Danske politimesterskaber i

7-mands fodbold
Af DPIF`s fodboldudvalg Gunnar Nørager & Bjørn Bæk
Foto: Bjørn Bæk

Følgende 8 hold var kvalificeret til finalestævnet:
Pulje 1:

Pulje 2:

Helsingør
Næstved
Århus 2
Station Amager

Københavns Vestegn
Station Bellahøj
Esbjerg
Ålborg

Finalestævnet afvikles således, at alle hold i pulje 1 spillede
mod hinanden, ligesom alle hold i pulje 2 spiller mod hinanden,
hvorpå nr. 2 i hver pulje spillede om 3. pladsen, mens nr. 1 i
hver pulje spillede Finalen. Lodtrækningen havde maget det
således, at første kamp i pulje 2 var en gentagelse af sidste års
finale: Vestegnen - Bellahøj.
Vestegnen startede kampen flot og lagde straks et stort
pres på Bellahøj, hvilket resulterede i 3-4 store chancer til
Vestegnen, men alle chancer blev reddet flot af Bellahøjs målmand – Kristian Dragsbæk. Vestegnen kontrollerede kampen,
mens Bellahøj levede på kontra angreb. Pausestillingen var 0-0.
Vestegnen fortsatte deres store pres i 2. halvleg og efter få
min. havde Bellahøjs målmand – Kristian Dragsbæk endnu
2 flotte redninger – først et langskud helt oppe i mål hjørnet
og derefter en afslutning fra tæt hold. Midtvejs i 2. halvleg fik
Bellahøj deres chance, da de på et flot kontra angreb spillede
sig helt igennem, men Kenneth Nielsen skød bolden på oversiden af overliggeren.
Cirka 3 minutter før tid slog Vestegnen en flot lang aflevering frem til Dan Mølleskov, der headede bolden på tværs til
Kasper Lundbye, der flot headede bolden ind næsten helt oppe
i mål hjørnet uden chance for Kristian Dragsbæk og 1-0 til
Vestegnen, hvilket også blev slutresultatet.
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KAMPEN OM 3. PLADSEN
Kampen om 3. pladsen var mellem Amager – Bellahøj. Amager
startede kampen bedst, ligesom Bellahøj målmanden Kristian
Dragsbæk havde 2 flotte redninger inden for de førte 2 – 5
minutter af kampen, men 30 sekunder efter den sidste store
chance, gennemførte Bellahøj en flot kontra angreb, og scorede
sikkert til 0-1. Bellahøj overtog nu hele spillet og 1 min. senere
gennemførte Bellahøj endnu et flot kontra angreb, men Amager
målmanden Henrik Bakmand reddede flot afslutningen. Bellahøj
fortsatte det flotte spil og pludselig havde Bellahøj en friløber,
men Henrik Bakmand reddede endnu engang flot. Bellahøj
fortsatte det flotte spil og efter 11 minutter, havde Bellahøj et
hovedstød på stolpen, ligesom Amager målmanden Henrik
Bakmand endnu engang diskede op med en flot redning på et
direkte frispark, således pausestillingen var 0-1 til Bellahøj.
2. halvleg følgende frem og tilbage og ca. midtvejs scorede nr.
11 for Amager stensikkert til 1-1, da han fik chancen. 1 minut
senere scorede Amager til 2-1 og kampen havde taget en
overraskende vending. Amager havde nu overtaget og pressede spillet frem og pludselig tog nr. 10 – Thomas sagen i egen
hånd, da han af driblede 2-3 Bellahøj spillere, ligesom han hurtigt afsluttede med ”tåhyler” oppe i det ene må hjørne, således
Amager førte 3-1, og alle troede, at kampen var afgjort.
Bellahøj opgav dog ikke, og kæmpede flot videre og overtog
hele spillet. De spillede sig flot igennem, men Amager målmanden Henrik Bakmand reddede flot. 3 minutter før tid spillede Bellahøj sig igen flot igennem, hvorpå nr. 9 reducerede til
3-2. Bellahøj fortsatte deres flotte fight, hvilket gav resultat få
sekunder før tid, da Amager lidt unødvendigt lavede et dumt
straffespark næsten nede ved baglinjen. Kenneth Nielsen skulle
påtage sig det tunge ansvar at tage straffesparket, som han
stensikkert satte ind og dermed udlignede til 3-3, hvorpå den
ordinære kamp var slut.

Nr. 1 - Vestegnen
.

3. pladsen skulle hermed afgøres på
”Amerikansk straffespark / straffedribling”
– dvs. 5 spillere fra hvert hold, skulle drible
fra midten af banen og have afsluttet på
mål inden for 15 sekunder. Lodtrækning
gjorde at Bellahøj skulle begynde, hvor nr. 9
gjorde sig klar og scorede sikkert til 3-4.
Amagers nr. 14 skulle herpå forsøge sig,
men han brændte, da Bellahøj målmanden Kristian Dragsbæk reddede forsøget. Bellahøjs nr.11 kunne hermed bringe
Bellahøj foran med 2 mål, såfremt han scorede, men dette lykkedes ikke, da Amager
målmanden Henrik Bakmand reddede flot.
Amagers nr. 11 skulle nu forsøge at udligne,
men han brændte også, da Bellahøj målmanden Kristian Dragsbæk reddede flot.
Bellahøjs nr. 18 skulle forsøge, hvilket han
gjorde perfekt, idet han driblede uden om
Amager målmanden Henrik Bakmand og
scorede til 3-5 i tomt mål.
Amager var nu tvunget til at reducere,
såfremt holdet skulle være med i straffesparkskonkurrencen.
Dette klarede nr. 4 med bravur, da han reducerede sikkert til 4-5, hvorpå der fortsat
var stor spænding om resultatet. Det var nu
nr. 20 fra Bellahøj, der skulle forsøge og såfremt han scorede, skulle Amager score på
deres 2 sidste forsøg blot for at få uafgjort,
men Amager målmanden Henrik Bakmand
reddede skuddet og dermed fortsat 4-5
til Bellahøj. Nr. 12 fra Amager havde hermed chancen for at udligne, men nerverne
holdt ikke, idet han brændte og dermed
førte Bellahøj fortsat 5-4. Bellahøj kunne
hermed selv afgøre kamp, såfremt deres
nr. 10 scorede på det sidste forsøg. Nr.
10 forsøgte sig, men Amager målmanden
reddede bolden flot, men bolden røg i spil
igen, hvorfor det lykkede nr. 10 at afslutte
yderligere 2 gange, men disse forsøg reddede Amager målmanden Henrik Bakmand
flot og dermed fortsat ”kun” 5-4 til Bellahøj.
Sidste mand for Amager var nr. 10, som
skulle score, såfremt Amager skulle udligne
og dermed yderligere én ”straffedribling” til
hvert hold. Nr. 10 var iskold og udlignede
sikkert til 5-5, hvorpå begge hold skulle
udpege yderligere en 6. mand til at forsøge

Nr. 2 -

Nr. 3 - A

Århus

2.

mager.

»
Politiidræt nr. 8 2011

23

sig. Bellahøj valgte nr. 14, som skulle forsøge at score, men dette lykkedes ikke, idet
Amager målmanden Henrik Bakmand var
skudt varm og reddede forsøget. Amager
målmanden Henrik Bakmand kunne hermed selv afgøre kampen, idet han skulle
forsøge at score, hvilket han gjorde sikkert,
således Amager vandt bronze kampen med
samlet 6-5 – efter 3-3 i ordinær kamp.
FINALEN
Finalen var mellem favoritterne Vestegnen
– Århus 2. Vestegnen startede også kampen bedst og til spillede sig 2 store chancer, som Århus 2 målmanden reddede
flot. Århus 2 kom bedre med i kampen og
inden for 2 minutter, havde Århus 2 kæmpe
chancer for at komme foran, først da
Århus kombinerede sig flot igennem, men
Vestegnens målmand Musa Turan reddede
flot med en fodparade. Kort efter spillede
Århus 2 sig helt igennem, ligesom Århus
2 fik afsluttet tæt under mål, men forsvars
spilleren nr. 5, Henrik Volqaursen fik blokeret/reddet bolden næsten på målstregen.
Resten af 1. halvleg bølgende spillet frem
og tilbage uden at der blev scoret, hvorfor
pausestillingen var 0-0.
Få min. ind i 2. halvleg tog Vestegnens nr.
4, Kasper Lundbye sagen i egen hånd, da
han midt for målet snød 2-3 Århus spillere med nogle fikse træk, hvorpå han
med et tørt skud scorede sikkert til 1-0
til Vestegnen. Nogle minutter senere blev
finalen reelt afgjort, da Vestegnens nr. 11,
Kristian Broch scorede fra tæt hold, da nr.
12, Dan Mølleskov fra spids vinkel skød på
mål eller var det en aflevering på tværs,
hvor på bolden røg forbi en Århus spiller,
ligesom Århus målmanden kun snittede
bolden, hvorpå Kristian Broch kunne skubbe
bolden i mål til 2-0 til Vestegnen. 4 minutter før tid stjal Vestegnens nr. 5, Henrik
Volqaursen bolden fra en Århus spiller,
hvorpå han scorede sikkert til 3-0. 2 minutter før tid fik Århus 2 pyntet på resultatet,
da nr. 11 scorede stensikkert til 3-1 efter
et flot angreb. Slutresultatet blev 3-1 til
Vestegnen, der fuld fortjent vandt mesterskabet efter flot spil under hele turneringen,
mens Århus 2 blev nr. 2 og Amager nr. 3
samt Bellahøj nr. 4.
Stor tak til Politiets Idrætsforening i
Helsingør & Hørsholm for et flot arrangement samt til de deltagende 8 hold for stor
arrangement, kamp vilje og fight.

Gunnar Nørager
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