
HG – Nyråd/Langebæk Alliancen (3-0) 

Så kom 11-mandsholdet tilbage på sejrskurs, efter sidste uges ”lidt–heldige-sidste-sekunds-uafgjorte” kamp 
mod Rønnebæk ☺ Før kampen blev der efterlyst mere gejst og fight fra hele holdet, både offensivt og 
defensivt.  

Kampen startede desværre lidt forkrampet og forsigtigt, sikkert spil og rigtigt meget trilleri …., især tilbage 
og ud i siderne. Dette betød en meget chance-fattig 1. halvleg, hvor vi dog alligevel fik produceret et par 
gode chancer, som tilfaldt Kenneth og Kruse, men desværre uden et forløsende mål for anstrengelserne. Et 
par minutter før pausen var Bonnesen med fremme, og efter lidt ping-pong kunne han sende en godt skud 
afsted der desværre kun kyssede trekantssammenføjningen, og røg tilbage i spil. 

0-0  i halvlegen, og vi aftalte at smide tøjlerne en smule. Ollie blev skiftet ind, og agerede, med succes, som 
en boldsikker spilstation på den offensive midtbane. Spillet blev hurtigere og mere direkte, hvilket 
tydeligvis ikke passede vores modstander.    

1-0: Efter 7 min af 2. halvleg kommer Seiffert fri på højre fløj, og lægger et hårdt præcist indlæg, lige i 
rummet mellem forsvar og målmand. Tejlmand dukker op på bagerste stolpe, og kan med en hård inderside 
bringe os foran 1-0.  

Efterfølgende har Ollie et skud på stolpen efter ping-pong med Kruse, og Kruse header umiddelbart efter 
lige på målmanden i helt fri position, efter et dejligt indlæg fra Ollie. 

2-0: Efter et kvarter af 2. halvleg, får vi frispark uden for feltet. Stubgaard ser at målmanden står gemt bag 
muren, og sender bolden i mål med et velplaceret venstrebens skud. 

3-0: Med ca. 5 min tilbage, rykker Kruse fri i højre side. Han sender et indlæg indover, og Steen M. er stødt 
frem og kan snitte bolden i mål. Så er den kamp lukket og slukket.  

 Med sejren kravler vi op på en uvant 4. plads, og med 7 point op til Præstø på 1. pladsen (vi har dog en 
kamp mindre). De 2 uafgjorte kampe har kostet lidt i stillingen, hvor topkampen er hård. Dette kan vi dog 
råde bod på, da vi allerede næste uge møder netop Præstø på udebane. Her skal vi nok op på det vanlige 
niveau i begge halvlege, og holde fast i den direkte og chanceskabende spillestil, der kendetegnede 2.  

 Med sportslig hilsen,  

Vice-holdejer,  Anders Petersen 

 


