
Referat 55+ Dianalund - HG 2 - 2 
Lige efter kampen føltes det næsten som et nederlag, selv om kampen endte uafgjort, men en lunken øl og 
et par sjove bemærkninger gjorde, at vi nok skulle være tilfredse med det uafgjorte resultat set over 
kampen som helhed. 
 
Det var lykkedes at lokke 65+ spilleren, Finn Schmøde til at vogte målet, hvilket han har gjort med bravour 
tidligere, og Finn startede med nogle gode redninger, da HG forsvaret ikke rigtig havde fået afstemt 
placeringer i kampens begyndelse. Dianalund havde en rigtig dygtig og hurtig angriber, der flere gange 
udfordrede HG, der sædvanen tro var meget offensive i deres spil, hvorfor Henrik Hald, Lundsby og Johnny 
Døring nogen gange var ladt alene tilbage, når Dianalund fra deres massive defensiv sparkede bolden langt 
til deres enlige angriber. 
Vi havde også en del gode muligheder, når Lundsgaard, Præsten og især Mugge prøvede at kombinere sin 
igennem deres forsvar. Det var svært og en kompetent Dianalundmålmand tog sig af, det der kom forbi 
forsvaret. 
Mod slutningen af halvlegen sender de endnu en gang en glimrende stikning mod HG målet. Forbi Henrik 
Hald, og deres angriber udplacerer Finn Schmøde til 1 - 0 
Mugge, der har en rigtig fin sæson, vil vise, at han kan også gå alene. Han modtager bolden omkring 
midterlinjen, og så går det ellers i ekspresfart forbi deres forsvarsspillere, inden han udligner til 
pauseresultatet. 
 
I pausen aftaler vi, at vi skal ligge med Henrik Hald og Risager forskudt på deres angriber, hvilket lykkes 
ganske godt. Så godt, at da John sender et godt udspark op til Mugge, piller Mugge den hårdt presset ned, 
hvorefter han elegant afdribler to/tre forsvarsspillere i høj fart, inden han runder målmanden og sparker 
bolden i det tomme mål. Et rigtig flot mål, som burde have afgjort kampen. 
Men ganske få minutter senere får deres dygtige angriber en stikning, som han dribler rundt med omkring 
Risager og Hald, der begge er sikre på, de har bolden. Det har de ikke, og angribere udligner med et fladt 
skud forbi en sagesløs Finn Schmøde. Resten af kampen får HG pakket angriberen godt ned, mens vi maser 
på og tilspiller os rimelige chancer. Bl.a har Præsten en dobbeltchance tæt under mål alene med deres 
målmand, der dog vinder de dueller. 
I lighed med os er de klar over, de skal passe på Mugge, som de går hårdt til. Vi får et par frispark lige uden 
for straffesparksfeltet. De sparkes enten over muren og målet eller blokeres i muren, så det giver ikke rigtig 
noget. Så efter 60 minutter må vi luske mod omklædningsrummet, og den kompenserende øl for en 
manglende sejr. Vi tabte dog ikke, og alle mand kæmpede det bedste de havde lært. Så kan man ikke 
forlange mere! I øvrigt er der en ny kamp på næste torsdag mod B 73 Slagelse, hvor holdet meldes ud på 
søndag. Det kan allerede nu siges, at vi får behov for spillere fra 50+, da der en del afbud. 
Jens-Erik 
 


