
55+ HG - B 73 Slagelse 2 - 1 
Torsdag aften tog HG mod B 73 fra Slagelse på en nyklippet og rimelig jævn bane 82 på Sønderdræsset i 
solskin men med en halvkold blæst, hvilket dog ikke forhindrede dommer Leif Nielsen i at igangsætte 
spillet. Efter nogle minutters spil, hvor de to hold følte hinanden "lidt på tænderne" kommer der en perfekt 
bold til Ole Slagter, der med venstre yderside banker bolden på trekantsammenføjningen, hvorfra bolden 
desværre går i spil igen. 
B 73 bed dog godt fra sig med deres gode boldspillere, og vores "spanske ven" Raul, der grundet en 
brækket fodrodsknogle ikke kunne spille ude, måtte diske op med flere gode redninger. Bl.a kastede han sig 
- eller faldt han? - efter en bold, men han stod godt bistået af et solidt forsvar bestående af Teddy 
Pedersen, Thorkild og Ole Slagter, der foran sig havde en hårdt arbejdende midtbane bestående af Carsten 
Jensen, Mugge og Henning Jørgensen, mens Jens Terp lå alene i front. 
Kampen bølgende frem og tilbage uden de helt store chancer. Midt i halvlegen kom Jørgen Rasmussen på 
banen i stedet for Terp, hvilket viser sig som en god beslutning, da Mugge lægger en præcis aflevering til 
Jørgen, der helt alene med målmanden kan vælge at skyde eller aflevere til Carsten, der er fulgt godt med. 
Jørgen vælger meget fornuftigt sikkert at sparke bolden i mål mod sin ønskemodstander. Mere skete der 
ikke i første halvleg. 
Anden halvleg er knap kommet i gang, da Carsten sender Ole Slagter afsted med en glimrende aflevering. 
Oles afslutning bliver dog klaret af målmanden med en god redning. Mugges snævre driblinger irriterer og 
provokerer Slagelsespillerne, og gav anledning til nogle bataljer. Midt i halvlegen så meget, at en 
Slagelsespiller efter endnu en batalje får det gule kort. Overtallet gav dog ikke så meget mere spil til HG. 
Dog opsnapper Henning Jørgensen en fejlaflevering lige uden for deres felt, og med en smuk aflevering 
spilles Ole Slagter helt fri med målmanden, men i skudøjeblikket laver Ole en "Jesper Kruse" og falder i 
bolden foran et tomt mål! Ærgerligt, så meget mere, da Raul øjeblikke efter bliver ramt af "den spanske 
syge" og ikke kan se forskel på grøn og hvid, hvorfor han kaster bolden direkte ud til en modstander foran 
et tomt mål, som modstanderen meget naturligt sparker bolden ind i til 1 - 1. Øv, men op på hesten igen og 
videre 
Arne Lundsby, der i anden halvleg spillede højre back, men ikke kunne aflevere mod højre, erobrede en 
bold og sendte Ole Slagter mod baglinjen, hvorfra Ole sendte bolden skråt bagud, som lært. Efter et par 
kontraer lander bolden foran Mugge, der med et fladt skud sender bolden ind til 2 - 1 Nu skal der bare 
holdes fast de sidste 5 - 10 minutter men allerede øjeblikke efter har Slagelse et skud, der tager ydersiden 
af stolpen og går ud. Desuden får de et par hjørnespark som en meget stærkt spillende Thorkild får sendt 
ud af feltet, inden Leif Nielsen for sidste gang blæser i fløjten for en 2 - 1 sejr til HG, der p.t indtager 1. 
pladsen i rækken, hvilket gerne skal fastholdes næste torsdag, hvor FC Storebælt kommer på besøg. 
Jens-Erik 
 


