
Efter 3 gode træningskampe, var det endelig blevet sæsonstart for 11-mandsholdet, efter at vi var oversidder i første 
runde. En ”topkamp” mod de evige rivaler fra Vordingborg, der specielt på deres hjemmebane, altid er tætte opgør.  

Kampen blev spillet på kunstgræsbanen ”Panteren”. Konceptet er så, at man klæder om i klubhuset som vanligt, 
hvorefter man begiver sig ud på en længere køretur tværs over byen og spiller kampen.  

Kampen startede ud i et temmeligt adstadigt tempo, hvor begge hold forsigtigt så hinanden an, og for alt i verden 
passede på ikke at blotte sig bagude. Det mest polerede spil stod HG for, og Vordingborg lurede på kontrachancer, 
hvor de var konstant farlige. Efter ca. 10 min har Tejlmand et godt skud på mål efter en Ollie frispilning, og på det 
efterfølgende hjørne er Stubgaard tæt på at kunne sætte bolden ind med hovedet.  

1-0: Et kvarter inde i kampen kæmper forsvaret med at få bolden ordentligt væk. Stubgaard får lavet en hasarderet 
aflevering på tværs mens alle er på vej frem, og dette starter en hurtig kontra. Bolden hældes fladt ind i feltet, 
hverken forsvar eller målmand har fundet deres positioner, og Vordingborg kan score i et næsten tomt mål. 

1-1: HG presser nu mere på og har initiativet.  En returbold kommer kun lidt ud af straffesparksfeltet, og her står 
Anders Brekke klar og skyder resolut. Bolden flyver hårdt og fladt mod mål, helt nede ved stolpen. Målmanden laver 
en spektakulær redning, men bolden har akkurat været inde over stregen. Så er vi med igen! 

Med et par minutter tilbage af halvlegen, kommer Vordingborg igen i et hurtigt kontraangreb, og forsvaret halser 
efter. Lars Bonnesen kommer ellers godt tilbage, og prikker både bold og mand med en lang tå. Dommeren fløjter til 
alles forfærdelse for straffe! Meningerne var delte, men Lars hævder at der ikke var straffe – og han plejer nu at være 
ærlig nok i de situationer. Oven i hatten et gult kort og 10 min på sidelinjen til Bonnesen.  Nu var det op ad bakke …, 
men når nøden er størst, er hjælpen nærmest. Allan Målmand læser skuddet, og går flot til den rigtige side – en rigtig 
TV-redning der gav ny energi.  

Efter vi i 2. halvleg er blevet fuldtallige igen, overtager HG spillet. Efter 10 min er Tejlmand, Kruse og Steen M. 
pludselig igennem 3 mod 1. Der er dog ingen der rigtigt tager ansvar for en konsekvent afslutning, så Tejlmands 
afslutning til sidst, bliver lidt blød og lige på målmanden.  

1-2: Midt i 2. halvleg, jagter Tejlmand en lang bold. Målmanden kommer løbende ud, Tejlmand trækker sig lidt, og 
målmand og forsvarsspiller ramler sammen i et hårdt sammenstød. Bolden opsnappes nu let af Tejlmand, der kan 
score et af karrierens lettere mål – og vi har rigtigt heldet på vores side i denne situation. 

Nu skal den bare køres hjem det sidste kvarter. Vordingborg lægger pres, men vi står fint på banen og alt tyder på vi 
kan ride stormen af. Vi har også held til at etablere gode angreb, og har faktisk hele 2 flotte skud på overliggeren med 
Brekke og Ollie i afslutterens rolle.  

2-2: Disse havde fortjent bedre skæbne, og der kan man i nogle tilfælde ærgre sig rigtigt meget efter kampen, når det 
uheldige sker til sidst. I kampens allersidste minut hældes en høj desperat bold ind i feltet. Stubgaard får ramt bolden 
med en ”uheldig tå”, Allan Målmand tror den går forbi mål ….., men det gør den bare ikke - og således blev Stubgaard 
dagens uheldige helt.  

Heldigvis har Stubgaard masser af ”kredit på kontoen” fra rigtigt mange kampe de sidste sæsoner, som den 

kampafgørende spiller – i den positive rolle, med vigtige scoringer, megafight og gå forrest holdning – og sådan ser vi 

ham helt sikkert igen i næste kamp. 

  

Med sportslig hilsen, 

Anders Petersen, Vice-holdejer, og stadig ubesejret.  

 


