Politiet vandt!
- men christianitterne bed fra sig
Af Samir Karadza

PI Fodbold - Christiania Sport Club (CSC)
3-0
1-0 Magnus Krogh (Kion Braun)
2-0 Matti Hansen (Ali El-Haj)
3-0 Kion Braun (Samir Karadza)
Tirsdag aften var der lagt op til endnu et
brag i Københavns næst fornemmeste
række, da CSC gæstede Valby
Idrætspark. Det, som historisk altid har
kunnet betegnes som et 'samfundsclash',
er igennem de senere år også taget med
ind i fodboldens verden, hvor opgøret
blev udskudt i 30 minutter, da de
beskedne faciliteter i Valby skulle husere
markant flere tilskuere end hvad normalt
er i Serie 1.
Begge hold kom med 3 friske sejre på stribe og læg dertil, at der var ca. 200 fremmødte
tilskuere, som fra begge sider skabte en god stemning. Ja, det begyndte at lugte af rigtig
fodbold.
Sidste uges hårde kampprogram for PI havde medført lidt småskader- og skavanker,
hvorfor cheftræner Joachim Gram havde foretaget lidt ændringer. Gledet ud var
forsvarsdirigenterne Andreas Runge og robotten Mathias Dam, som blev erstattet af 200
kilos ren ondskab - Jonas Rasmussen og Nikolaj Jensen. Oppe foran var to-måls-skytten
Matti Hansen erstattet med Kion Braun.
I kampens indledning var gæsternes forsvar i gavehumør. Inden for det første kvarter
havde CSC endnu ikke kombineret sig ud af PI's pres, hvor kun keeperen med 3 gigant
redninger, holdte christianitterne inde i kampen. Men efter 20 minutters spil gik den ikke
længere. I det der lignede en omstilling, fandt Kion Braun en fri Magnus Krogh, som løb

fra forsvaret og gik 1 mod 1 med keeperen. Her viste han, hvorfor han er rækkens
topscorer og satte sikkert sit sjette sæsonmål ind!
På dette tidspunkt i opgøret, ledte CSC-spillerne efter løsninger for at komme bedre med i
kampen. Ligeledes ledte deres fans efter sammenhængende tekster, som gav lidt mening
for både spillere og de mange tilskuere. Det lykkedes da også for CSC at æde sig ind i
kampen, som dog kom efter en noget bizar situation. Efter en halv times spil, blev den
falske randrusianer David Denu sendt afsted i en kontra, som blev stoppet af en
fremadstormende CSC-spiller, der kom med knopperne forrest i hovedhøjde. Dommeren
var ikke i tvivl og med sit røde kort, sendte han CSC-spilleren tidligt hjem. 11 mod 10 og
foran 1-0 lignede det en 'cruise control' for PI...
Det blev det ikke, for CSC fandt noget mere primitivt spil frem med lange bolde op i
banen, hvor der blev satset på standardsituationer og andenbolde. De var dog også tæt
på en udligning, da en dødbold medførte tumult i feltet, endda så meget tumult, at
undertegnede måtte cleare en bold fra stregen.
I den anden ende var der også clearinger på stregen efter et hjørnespark. Med en kælen
fod fik Ali El-Haj - som endnu engang spillede en stor kamp, slået et perfekt hjørne, hvor
undertegnede fik veltimet sit hovedstød, men gæsterne fik afværget i sidste øjeblik inde
på stregen.
Kampen udviklede sig til en hård og intens kamp på begge sider af halvlegspausen, hvor
der var markant flere dueller end poleret fodboldspil. Kampens betydning havde muligvis
også en effekt på spillet, da det kunne betragtes som en tidlig topkamp. Udviklingen i
kampen var klart til gæsternes fordel, da det hele lå og balancerede på en knivsæg. Uden
at anden halvleg bød på voldsomt mange- eller store chancer, så tilfaldt de fleste dog
fortsat hjemmeholdet.
Vi skulle helt frem til 70. minut inden kampen reelt blev lukket. Indskiftede Matti Hansen,
som sidste uge debuterede for PI Fodbold med to mål til følge, fremskaffede selv et
hjørnespark. Det tog Ali El-Haj's sig af, hvor han endnu engang slog en perfekt bold til en
fri Matti Hansen, som på elegantvis headede bolden i modsat retning, hvor den kom fra.
Denne gang var der ingen til at cleare den og PI kunne derfor fordoble deres føring til stor
jubel.
Kampen var punkteret og presset gik af PI spillerne, som bedre og mere sikkert fik hold i
bolden. Nu var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse. Få minutter efter den
fordoblende føring, tog Kion Braun en flot fremlægning med sig, hvor han fik sat et par
folk af inden han fik bugseret bolden i det korte hjørne. 3-0!

I kampens slutning var der lidt dramatik, hvor dommeren fik uddelt et par ostemadder.
Det havde dog ingen effekt på resultatet, hvorfor PI kunne bogføre deres 4. sejr og 4.
clean sheet på stribe. Stor ros til indstillingen hos hele holdet, men i særdeleshed stor ros
til forsvaret i denne kamp, som på intet tidspunkt i løbet af de 90 minutter rystede på
hånden.

