
40+ Præstø - HG 1 - 3 
Tilbage på sporet! Så kort kan det siges efter 11 mandsholdet onsdag tog til Præstø for at møde det -indtil 
da - ubesejrede tophold. 
Der var tale om et noget yngre og forstærket Præstøhold end de tidligere år, men via god organisation og 
koncentreret indstilling holdt vi dem fra at blive rigtige farlige (undtaget var enkelte dødbolde). 
Formationen var lavet om, så vi spillede med 2 deciderede angribere: Tejlmand og Seiffert. Kombineret 
med to farlige kantspillere, i første halvleg Kenneth og Kruse, betød det, at stort set hver eneste gang vi 
spillede bolden frem ad banen, så havde det potentiale til at blive farligt. HG kommer foran midt i 1. halvleg 
efter et fint gennemspillet angreb, hvor Normann slår et præcist indlæg, som Tejlmand lægger i kassen. 
Resten af halvlegen var præget af meget spil på midten, herunder en del fejlafleveringer fra begge hold. På 
nogle af HG's kontraangreb burde det være blevet 2-0, men målene udeblev, og så fik Præstø selvfølgelig 
udlignet, da en ellers velspillende Allan i målet, tabte et indlæg lige ud til en Præstøspiller. Heldigvis tager 
Bonnesen kort efter en god tur frem ad banen og lægger en stikning i dybden til Seiffert, som sikkert scorer 
til 2-1 til HG. 
2. Halvleg var også en tæt affære, men med HG med klart de største chancer. Derfor var det også fortjent, 
da Kruse scorede til slutresultatet 3-1 på et flot langskud efter en returbold fra et hjørnespark. Og sejren 
kunne snildt have været endnu større, hvis vi havde scoret på alle chancer, herunder et par friløbere til 
både Kruse og Tejlmand. 
Vi fik vist, at når vi tager os sammen, så er vi svære at spille imod, og med holdets offensive kvaliteter, så er 
der basis for endnu en topplacering i rækken. Det var en god tur hjem fra Præstø... 
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