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Resultat: 2-2 (0-1) 

MOM: Xinxin  

Stemning var højt og spændingen var at mærke i Valby Idrætspark inden dommeren fløjtede kampen i gang 

på de plane tredje generationskunstbaner; lange og bløde plastikgræsstrå med sorte gummistykker 

imellem. På trods af at modstanderen sluttede som nummer to i sidste sæsonen, var troen og optimismen 

til stede hos FLSmith. Nye trøjer (hvid), nye shorts (blå) og nye sokker (hvid) til første spille runde har 

naturligvis ikke skadet det professionelle image.  

Kampen startede tempofyldt med sikre pasninger og god lyd blandt spillerne. Et af de nye ansigter på 

holdet var Jakob som startede som den ottende mand og gjorde det fremragende efter hans kom på banen. 

Kristian, et kendt ansigt som har været fraværende fra FLSFoldbold i en længere periode, tog tjansen som 

keeper for den normale keeper som er skadet. Troels og undertegnede agerede forsvar mens Peter og 

Formanden bredte spillet ud på kanterne. Længst fremme lå Claes altid klar til hurtige stikninger. Central på 

midtbanen kunne Frederik udfolde sig og fordele spillet. 

FLSmith spillede et fornuftigt og sikkert spil i første halvleg med god kontrol over kampen, men de helt 

store chancer blev det dog ikke til. Ved omkring det 20. minut havde FLSmith hjørnespark fra højre side 

som blev headet væk af en JYSK forsvarspiller. Bolden havnede mellem to af JYSK's angribere og Xinxin som 

var den bagerste mand på daværende tidspunkt. I et fumlende og kaotisk øjeblik blev bolde prikket til en af 

angriberne som trak sig fri og afsluttede foran keeperen; 0 -1. 

Relativt tidligt i anden halvleg fik FLSmith udlignet. Frederik brugte sit sublime overblik til at lægge en hård, 

flad og præcis aflevering til Formanden som tog imod uden for feltet i højre side. Og som han havde lært 

det bedste fra skolegården; med en stiv tåhyler blev bolden ekspederet langs jorden og gik målet ude i 

siden: 1-1.  

Kort tid efter blev der, på en helt ren tackling, dømt frispark til JYSK ude foran FLSmidth's målfelt. Skudet 

fra frisparket blev ramte tremandsmuren (meget!) hårdt og lidt tilfældigt dumpede bolden ude til siden 

hvor der stod en JYSK angriber som afsluttede og scorede; 1-2. Denne gang kunne Kristian på målet ikke nå 

ned - på trods af at han kort tid forinden havde lavet en fænomenal perleredning i fuldt udstrakt 

kropslængde næsten parallelt med banen nede ved græsniveau ude ved stolpen.  

Få minutter inden kampens slutfløjt valgte FLSmith at gå all-in ved at sætte Troels på toppen som skulle 

agere permanent boksspiller. Med militærpræcision sendte Jakob bolden ind over til Troels som headede 

bolden i en bue over målmanden. Bolden ramte svejsningen på aluminiumsrammen i det længste hjørne, 

bouncede tilbage og ramte målmandens udstrakte hånd og gik så derefter ind; 2-2. 



 

Men dette resultat kunne FLSmith gå ind til omklædningsrummet med et point fra første spillerunde mod 

sidste års to'er. Alle spillere leverede et fantastisk stykke arbejde i kampens løb. 

Referent: Xinxin (udtales [sisí]) 


