
Med Mødregruppen på Prærien 

Referat: Bringstrup-Sigersted - Palles Mødregruppe (HG Veteran +50) – (2 – 2). 

 "Jeg ved godt, hvor jeg skal sætte det kryds." 

 Gestaltterapeuten var ikke det mindste i tvivl, mens vi racede roligt ud af Ringstedgade og Venstre havde 
hængt et brag af en brunette op i samtlige ledige lygtepæle. 

"Hun vil gøre sig godt dernede i EU. Hun virker dyb og rummelig og har både til gården og gaden", 
filosoferede den store mand, der havde valgt Margueritruten til Bringstrup, hvor de røde djævle har til huse 
på en af Ringsted-egnens utallige friskoler. 

 Den Radikale Dribekonge lovede velfærd og godt klima til de fleste og havde lagt en temmelig simpel taktik 
efter de indledende to nederlag i den altid knivskarpe B-række i veteranligaen. 

 ” Vi skal på tavlen i dag venner. Held og lykke derude og pas godt på jer selv." 

 Bringstrup-Sigersted er ikke sådan nogle hyggelige gamle skidesprællere man sludrer med. Det er folk man 
slår sig på. Og de var i gang med deres sædvanlige krigsdans, da Danmarks hyggeligste udedommer Funder, 
omsider fandt frem til banen og lige ville underholde med hans 39. sæson som dommer i landets laveste 
ligaer. 

 "Knæene har det skidt, så jeg bliver her på midten. Jeg ser hvad jeg ser - og det jeg ikke ser, det ser jeg 
ikke", lød parolen fra den 76-årige dommerlegende, inden han fløjtede opgøret i gang på en overaskende 
god grønsvær. Normalt møder vi de røde skiderikker på en uslået plæne med dybe huller og karakter af 
Jammerdal. Her til aften var samtlige græsstrå i nogenlunde fin forfatning - og der var lagt op til et brag af 
et opgør mellem Mødregruppens noble nipsere og de anderledes kontante typer fra Bøhlandet. 

 Planmæssigt bagud 

 Mødregruppen har indledt sæsonen temmelig miserabelt, med mislykkede forsøg på kombinationsfodbold 
på umulige baner. Men nu var der anderledes gnist og tænding og tunge tacklinger i luften over både 
Bringstrup og Sigersted. Spillet bølgede frem og tilbage og det gik også rigtigt fint lige indtil de røde bragte 
sig foran, da vores genopstandne målmand Kim Jacobsen på et skarpt indlæg boksede den lige i fødderne 
på deres betonangriber, som let kunne snige den i mål - og så gik det som det plejede og vi kom 
planmæssigt bagud. 

Bagud 0-1 ved pause blev vi enige om at gøre det bedre efter pausen og heldigvis var byens flinkeste 
serbiske buschauffør Ljubisa dukket op. Han havde kørt en bus, der var brændt varm på vej til Fensmark - 
og var blevet noget forsinket, men nu stod han på sidelinjen, trippende efter at gøre en forskel. 

 Det ville Peter Jørgensen også. VVS-installatøren har haft en skidt sæsonstart, hvor samtlige afleveringer 
enten enten var for korte eller for lange. Og de første fire minutter af anden halvleg var en tro kopi med en 
mand med uden tro på egne talenter, lige indtil han fik serveret bolden for fødderne foran feltet og 
bragede den op i nettaget til stor overraskelse for samtlige øjenvidner på det lille stadion. 

  



"Nu går jeg ud. Jeg kan ikke gøre det bedre alligevel nogensinde!!", lød det fra manden, der satte 
Mødregruppen i fart og fremdrift. 

 Pludselig blev der tid og plads til både fodbold og omtanke. De røde røvhuller mistede pusten og vi slog 
diagonaler og leverede kunstfærdigt småbold så det flåede i lungerne i både Bringstrup og Sigersted, da vi 
tvang dem ud på ufrivillige løbeture. Det gik også rigtig fint lige indtil vi serverede en fæl fejlaflevering i 
fødderne på en modstander, der forstår at slå mønt på andres fejl og tæt foran mål kunne de kludre sig 
foran til ufortjent føring. 

Forløsning 

Øv, det er så typisk.....at spille godt og komme bagud. Men heldigvis har Mødregruppen forstærket sig med 
midtbanetalentet Claus Svoldgaard, som vi har hentet fra 11-mandsholdet. En mand der befolker 
midtbanen med elegant spil og forstår at slå en lang præcis aflevering - og den rigtigt lange svævebold over 
40 meter landede lige i panden på en fremstormende Reporter, som knaldede den ind til velfortjent 
udligning. 

Det blev indledningen til et presspil, der sjældent er set på de kanter. Ljubisa må have mareridt efter at 
være blevet spillet helt blank foran kassen, Farvehandleren havde et skud i krogen, Thorkild tonsede et 
hovedstød lige i sækken på keeperen og  Gestaltterapeuten tænkte lige lovligt meget over den dejlige dame 
fra Venstre inden han fik afsluttet på oplagte chancer. 

Så det sluttede 2-2 og det var tændte og tilfredse spillere, der kravlede i kælderen for at klæde om efter et 
hårdt tilkæmpet point i Bringstrup og Sigersted. 

”Giver I ikke en øl”, lød det fra dommer Funder, der satte sig ned og gav udvalgte anekdoter om hans 
dommerkarriere, indtil vi så vores snit til at dampe ud af byen med ét point i bagagen. 

Karakterer:  

Kim Jacobsen: 10. Herligt gensyn med en rigtig keeper. Var lidt kold ved det første mål, men spillede sig 
hurtigt brandvarm med flere fine aktioner. Nappede vasketøjet – og det trækker altid op. 

Thorkild: 10. Panserbasse med styr på sagerne. Ingen slipper igennem forsvaret uden at blive anholdt og fin 
fremdrift i offensiven. 

Farvehandleren: 7. John Risager havde arrangeret vælgermøde på sit værtshus, Step Inn og var helt oppe at 
køre. OK venner med bolden denne gang. 

VVS-installatøren: 7. Gudemål af Peter Jørgensen og som altid hyggelig før og efter kampen. 

Henning Jørgensen: 7. Ros for en simpel taktik og velfærd til de fleste, strøede boldene med god omtanke. 

Claus Svoldgaard: 10. Flere fine aktioner og motor på midten. Giver spillet kulør. 

Ljubisa: 7. Ros for at nå frem til kampen og efterlade en brandvarm bus i Fensmark. Mega-monsterchance. 
Men den kunne vi andre såmænd også have brændt… 

  



Carsten Jensen: 7. I Ole Slagters fravær var der bud efter Carsten Jensen biler. Manden med den evige 
dieselmotor leverede gode lunterier og skiller sig fint af med bolden. 

Lars Bo Pedersen: 7. Tænkte lige lovlig meget på det forestående EU-valg i afgørende situationer, men 
havde medbragt tre slags pilsnere i Palles fravær.  

Reporteren: 7. Stærk hovedstødsscoring og nu også med tilbageløb og tacklinger. Kom dog ikke frem tll 
større chancer. 

Næste match Benløse i morgen torsdag – ses vi ? – jeg tror det J 

 


