
   
 

 

Kampreferat 

FLSmidth – Topdanmark 

17. april 2012 

Resultat: 7-3 (2-1) 

MOM: Kristian 

Til sæsonens anden kamp var følgende 8 spillere udtaget: Troels, Kristian, Anders, Jakob, Frederik, Allan, 
Jens & Søren. 

Kampen blev, som sidst, afviklet i Valby Idrætspark denne gang på bane nr. 43 som som XinXin nok også 
ville beskrive som en plan tredje generationskunstbane; lange og bløde plastikgræsstrå med sorte 
gummistykker imellem. 

Da dommeren fløjter kampen i gang er det et FLS hold med solen i øjnene og let til middel modvind, som 
fra start sætter sig på spillet og med meget præcis og enkle kombinationer spiller sig frem til flere store 
chancer. Det er kun de berømte marginaler som mangler og forhindre FLS i at komme foran i de første 
10min.  

Troels som til dagens kamp var udnævnt til anføre og ikke mindst målmand, havde hurtigt luret 
Topdanmarks eneste våben LANGE bolde, desværre var det efter præcis sådan en at modstanderen 
kommer foran 1-0. (RENT HELD) 

Topdanmark kommer også foran 2-0. (RENT HELD). Fuldstændigt upåvirkede fortsætter FLS det gode spil og 
troen på konceptet er intakt, det giver belønning i form af en reducering kort før pausen. 

I pausen udtrykker flere spillere at de uforstående over stillingen ved halvleg og taktikken for anden halvleg 
er klar, de skal køres MIDT over. 

Som sagt så gjort, kort inde i anden halvleg udligner FLS til 2-2 og er stadig i fuldstændig kontrol 
spillemæssigt. Da FLS kommer foran 3-2 kan det mærkes på forsikrings drengene. Om en af deres 
forsvarsspillere prøvede at give Allen grund en til at tegne en fritids/ulykke forsikring eller det var ren 
frustration vides ikke, men Allan måtte kort ned til tælling.  

Derefter går det stærkt, faktisk så stærkt at undertegnede ikke kan huske ret meget, men efter fire 
scoringer mere fra FLS og en enkelt fra Topdanmark ender kampen fortjent 7-3. 

Formanden betragtede efterfølende FLS holdets indsats som citat;  ”meget imponerende” 

 

Kristian 


