
55+ HG - Ringsted 6 - 3 
55+ var torsdag aften i solskin og en meget kold vind sendt på den legendariske bane 82 på Søndredræsset, 
hvor de skulle spille mod Ringsted. Ved kampstart var der ikke kommet nogen dommer, hvorfor vi fik Jacob 
Normann til at fløjte, indtil Leif Nielsen kunne nå frem. Tak til begge! Mod slutningen af 1. halvleg dukkede 
der en dommer op. Han havde fået besked om at dømme kampen i Ringsted, men da der ingen hold 
var, kørte han til HG - og hjem! 
Med 5 minutters forsinkelse gik kampen i gang, og de første 10 minutter måtte Claus Nøttrup hive et par 
gode redninger ud af handskerne. Kampen bølgede lidt frem og tilbage, men efterhånden fik HG sat sig på 
spillet, og efter godt 10 minutters spil laver den "genopstandne søn" Steen Lundsgaard en glimrende 
stikning til den dagligt og stærkt spillende Mugge, der placerer bolden på den ene stolpe og i mål. 
HG presser på og små 5 minutter senere lavere Mugge op til flere driblinger rundt om sig selv, inden han 
bliver rundtosset - det blev modstanderne! - og scorer til 2 - 0. Fint. Vi er på vej mod en sejr, men 
Ringstedspillerne "bider" godt fra sig, selv om Teddy, Thorkild og Henrik Hald står solidt og sikkert i 
forsvaret og får afvist det meste samt skilt sig godt af med erobrede bolde. Claus må endnu en gang diske 
op med en god redning, inden Ringsted efter 25 minutters spil får reduceret på et glimrende langskud. 2 - 1 
ved pausen. 
Anden halvleg når dårlig at komme i gang, da tilskuere og HG-spillerne højlydt gør dommeren opmærksom 
på "håndbold" af en Ringstedspiller i straffesparksfeltet. Leif fløjter fornuftigt efter lidt tøven. Mugge 
sender kuglen i kassen, hvorved han fuldbyrder sit hattrick! Umiddelbart efter kommer Lundsgaard og 
Carsten fri i Ringsteds straffesparksfelt. Carsten har bolden, men han er som sædvanlig ikke meget for at 
skyde. Han venter og venter. Lundsgaard trækker to forsvarer til sig, og da Carsten har fået målmanden på 
det "forkerte" ben, scorer han til 4 - 1. Nu kører det, og da Mugge sender en fin stikning ind til Lundsgaard 
foran mål, dirigerer Steen elegant bolden i mål med hælen til 5 - 1.  
Ringsted moser stadig på og formår at lave lidt ravage foran HG målet. På et tidspunkt er der "skydetelt," 
der slutter med Nøttrup liggende ved den ene stolpe bliver ramt, og derved forhindrer et mål. Godt 
målmandsspil! 
De sidste 10 minutter kommer holdejeren på banen. Han sender en stikning til Jørgen Rasmussen, ser 
sender et perfekt indlæg ind foran Ringsteds mål. Carsten Jensen står klar til at heade sit mål nummer to 
ind, men en Ringstedspiller forhindrer dette, da han med et knaldhårdt hovedstød sender bolden ind bag 
egen målmand til 6 - 1 
De sidste 5 minutter går der lidt "Gøg og Gokke" i HG`s spil. Boldtab midt på banen giver Ringsted contra 
muligheder og på forunderlig får de pyntet på resultatet til et nederlag på 3 - 6. 
 


