
Referat af 55+ Raklev - HG 4 - 5 
 
Med lidt bange anelser drog vi mod Kalundborg for at møde vores gode venner fra Raklev. Desværre 
manglede vi også vores gode ven Raul, da vi kørte, men håbede, at Raul selv fandt vej til Raklev, hvor 
Mugge ventede på os. 
Ved ankomsten blev vi budt velkommen af Niels Illeman og de sædvanlige Raklevspillere, men på en dejlig 
kunstgræsbane i strålende solskin strålede HG-spillerne. Præsten, den radikale driblekonge Henning 
Jørgensen og Mugge benyttede sig af deres tekniske kvaliteter, og kombinerede sig flot igennem Raklevs 
lidt tunge forsvar. Allerede efter 5 minutters spil får Præsten en stikning, som han sikkert omsætter. Måske 
var det Henning. Kan ikke støtte mig til mine noter, da jeg i Rauls fravær blev placeret i målet. En særdeles 
arbejdsom midtbane med Jørgen Rasmussen og John Risager, der løb solen sort, erobrede den ene bold 
efter den anden, som angriberne forvaltede efter fortjeneste, da Henning eller Præsten scorede til 2 - 0. 
Raklevs angribere blev holdt i et jerngreb af Thorkild, der var eminent god og Teddy, der stabilt og sikkert 
lukkede fornemt af i venstre forsvarside. Det så rigtig godt ud, da en løs bold dumper ned midt foran vores 
mål, hvor en af deres angribere får vendt sig og sendt bolden i mål mellem benene på undertegnede. Øv, 
men Mugge, der havde taget en lur, inden vi kom, var rigtig i hopla, så han lavede nogle hurtige driblinger, 
hvorefter han gjorde det til 3 - 1. Det gav lidt ro til pausen, hvor vi var enige om at fortsætte det gode spil. 
Præsten var dog gået ud, da han i helt fri position blev tacklet bagfra af deres målmand. Om det var det 
tacklingen eller Risagers varmecreme i skridtet, der gjorde udslaget vides ikke, men Terp kom ind og gjorde 
det glimrende. Nævnes skal det måske også, at den radikale driblekonge var helt alene med deres 
målmand, men ikke kunne beslutte sig, hvorfor han løb ind i målmanden. 
 
Anden halvleg fortsætter som første. Gode HG angreb og et påpasseligt forsvar, så da Mugge banker 
bolden ind til 4 - 1 er sejren så godt som hjemme.  
Men aldrig mod Raklev. En af deres spillere bliver ikke angrebet, og et hårdt velplaceret skud tager 
indersiden af stolpen til reducering. 10 minutter igen, så nu skal vi bare holde fast, hvad vi ikke gør, da en 
bold pludselig ryger på tværs af vores felt til to frie Raklevspillere. 3 - 4 Lidt kritisk, men kun få minutter 
igen, da Raklev får hjørne. Sparket bliver sendt ind over, og Thorkild sender bolden væk. Tror han. Den 
rammer ham på skinnebenet, og ryger i eget mål. 4 - 4 og nedtur. Men 2 minutter endnu. Bolden bliver 
givet op. Mugge og Præsten kombinerer flot op ad banen, da Mugge bliver slagtet. Frispark lidt uden for 
deres felt. Thorkild lægger an til at skyde, men triller bolden til Præsten, der spiller Henning Jørgensen, som 
smukt lægger på tværs til Mugge, der via målmandens hænder banker bolden ind til 5 - 4. Sejr og stor 
forløsning, som gav en fremragende hjemtur med pitstop hos Burger King i Slagelse. En "fed" oplevelse! 
 


