
HG – Rønnebæk (2-2) 

  

Lad mig allerførst understrege den glædelige begivenhed, at undertegnede (og 11-mandsholdet) stadig er 
”UBESEJRET” i nu 53 kampe. Denne uges kamp mod Rønnebæk, var dog det absolut tætteste man kan 
komme, da kun 30 sekunder skilte os fra et uvant og forsmædeligt hjemmebane-nederlag til lokalrivalerne. 
Ros til holdet for tro på udligningen til det sidste, og for at kæmpe hårdt de sidste 10-12 min., efter vi kom 
bagud 0-2.  

Historikken i kampe mod dagens modstander Rønnebæk (der sluttede to’er i sidste sæson), taler om tætte 
kampe, men ingen pointtab.  Før sæsonen startede, slog vi dem suverænt 4-0 i en træningskamp, og måske 
netop derfor var der ikke den store nervøsitet at spore på holdet som bestod af Allan, Normann, Bonnesen, 
Kim F., Lars Rasmussen, Brekke, Stubgaard, Steen M., Seiffert, Kruse, Tejlmand. 

Det skulle dog forholdsvist hurtigt vise sig, at dagens kamp blev af en helt anden kaliber, da Rønnebæk 
mødte op med bedre organisation – og ikke mindst en del mere fight og vilje.  

HG havde på den anden side, meget svært ved at få samspillet til at hænge sammen på det vanlige niveau, 
og dette var desværre overalt på banen. Igennem kampen var der både små og store chancer, men 
skarpheden og heldet i var en klar mangelvare i de afgørende situationer. 

Midt i første halvleg kommer Rønnebæk foran, I en situation hvor forsvaret ikke får afvist et angreb 
konsekvent nok. 0-1 …., men masser af tid …., og troen i fuld behold. I halvlegen kommer der friske kræfter 
på banen i form af Saxtoft, Lucas og Michael Klausen, og vi snakker om at Rønnebæk snart er møre.  

Grebet bliver strammet en smule, men gejsten mangler, og det udlignende mål udebliver. I takt med at der 
satses mere og mere fremad, bliver Rønnebæk nu farligere på kontraangreb.  10 min før tid scorer de 
pludselig til 0-2 efter et lidt halvhjertet tilbageløb ….., Rønnebæk jubler højlydt og vi er klart i chok. 

2-3 minutter efter får Tejlmand heldigvis reduceret, i en situation hvor heldet er på vores side og Tejlmand 
kan lige præcist trille den ind over stregen – en typisk Tejlmand sniger. 

1-2, og der kæmpes bravt fra begge sider, Rønnebæk sparker nu bare væk og er trætte. I et sidste desperat 
forsøg kaster forsvarsgeneral Bonnesen sig selv lidt fremad, og på kampens allersidste angreb kan han 
pludselig sætte hovedet på et højt indlæg. Stor jubel og forløsning …., og hvis kampen havde været længere 
havde vi såmænd nok vundet, for Rønnebæk var nu helt færdige. Men, bolden er kun lige givet op …, og 
dommeren fløjter af ☺ Slutresultat 2-2! 

Status efter 3 kampe er 5 point, 1 sejr og 2 uafgjorte. Det kunne indtil videre tyde på, at rækken i år bliver 
lidt mere lige end det har været tilfældet tidligere. Alle slår alle, og de ”nye tophold” er Præstø og Nyråd 
Langebæk Alliancen, som netop er vores modstandere i de kommende 2 kampe. Præstø på 1- pladsen har 
12 point i 4 kampe, så der skal nok andre boller (og mere indædt fight) til her, hvis deres forspring i tabellen 
skal reduceres lidt.   

 Mvh.,    Viceholdejer Anders Petersen 

 


