Referat HG 50+ - Gørslev IF 1-4
Var det Sideskidehindebetændelse det hed ???
Hele Næstved snakker fodbold netop nu, hvor der dufter af knaldkampe om kvalifikation til Superligaen på
byens gamle stadion på Rolighedsvej. De grønne rivaler fra Næver gør det rigtig godt og får smilene til at
brede sig i byen.
I den anden ende af byen lugtede der til gengæld af lidt af hvert, da Mødregruppens modne motionister
indtog HG's udtjente røde omklædningsrum - lokaler der kun bliver brugt i sæsonen, når kuglen skal
knaldes i kassen på Sønderdressets lettere legendariske Bane 83.
Modstanderen - en flok halvgamle skidesprællere fra Gørslev - har tidligere voldt os problemer. Men vores
hold så godt ud - på papiret - med Normann på kassen, Ole Slagter i forsvaret og Svoldgård og
Sognepræsten på den dynamiske midtbane.
Mødregruppen begyndte da også ganske lovende med to sammenhængende afleveringer, da dommer Leif
Nielsen havde fløjtet opgøret i gang. Herefter gik det ned af bakke. Og lad os bare få det overstået med det
samme: Vi kom hurtigt bagud 2-0 på fatale fejl i egne rækker og manglende vilje til at løbe tilbage.
Sognepræsten fik godt nok reduceret på Mødregruppens eneste chance før pausen, men det var slapt og
blev aldrig godt mod en flok Gørslev-spillere, der var bedre til at bruge bolden end vi var.
Vi endte med at tabe 1-4 og vi kunne såmænd have tabt endnu større efter en helt igennem forkølet
sæsonstart - ligeså slap som strålen i bruserne efter kampen. Det blev dog helt hyggeligt da Palle iført
moderigtig cowboyhat diskede op med øller og underholdt med sin nyeste skade - en
skedehindebetændelse eller noget i den dur.
Karakterer er overflødige. Nu skal der hankes op i både spil og afleveringer på træningsbanen...
Nå, det hele skal nok blive bedre. Næste gang smøger vi ærmerne op på arbejdernes internationale
kampdag, når turen går til Benløse.
Ses vi? Det tror jeg nok vi gør :)

