Nye

kampe iVærebro

Af Ole Lundgaard, Københavns Vestegn
Foto KajBonne
Lørdag den 1. juni udspillede der sig flere fredelige kampe mellem Københavns Vestegns Politi og 3 udvalgte hold fra Værebro. Der var imidlertid ikke tale om gadekampe, men et stævne
i 7-mands fodbold, hvor politiet mødte de lokale beboere og
ca. 200 tilskuere under mere fredelige forhold end sædvanligt.
Værebro Boldklub havde på baggrund af de mange skyderier
sat os i stævne for at bløde op på det til tider anstrengte for-
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hold mellem politiet og medlemmerne af VHK (Værebros Hårde
Kerne) og samtidig vise, at Værebro er andet end ballade og
kriminalitet.
Vi var derfor 10 raske gutter, der i strålende solskin stillede op
til gruppefotos og 3 kampe af ”høj” kvalitet og som det nok
fremgår af billederne, var vi en god blanding af rutine, boldholdere og frisk ungdom. Vores første kamp stod mod forhåndsfavoritterne fra Værebros veteraner og trods flere chancer til

Værebro og familien ”Høpfner”, lykkedes det ingen af holdene
at få scoret i første halvleg. Værebro fortsatte med at dominere i kampens 2. halvleg og det var kun flere klasseredninger
fra Arne, der holdt os inde i kampen. Ca. 5 min før tid modtog
Høpfner junior 2 en lang bold og alene med målmanden fik han
med stor energi prikket bolden i kassen. Kort før tid lykkedes
det desværre Værebro at få udlignet til det endelige resultat
1-1, hvilket nok var rimeligt efter spillets fordeling.

Sidste kamp var mod Værebros senior 7-mandshold, og skulle
vise sig at blive en yderst lige affære. Tim bragte os foran tidligt
i kampen, hvorefter det lykkedes Værebro både at reducere og
bringe sig foran 2-1, indtil Stig med et hårdt venstrebens spark
hamrede bolden i nettet. Samme Stig var lige ved at sikre os
sejren, da han kort før tid på direkte frispark ramte indersiden
af stolpen. Desværre gik den ikke ind, og stillingen endte derfor
2-2 ved dommerens slutfløjt.

Næste kamp stod mod et ”sponsorhold” fra firmaet ”Tree Care”,
som skulle vise sig at være et hold bestående af alt andet end
fodboldspillere. En walkover, der endte 10-1 til politiet, og hvor
kampens eneste højdepunkt var, da Tim med en hård skuldertackling jordede en af modspillerne, og som han først efterfølgende fandt ud af, var en sagesløs og uskyldig pige.

Så efter 2 hyggelige og varme timer, endte vi ubesejret på en
flot andenplads lige efter de fortjente vindere fra Værebros
Veteraner. Stævnet sluttede af med præmieoverrækkelse og
kølige pilsnere, og hvor vi som lovens håndhævere jo måtte
informere de tilstedeværende om, at vi ved at ”lade” de lokale
veteraner blive nr. 1, havde sikret freden i Værebro i mange år
fremover.
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