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Fodbold i højt tempo

Af Samir Karadza

Kampreferat af PI 1 (serie 1)
Jægersborg Bk - PI Fodbold 0-3 (0-3)
0-1 Matti Hansen (assist Magnus Krogh)
0-2 Matti Hansen (assist David Denu)
0-3 Magnus Krogh (assist Samir Karadza)
Bane K2 i Gentofte Sportspark dannede onsdag aften ramme for et spændende Serie 1
opgør i DBU Københavns næstbedste lokale række. Hjemmeholdet Jægersborg - som i
sidste sæson sikrede sig endnu en sæson i Serie 1 grundet et imponerende forår, tog
imod gæsterne fra PI Fodbold, som bl.a. grundet JB's flotte forår missede oprykningen til
Københavnsserien på aller mindste margin. Der var derfor udsigt til et spændende opgør.
hvor hjemmeholdet jagtede sæsonens første sejr, mens udeholdet havde revanche til
gode.
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Kampen startede også i et hæsblæsende tempo, hvor begge mandskaber forsøgte at
sætte sig på opgøret. Bedst lykkedes det for PI Fodbold, som havde noget mere power og
fysik end det unge hjemmehold. Kampen var også blot 12 minutter gammel, da Magnus
Krogh og 'Røde Rommedahl' (Mads Pedersen) kombinerede sig flot igennem i højre side,
hvorefter førstnævnte tippede bolden midt ind feltet, hvor debutanten Matti Hansen på
flotteste vis flugtede bolden ind bag en chanceløs keeper til stor jubel for gæsterne. Det
skulle vise sig, at værterne kampen igennem havde problemer med at lukke 'Røde
Rommedahl' fra Randers ned, som via sin fart og udfordringer konstant gav hjemmeholdet
noget at forholde sig til.
Kampen fortsatte i det høje tempo, hvor der kom løse chancer til begge mandskaber.
Bedste forsøg for hjemmeholdet kom efter ca. 20 minutters spil, da en JB-spiller forsøgte
at skyde bolden igennem robotten Mathias Dam. Til hjemmeholdets ærgrelse måtte de se
bolden tage opstanderen og videre ud til hjørne. Det efterfølgende hjørnespark tog den
tidligere ASG keeper - Ronni Marcker sig af, som kampen igennem viste sikkerhed og stort
overskud, bedst illustreret da han i ren Schmeichel stil kom ud og greb en bold med én
hånd.
Som minutterne tikkede satte PI sig mere og mere på opgøret. Og kort inden stadionuret
havde rundet den første halve time, brød evigt løbende David Denu en bold i JB's opspil.
Herfra var der kun én vej og det var direkte mod mål. Lige uden for feltet fik han affyret
en raket, som målmanden kun kunne halvklare. Over returbolden var naturligvis Matti
Hansen, som med det største coolnes dæmpede bolden, tog et træk og sikkert placerede
bolden ud i sidenettet. 0-2 efter to scoringer af debutanten fra Viborg - Velkommen til
København!
Efter gæsternes fordoblende føring, fik hjemmeholdet momentvis brudt PI's opspil, da den
hurtige kunstgræsbane resulterede i tvivlsomme førsteberøringer, som straks sendte
tankerne imod Københavns førende ejendomsmægler Thomas Munch. Dog blev ethvert
optræk til chance lukket helt ned, af et stærkt spillende forsvar hos gæsterne.
Kort inden pausen tog storspillende Magnus Krogh sagen i egen hånd. Han havde indtil
videre i kampen orkestreret de fleste angreb for de grønhvid-stribede fra Valby, men
denne gang valgte han dog at gå selv efter at have sat et par forsvarsspillere af. Og
koldere end regnbue is, knaldede han bolden i modsat side af målet og reelt afgjorde
kampen.
Anden halveg blev naturligvis noget mindre tempofyldt, hvor gæsterne var i fuld kontrol.
Tempoet blev dikteret af det palæstinensiske svar på Pirlo - Ali El-Haj, som viste stort
overblik og flot spil med bolden. Omvendt kom der markant flere flotte angreb, som gav
de neutrale seere noget at varme sig på. Det var tættere på 0-6 end på 1-3, men ind ville
bolden ikke og derfor sluttede anden halveg, som den startede.
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Bedst hos PI var debutanten Matti Hansen, som løb med stemmerne. Men en helstøbt
indsat fra 1. til 14. mand, hvor alle fik sat deres aftryk på kampen. Cheftræner 'Jooks'
havde tilsyneladende fundet den helt rigtige peptalk frem inden kampstart.

