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Tellabs vs. FLSmidth 

Der var lagt op til en benhård kamp da vi omkring kl. 14:59 kunne konstatere at vi var mellem 5 og 7 spillere. Desværre 
faldt dette tal yderligere da Xinxins kone blev indlagt på skadestuen (God Bedring). 

Der var derfor lagt op til at telefonkæden skulle i gang igen. 

Desværre var det svært at få folk ud af busken – men et par sidste øjebliks tilmeldinger gjorde at vi kunne stille op 
mod Tellabs – dog kun med 6 mand. 

Tellabs kom på banen iført blå trøjer så ligesom sidste kamp måtte FLS vise brystet frem for tilskuerne og skifte over til 
vores flotte udebanetrøje. 

For ikke at ødelægge stimen hvor vi beskriver banen og vejrforholdene forsættes traditionen hermed. 

Banen var halvfugtig, knoldet, med andre ord elendig – med indlagt dødsfælde i form af cykelsti på tværs af banen. 
Men når man ikke kan glæde sig over banen kan man glæde sig over vejret der bød om til dans i form af overskyet og 
utrolig blæsende. Alt i alt en ideal kombination til teknisk samba bold. 

FLS starter med bolden og oplever hurtigt at det man er en mand i undertal er utrolig hårdt. Vi lærte dog hurtigt at 
spare på kræfterne således der var lidt til de ekstra meter. Karnov måtte erkende at lungerne nok har taget mere 
skade end som så efter de lange nætter på Crazy Daisy Lyngby – og trak taktisk tilbage i forsvaret – dels for at kunne 
tilbyde de ekstra meter senere i kampen. 

Tellabs havde flere gode forsøg på mål men et tætsiddende forsvar og et par heldige redninger fra undertegnede 
gjorde at vi kunne holde 0’et længe. Pludselig, efter en af Tellabs mange forsøg på at bryde igennem vores mur af en 
forsvarskæde, dukker vi op med en kæmpe chance – og her skal Allan Torjäger ikke bruge lang tid på at sætte den 
over i det lange hjørne. FLS 1 Tellabs 0 – Umiddelbart en smule ufortjent – men det viste sig også at den der ler sidst 
ler bedst. 

At kunne gå til pause med 1-0 var en lettelse for os alle der nok havde regnet med en større afklapsning. Der røg godt 
med vand ned i Pausen og man kunne se folk var trætte i stængerne efter en hård første halvleg. 

2. halvleg fløjtes i gang – og vi havde det svært fra start – de var en mand mere og det gjorde vi ofte måtte stå på 
hælene for at kunne følge med. Vi stod distancen langt – men på en tilfældig mulighed hvor Tellabs skyder lidt udfra 
kaster keeperen(undertegnet) sig efter bolden der dog beklageligvis bliver afværget af en forsvarsspiller – desværre 
ender bolden for fødderne af deres angriber der let kan sparke bolden ind til 1-1. 

Derfra hænger vi desværre lidt med hovederne – nok mest fordi der simpelthen var brug for den ekstra spiller eller to. 
Tellabs presser endnu massivt for førings målet og vores kondi kunne til sidst ikke følge med – så Tellabs fik både gjort 
det til 2 og 3-1 på nogle fornuftige gennemspillede chancer. 

Når alt kommer til alt var det vores ene spiller der manglede der gjorde udfaldet. Havde vi haft en spilstation mere 
kunne vi nok have ramt dem hårdere og holdt hele kampen.  

Desværre blev det heller ikke denne gang vi kunne få point på kontoen. Men så er det godt at formanden var flink til 
at reparere os efter kampen med lidt smørelse til leddene i form af en pilsner. Endvidere kan vi præsentere to nye 
spillere til invitationslisten da de begge, Rasmus og Sverre, meldte sig til en tjans i ny og næ. 

Vi ses næste uge 

Troels 


