
Mern-Herlufsholm 0-3 
 
Det var med en vis bæven, at 11-mandsholdet drog mod Mern onsdag aften. 2 afbud var løbet ind i løbet af 
det sidste døgn, så pludselig var vi kun 11 mand, og vi erfarede inden kampen, at Mern i sidste uge havde 
slået Rønnebæk med 2-0. Heldigvis kunne vi lokke Hassan til Mern efter træningen af U9 drenge, så vi 
havde en mand at skifte med i pausen. 
 
Sejren kom i hus efter en super koncentreret og kontrolleret kamp, hvor Mern faktisk ikke havde et skud på 
mål, og hvor vi sagtens kunne have vundet endnu større, hvis alle 100% chancerne i 2. halvleg var blevet 
sparket i nettet. Ingen nævnt ingen glemt:) 
 
1-0: Det blev 1-0 ved Kruse ca. midt i første halvleg, da han efter en fin stikning i dybden fik tromlet bolden i 
mål på rigtig topscorer-vis. 
 
2-0: Målet til 2-0 kort efter var en sand perle. Steen Mortensen får en stikning frem over midten af banen. 
Han laver et flot skift ud på højrekanten, hvor Normann kommer susende. Norman laver et indlæg til 
Anders Brekke, der står på kanten af feltet, og med en halvflugter hamrer han bolden op i hjørnet - med 
venstrebenet sørme... 
 
3-0: Det blev 3-0 i anden halvleg ved Kruse efter lidt småspil ude i venstresiden, og derefter en flot stikning 
ind i feltet fra Anders Brekke, som Kruse satte sikkert i nettet. 
 
Herefter cruise control, og det lykkedes at få alle med hjem i hel stand, selv om Mern-spillerne i frustration 
begyndte at løbe og lave både små og store svinestreger i slutningen af kampen. 
Super god og koncentreret indsats af alle mand. Og nu er Kruse og Anders Brekke pludselig delte 
topscorere med hver 2 mål i 2 kampe. Det må de gerne følge op i næste uge til topkampen mod Rønnebæk 
hjemme i HG. 
 


