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Til sæsonens tredje kamp var følgende 7 spillere udtaget: Allan, Troels, Claes, Xinxin, Rasmus, Frederik og 

Peter. Ingen grund til udskiftninger idet forårsformen har indfundet sig. 

Selvom vi havde hjemmebanefordel slap vi for depositum på kr. 100,- og dermed udsigt til en mistet 

renteindtægt i 2x25 minutter plus pausen. 

I denne sæsons tredje kamp var hjemmebanen flyttet til Kløvermarken, alligevel var der mødt mange 

tilskuere op til både vores og nabobanens kvindefodbold kamp. Banens beskaffenhed i form af ægte græs 

var en dejlig udfordring for vores erfarne hold. Til gengæld ydede bane 46 god hjælp til de lange 

afleveringer langs jorden i form et dobbelt hjulspor diagonalt over banen fra dengang Amager var præget af 

landbrug og oksekærrer.  

En hård modvind gav finansdrengene en fordel i første halvleg som de slet ikke forstod at udnytte så for 

spændings skyld hjalp vi dem med et par selvmål for ligesom at lægge lidt ekstra pres på os selv. 

Kort før pausen scorer undertegnede til 1-3 efter perfekt samarbejde med og frispilning af Claes, så anden 

halvleg skulle være en formsag men medvinden kom en anelse bag på os så desværre taber vi ufortjent 

men kom ud med moralen i behold efter reducering af Allan, der var eneste spiller i bevægelse og efter en 

solo præstation scorer, idet alle andre troede, at spillet var stoppet men det må have været én af de mange 

tilskuere der har fløjtet i stedet for dommeren. Fantastisk, at Allan kunne høre forskel og bevare roen i 

dette inferno af jublende tilskuere. 

Alt gik godt selvom om modstanderne i slutfasen blev grovere i deres spil og tacklinger. Selv vores målmand 

kunne de skade uden berøring efter suveræne redninger kampen igennem. Braget skulle have varet blot 10 

minutter længere og vi havde haft dem. Men ingen skam at tabe når vi ved at vi var det bedste hold. 

 

Peter 

 


