herlig fest, hvor Bent Carstensen (Ajax
2. formand) styrede begivenhederne på
glimrende vis.
Der blev holdt taler af Morten Petersen,
Gunnar Knudsen DHF, Erik Tvernø KHF,
Kurt Vøttrup med en humorristisk tale tillige med en stor chek på 50.000 kr. var et
dejligt indslag. KI var repræsenteret ved
Birthe Grønmann Larsen der uddelte KI’s
æresnål til Morten .
Ind imellem den dejlige mad kunne Bent
Carstensen introducere det tidligere medlem, skuespiller Poul Bundgaard. Han underholdt med anekdoter og sang.
Et andet festligt indslag var en båndet reportage om festen på Divan 2 indtalt af

Bestyrelsen i Jubilæumsåret 1984. Øverst: Arne Lykke, Werner Block, Svend Erik Kyvsgaard,
nederst: Morten Petersen, Helge Bruus Jensen og Bent Hansen
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vort mangeårige medlem Gunnar ”NU”
Hansen.
Keglekonge dette år var Benny Madsen der
fik overrakt keglepokalen af Leif Nielsen I.
Efter kl. 24 fortsatte festen i klubhuset til
den lyse morgen.
På generalforsamlingen blev det ivrigt
diskuteret om vi skulle deltage i Europa
Cup’en for pokalvindere. Bestyrelsen
tøvede med at tilmelde holdet indtil det
økonomiske fundament var på plads. Da
Kurt Vøttrup hørte det, gav han et tilsagn om en garantisum på 30.000 kr.
Efter lodtrækning i Basel trak vi frinummer og blev oversidder i første runde og
gik direkte til 1/8-finalen. Her mødte vi
Gagny fra Paris.

Vi startede på udebane og tabte 22–15
Retur kampen i KB-Hallen blev vundet
sikkert 39–15 og de 3000 tilskuer skabte en fantastisk stemning.
I turneringen for 2. div. klarede vi os
mindre godt.
Der blev holdt flere jubilæumsstævner
for ungdomsafdelingen og med stor succes.
Herreynglinge vandt suverænt Østturneringen og blev senere Danmarksmestre. Blandt spillerne var flere senere 1.
holdspillere: Claus Lykke, Dan Malmstrøm, Henrik Fugmann, Michael Madsen, Lasse Cederquist og Christian Lønborg og med Bent Hansen som træner.
Puslingedrenge var det eneste hold i pokalfinalen.

Håndbold – en dansk opfindelse
År 1898 spirede håndboldspillet frem i
Danmark, nærmere betegnet på Ordrup
Latin- og Realskole.
Fodboldspillet havde netop vundet indpas
og bragt skolens vinduesruder i fare. Dette
førte til et forbud mod fodboldspil uden
lærerens opsyn, så begyndte drengene at
spille bold med hænderne. Læreren, senere oberst-løjtnant Holger Nielsen - så
mulighederne i drengenes nye leg og begyndte at sætte den i system.
Det var de københavnske atletikforeninger
med IF Old Boys i spidsen, der organiserede håndboldspillet for alvor.

Den første turnering blev afholdt i
Idrætshuset i 1921. Samme år blev det
organiseret under Dansk Athletik Forbund, og i 1926 nedsatte det internationale atletikforbund en kommission,
hvis arbejde førte til, at man i 1928
fik et stærkt tysk-domineret internationalt håndboldforbund. Dansk Håndbold Forbund så dagens lys i 1935. Den
første indendørs landskamp spil ledes
8. marts 1935 i Idrætshuset, Sverige
vandt over Danmark 18–12.
■
■
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BJ Pokalen
Bernhard Jensens mindepokal blev
skænket af en kreds af gamle medlemmer og indstiftet på vor 25-års dag
for at hædre mindet om en medstifter
og æresmedlem, der blandt andet gav
foreningen navnet AJAX.
BJ Pokalen er blevet uddelt siden 1959
til et ungdomsmedlem, der primært
dels har bidraget til at skabe et godt
kammeratskab, dels har markeret sig
sportsligt:
1959

Per Klaus Jørgensen

1984

Michael Madsen

1960

Jørgen Caspersen

1985

Claus Lykke Christensen

1961

Niels Iver Albinus

1986

Henrik Madsen

1962

Erik Hartmann

1987

Allan Taarup

1963

Ole Christensen

1988

Lars Christensen

1964

Uwe B. Johansen

1989

Jesper Bjørn Andersen

1965

Ib Rasmussen

1990

Brian Sønderbye

1966

Helge Bruus Jensen

1991

Peter Jensen

1967

Jørgen Gleisner

1992

Jacob Heinz

1968

Tom Thomsen

1993

Anders Tilgaard

1969

Bent Petersen

1994

Nicolai Jensen

1970

Steen Brandt

1995

Michael Mayer

1971

Bent T. Hansen

1996

Thomas Seifert Larsen

1972

Allan mollerup

1997

Michael Christensen

1973

Ove Henriksen

1998

Johnni Pedersen

1974

Anders Hansen

1999

Emil Jacobsen

1975

Arne Simonsen

2000

Svend Henriksen

1976

Frank Carlsen

2001

Tim Udby

1977

Preben Petersson

2002

Morten Christensen

1978

Remi Støckel

2003

Ikke uddelt

1979

Preben Nielsen

2004

Thomas Due

1980

Lars Mortensen

2005

Michelle Castillo

1981

Jørgen Guldmark

2006

Morten Thrane

1982

Søren Nielsen

2007

Rasmus Bramtoft

1983

Dan Malmstrøm

2008

Mads Skovmand
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75 år ved roret for Ajax

Helge Bruus Jensen 2008 -

Klaus Hansen 2000 - 2008

Janne Rothberg 1998 - 2000

Bay Nielsen 1934 - 1949

Morten Petersen 1969 - 1998
Bent Carstensen 1949 - 1952

Gunnar Klansø 1963 - 1969

Kr. Skovby 1952 - 1958

Leif Nielsen 1958 - 1963
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Lidt pral !

AJAX har vundet
9 indendørs Danmarksmesterskaber i
1937, 1942, 1944, 1948, 1949, 1950,
1952, 1953, og 1964.
4 sølvmedaljer
ved Danmarksmesterskaberne i
1947, 1951, 1954 og 1997.
2 bronzemedaljer
ved Danmarksmesterskaberne i
1965 og 1966.
Danmarksmesterskabet udendørs i
1963.
15 Danmarksmesterskaber
i markhåndbold i
1942, 1943, 1945, 1946, 1947, 1948,
1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955,
1956, 1957, 1958.
Landspokalturneringen i
1965
Den Københavnske Pokalturnering
9 gange i
1937, 1938, 1948, 1949, 1950, 1951,
1953, 1955, 1960.

Svend Aage Madsen (Mads) Ajax’ største profil gennem mange år. Han opnåede 59 landskampe over
en 20 årig periode.
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Morten Bjerre (tv.), som ses her i en koncentreret tackling, er en af AJAX’ største profiler gennem tiderne.
Han har spillet 185 landskampe, heraf de 67 i AJAX régi.
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Hæder og ære
Æresmedlemmer i Ajax.
1938 Bay Nielsen, medstifter af Ajax og
formand 1934-1949.
1959 Bernhard Jensen, (post festom),
medstifter af Ajax.
1959 Svend Jensen, medstifter af Ajax.
1974 Leif Nielsen I, medstifter af Ajax og
formand 1958-1963
1994 Morten Petersen, formand 19691998
1996 Helge Bruus Jensen, formand 2008
Dansk Idræts Forbunds Ærestegn.
1959 Bay Nielsen
1974 Leif Nielsen I
1978 Svend Aage Madsen
1981 Karen Hansen (KI)
1984 Morten Petersen
Dansk Håndbold Forbunds Sølvnål.
1974 Svend Aage Madsen
1974 Bent Jacobsen
1977 Morten Petersen
Københavns Håndbold Forbunds Guldnål.
1937 Fru Poul Jørgensen (KI)
1960 Edith Kallehauge (KI)
1960 Svend Aage Madsen
1960 Leif Nielsen I
1986 Birthe Larsen
1999 Alf Grønmann Larsen
2005 Morten Petersen
2006 Helge Bruus Jensen
Københavns Håndbold Forbunds Sølvnål.
1974 Morten Petersen
1976 Karen Hansen (KI)
1984 Helge Bruus Jensen
1999 Bent Hansen

Københavns Håndbold Forbunds
Idrætslederpokal.
1981 Morten Petersen
1999 Helge Bruus Jensen
2008 Carsten Sørensen
Årets
1984
1989
1994

Idrætslederpris i Valby.
Helge Bruus Jensen
Morten Petersen
Egon Jacobsen

Bestsellerprisen.
2006 Helge Bruus Jensen
Valby Lokaludvalgs Elitepris.
2008 Ajax ved Helge Bruus Jensen
Tuborgs Rejselegat.
1996 Helge Bruus Jensen
1997 Morten Petersen
BT’s Jubilæumslegat.
1996 Helge Bruus Jensen
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Lidt mere pral !
Alle tabeller er en oversigt over spillere der spiller eller har spillet håndbold i Ajax/KI
siden 1934.
Vi gør opmærksom på at redaktionen af tabellerne er afsluttet pr. 1. juli 2008.

Landskampe DA
Nr.

Navn

Debut

Antal for Ajax/KI

Ialt

1

Birthe Lemberg

06.09.1947

4

4

2

Else Bischoff

06.09.1947

2

2

3

Gudrun Hansen

06.09.1947

6

6

4

Iben Skovby

06.09.1947

2

2

5

Karen Hansen

06.09.1947

7

7

6

Thora Barfoed

06.09.1947

2

2

7

Hanne Kümmel

26.06.1956

4

4

8

Annette Dahl

28.10.1967

31

164

9

Astrid Hansen

17.12.1967

2

2

10

Annette Christiansen

07.11.1970

7

7

Ungdoms landskampe DU
Nr.

Navn

Debut

Antal for Ajax/KI

Ialt

1

Annette Dahl

04.03.1967

1

2

2

Mette Bryde Hansen

20.10.1990

1

23

3

Jette Ch. Olsen

24.04.1992

0

8
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Ynglinge landskampe DY
Nr.

Navn

Debut

Antal for Ajax/KI

Ialt

1

Annette Dahl

22.12.1963

0

3

2

Kathja Nowak

27.02.1976

2

2

3

Jette Ch. Olsen

26.02.1991

4

4

4

Ditte Hjorth

10.07.1995

14

14

5

Kirsa Holst Sørensen

10.07.1995

5

5

Debut

Antal for Ajax

Ialt

Landskampe HA
Nr.

Navn

1

Holger Christensen

26.08.1934

3

3

2

Kaj Piasecki

29.06.1935

6

6

3

Svend Aage Madsen

03.06.1937

59

59

4

Egon Sørensen

05.02.1938

3

3

5

Carl Muschner

05.02.1938

3

3

6

Arne Pedersen

05.02.1938

5

5

7

Leif Nielsen

05.02.1938

3

3

8

Walther Madsen

05.02.1938

32

32

9

Bent Jacobsen (Stump)

24.09.1939

38

38

10

Kjeld Svanevig

05.02.1941

5

5

11

Kristian Skovby

08.10.1942

7

7

12

Egon Gundal

04.12.1942

9

9

13

Werner Duekjær

12.08.1945

26

26

14

Jørn Henriksen

06.06.1948

4

4

15

Oscar Clausen

26.01.1949

12

12

16

Bent Elin

19.06.1949

1

1
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17

Kaj Orla Jensen

03.12.1950

9

9

18

Svend Zabel

27.01.1952

4

4

19

Jørgen Simon Larsen

08.06.1952

5

5

20

Ole Dyhr

14.06.1957

1

1

21

Morten Petersen

14.12.1961

34

34

22

Peter Nielsen

26.06.1962

8

8

23

Per Klaus Jørgensen

30.06.1962

4

4

24

Ove Ejlertsen

19.01.1963

9

9

25

Jan Wickmann

27.01.1966

8

8

26

Steen Sørensen

20.07.1968

0

2

27

Vagn Olsen

02.07.1970

0

11

28

Jørgen Hertzprung

17.09.1977

7

7

29

Søren Hansen

19.10.1985

0

1

30

Christian Stadil

18.10.1986

57

146

31

Jan E. Jørgensen

20.10.1989

0

101

32

Morten Bjerre

27.12.1992

67

185

33

Lars Frøslev

28.06.1996

1

1

34

Kasper Hvidt

28.06.1996

7

194

35

Lau Jacobsen

02.01.1997

12

12

36

Peter Henriksen

02.01.1997

2

43

37

Morten Krampau

02.01.1997

15

37

38

Jesper Bjørn Andersen

02.01.1997

5

5

39

Lars Rasmussen

17.01.1998

4

81

40

Joachim Boldsen

23.08.1998

5

186

41

Rune Ohm

15.03.2002

5

51

42

Christian Back

24.09.2002

2

16

43

Pelle Larsen

31.05.2003

0

7

44

Morten Sejr Larsen

19.01.2004

1

1

45

Anders Oechler

19.01.2004

0

30

46

Allan T. Rasmussen

03.06.2005

0

2

47

Emil Kühlmann Jacobsen

03.06.2006

2

2

48

Daniel Svensson

04.04.2007

0

4

49

Jacob Bagersted

25.10.2007

3

3
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Landskampe HU
Nr.

Navn

Debut

Antal for Ajax

Ialt

1

Jørn Henriksen

28.12.1947

2

2

2

Oscar Clausen

13.01.1949

1

1

3

Børge Hansen

13.01.1949

1

1

4

Svend Zabel

19.02.1950

3

3

5

Jørgen Simon Larsen

19.02.1950

1

1

6

Arne Jensen

20.02.1952

1

1

7

Jørgen Hindsholm

12.12.1954

3

3

8

Niels Jensen

06.01.1956

2

2

9

Per Klaus Jørgensen

02.01.1962

6

6

10

Peter Nielsen

10.03.1962

1

1

11

Ove Ejlertsen

02.01.1963

4

4

12

Erik Rasmussen

02.01.1963

2

2

13

Ole Hartung

06.01.1965

3

3

14

Keld Herand

27.11.1971

2

2

15

Arne Simonsen

28.12.1975

6

6

16

Jørgen Hertzprung

29.12.1975

0

19

17

Lars Mortensen

11.04.1980

3

3

18

Søren Hansen

03.08.1982

0

19

19

Dan Malmstrøm

19.10.1984

3

3

20

Michael G. Madsen

17.10.1986

20

20

21

Henrik W. Fugmann

17.10.1986

13

13

22

Claus Lykke Christensen

21.02,1987

0

13

23

Jan E. Jørgensen

25.03.1988

0

57

24

Christian Dalmose

25.03.1988

8

8

25

Heins K. Pedersen

27.12.1989

0

8

26

Anton M. Jensen

03.07.1994

0

27

27

Kasper Hvidt

03.07.1994

0

58

28

Lars Rasmussen

09.01.1996

0

27

29

Joachim Boldsen

23.05.1997

0

39

30

Michael Fruelund

22.04.2000

0

34

31

Nicklas Holm Jørgensen

19.11.2004

5

6

85

32

Nicolaj W. Koch-Hansen

06.01.2006

0

19

33

Morten Nyberg Kristensen

07.01.2006

0

5

34

Jacob Bagersted

07.01.2006

30

30

35

Morten Thrane

22.10.2007

17

17

36

Casper U. Mortensen

22.10.2007

17

17

37

Kristian Olesen

11.01.2008

3

3

Debut

Antal for Ajax

Ialt

Ynglinge landskampe HY
Nr.

Navn

1

Erik Rasmussen

21.02.1959

5

5

2

Kurt Christensen

21.02.1959

1

1

3

Ove Ejlertsen

21.02.1959

5

5

4

Per Klaus Jørgensen

21.02.1959

5

5

5

René Christiansen

21.02.1959

1

1

6

Jørgen Hertzprung

23.03.1974

14

14

7

Arne Simonsen

22.02.1975

8

8

8

Lars Mortensen

02.04.1980

2

2

9

Søren Hansen

03.04.1981

0

6

10

Michael G. Madsen

17.04.1984

9

9

11

Henrik W. Fugmann

17.04.1984

5

5

12

Claus Lykke Christensen

17.04.1984

0

10

13

Chrisrian Dalmose

24.04.1987

5

5

14

Jan E. Jørgensen

27.12.1987

0

17

15

Heins K. Pedersen

02.07.1989

0

4

16

Lars Rasmussen

16.02.1994

0

21

17

Kasper Hvidt

16.02.1994

0

14

18

Anton M. Jensen

16.04.1994

0

20

86

19

Joachim Boldsen

24.05.1996

0

5

20

Anders Oechler

29.06.1997

0

10

21

Michael Fruelund

20.07.1997

0

40

22

Morten Christensen

28.12.1999

3

3

23

Frederik Hertz Nielsen

29.06.2001

0

17

24

Nicklas Holm Jørgensen

28.12.2002

0

17

25

Morten Nyberg Kristensen

31.10.2003

0

15

26

Jesper Fredin

31.10.2003

2

10

27

Jacob Bagersted

28.12.2003

34

34

28

Nicolaj W. Koch-Hansen

28.12.2003

0

15

29

Casper U. Mortensen

04.07.2005

0

44

30

Morten Thrane

04.07.2005

37

37

31

Oliver S. Pedersen

26.07.2007

3

3

87

Stifterne af idrætsforeningen

Børge Brygger

Alfred Christensen

Holger Christensen

Robert Henriksen

Mogens Hertz

Bernhard Jensen

Svend Jensen

Carl Muschner

Bay Nielsen

Leif Nelsen

Thorkild Nielsen

Arne Pedersen

Arne (Groch) Petersen

Kaj Piasecki

Egon Rasmussen

Poul Ryge

88

AJAX pokalen – et eftertragtet trofæ
I jubilæumsåret foretages 66. uddeling af
dette eftertragtede trofæ, som en kreds af
gamle, fremsynede medlemmer skænkede til foreningen på l0-års dagen i 1944.
I vor forening har kammeratskab og sam-

Svend Aa. Madsen 1944
Leif Nielsen I

1945

menhold været vor styrke, og i denne ånd
er AJAX pokalen hvert år blevet uddelt
til årets AJAX’er - et medlem, der ved sin
indsats på eller uden for banen har gjort
sig fortjent til denne hæderstitel.

1965 Ove Anderson
1966 Flemming Nielsen

Walter Madsen 1946

1967 Jørgen Eriksen

Børge Brygger 1947

1968

Kristian Skovby
Egon Gundal
Bent Jakobsen

1948

Helge Bruus Jensen

1969

1949

Gunnar Klansø
1970 Kurt Christensen

1950

1971

Egon Rasmussen 1951

1972

Bent Carstensen 1952

Ole Friis
Bent Hansen

1973 Steen Brandt

Leif Nielsen II 1953
Børge Hansen 1954
Oskar Clausen 1955

1974
1975

Steven Williams
Ib Frandsen

1976

Werner Block

1956

1977

Ib Ørnfeldt

Werner Duekjær 1957

1978

Valter Hagemann

Svend Zabel

Willy Nielsen

1958

Morten Petersen 1959
Ole Dyhr

1979 Svend Erik Kyvsgaard
1980 Sven Bay Nielsen

1960

1981 Arne Simonsen

Jørgen Hindsholm

1961

1982 Arne Lykke Christensen

Jan Wichmann

1962

1983

Hans Bent Nielsen

Svend Krarup 1963

1984

Eli Bülow

Ove Ejlertsen

1964

