
En minderig fødselsdag i Niløse  

 "Se jeg kan køre helt uden hænder". 

Peter Steiness slap hænderne fra styret på sin nye pendlerslæde, en funklende flot Peugoet 3008 med 
automatisk vejbaneassistent og hele molevitten. 

 "Forleden var jeg ved at køre en fodgænger ned, fordi man vistnok skal aktivere venstre blinklys for at det 
rigtig virker, uddybede manden med hestehale fra Esbjerg - og vi blev helt lettede, da han atter greb fat i 
ratstammen og styrede os hele vejen - til Niløse... 

Niløse er - kort sagt - ikke noget særligt, bare en bunke huse i terrænnet omkring Stigs Bjergby, Munke 
Bjergby og andre minderige bjergbyer derude på det kuperede Vestsjælland. Til gengæld huser de et 
legendarisk fodboldhold. Rygterne sagde, at de ikke havde vundet en fodboldkamp de seneste 17 år - men 
det skulle vise sig at være løgn.  

"Velkommen venner. Skal I have pølser efter kampen, så skal vi lige vide det, så sætter vi Marianne i sving. 
Hun elsker at lave pølser". 

Således godt inviteret indtog vi den faldefærdige tidligere centralskole i byen med ét omklædningsrum til 
begge hold og tre brusere til 20 mand efter kampen.  

Det skulle nok blive sjovt i Niløse. Og det kom hurtigt til at holde stik. 

Thomas Ourø har nemlig fået en ny rolle i klubben. Manden med cowboyhatten, de sorte solbriller og 
bandanaen er blevet holdejer for +45 holdet og havde sammensat et sjovt og spændende mandskab med 
en debuterende keeper, der ikke havde spillet en kamp siden 1986 og en række andre godt gemte profiler 
fra HG's store lager af veteranspillere, som tæller 80 medlemmer, inklusive stå-fodbold for pensionister.  

Kenneth Raun havde medbragt sine to teenagere. Det er en mand, der er vild med fodbold og virkelig 
forstår at juble - nogle gange i groteske scener -  når han kalder kuglen i kassen til træning. 

"Mine unger de skal se det her. Det bliver så vildt. Far her er TOTALT TÆNDT", lød det fra Kenneth Raun 
mens han pakkede klapstole ud til ungerne - for nu skulle de bare se løjer i Niløse. 

Det begyndte egentlig også meget godt med en totalt tændt Kenneth Raun, der løb og pressede de 8 mand 
fra Niløse, mens vi andre tog den mere med ro. Og kampbilledet stod hurtigt klart: Niløse rådede over fire 
aldrende klumpspillere, tre tykke med god teknik - og en målmand de må have hentet i Cirkus Baldoni.  

De fire første forsøg fra Kenneth Raun blæste enten 20 meter over mål eller blev flot pareret af keeperen 
fra Niløse, der leverede TV-redninger på stribe. Lige indtil Reporteren opsnappede en fæl fejlaflevering og 
kunne severe den for fødderne af en totalt tændt Kenneth Raun, der smashede den op i nettaget til 
velfortjent 1-0 føring - og en jubelrunde over 70 meter med kindkys og hele molevitten. 

Minuttet efter lossede Niløse op på deres enlige angriber - en mand med god teknik 130 kilos klassen. 
Elegant tromlede han Mikkel Andersen, vores evigt snakkende nordjyde på 120 kilo - og i en duel mellem 
kæmper loppede han fikst bolden over vores debuterende målmand Peter Ditlevsen, der flækkede en fiber 
i forsøget på at redde den smukke udligning. 



Heldigvis havde Ourø også tilkaldt Mogens "Mugge" Andersen. Den lille cerutryger er en sand kreatør på en 
fodboldbane og i to omgange lykkedes det Thomas Ourø at omsætte en god assist og pande kuglen i 
kassen, hvorefter han udgik med en skulderskade... 

2-1 i pausen var lige lovligt lidt - og Mugge holdt en tale der gik lige ind: 

"De er ikke så dårlige som vi siger. Der er tre af dem der kan spille bold. Dæk dem op. Dæk dem tæt - og vi 
vinder nemt" 

Niløse der havde spillet helt hæderligt med få midler, mistede hurtigt pusten efter pausen. Kenneth Raun 
tog sig endnu en scoringsdans, Reporteren knaldede to kugler i kassen og John Risager leverede et smukt 
mål på en aften, som især er værd at mindes for Thomas Ourø, der pludselig følte sig helbredt for sin 
skulderskade og tromlede kuglen i mål til de gyldne sejrscifre 7-1. 

Ourø havde smurt sandwich og leveret gamle julebajere...og vi råbte næsten hurra på Ourøs 60 års 
fødselsdag, der sjældent vil blive glemt i Niløse og omegn. 

Efter kampen afslørede Niløse, at de så sent som sidste år havde vundet en fodboldkamp, der trak tårer.    

"Det var mod Jystrup: Vi græd af glæde og de græd af træthed, skamfuldhed og udmattelse”, lød det fra de 
hyggelige gule skidesprællere fra landsognet.  

Karakterer: 

Peter Ditlevsen: 10: Debuterende keeper fra tidligere højt niveau til serie røv og nøgler. Tillykke med en flot 
debut og god bedring. 

Mikkel Andersen: 10. Er ved at arrangere en tur til Malaga for hele veteranafdelingen. Det trækker 
karakteren gevaldigt op på en aften, hvor det lille pus havde sit hyr med betonforwarden fra Niløse. 

John Risager: 10. Stærk arbejdsindsats, smukt mål og tak for pølse til hele holdet. 

Peter Steiness: 7. To lækre assist og en køretur med to hænder på rattet det meste af vejen. 

Henning Olsen: 7.  Den registrerede revisor gik ud som et lys, da han parerede et skud fra Niløse. Men 
vågnede heldigvis op igen og spillede klogt og stærkt i lange perioder.  

Jønner: 7. Lars Jønner Alving, børnetroubadouren der har udgivet Æhh-Bæh-Buh og andre udødelige 
klassikere, leverede et fint indhop. Har luft til 20 minutters fornuftig fodbold. 

Thomas Ourø: 10. Tillykke med dagen, to kasser, frisksmurte sandwich og gamle julebajere. 

Kenneth Raun: 10. Totalt tændt i Niløse. Pluspoint for flotte jubelscener og to medbragte tilskuere. 

Mugge: 10. Ved du ikke, hvad du skal gøre, så stik bolden til Mugge. En rigtig chanceskaber. 

  



Reporteren: 10. Fik en finke for manglende tilbageløb, men hyggede sig gevaldigt i Niløse med en 
gæsteoptræden for HG’s lettere legendariske +45-hold. 

  

Jens-Erik: 12. Veteranafdelingens grundlægger sparede sig selv og kom ikke på banen. Men en stærk 
indsats fra sidelinjen trækker altid op. 

  

 


