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Fra kampen, Station City - Sydøstjylland

V

ed Grænsehallerne i Kruså var de
danske politimesterskaber i fodbold i dagene 11. og 12. august henlagt
i år, og deltagerne i fodbold var to Københavnerhold – Station City og Station Bellahøj og de to jyske kredse –
Syd- og Sønderjylland og Sydøstjylland, og lodtrækningen gav semifinalekampe henholdsvis City mod Sydøstjylland kl. 1000 og Bellahøj mod Sydog Sønderjylland kl. 14 tirsdag.
Kruså havde lagt mange resurser i arrangementet, og alt var parat for deltagerne - ja vi troede også, at vejrguderne var med os, men tirsdag morgen begyndte et regnvejr – ja det stod ned i
stænger.
Vandet sejlede rundt på asfalten og
hvad med fodboldbanerne – ja alle troede, de snart ville stå under vand, men
lige så hurtigt regnen var begyndt – ja
så stoppede den ca. en halv time før arrangementet skulle begynde – det klarede op, og solen skinnede nærmest fra
en skyfri himmel – puha det var dejligt.
Til kampene var der dommere og linjevogtere, og ved selvsyn, så var banerne og forholdene nærmest perfekte.
City - Sydøstjylland
City og Sydøstjylland stillede op i samme opstilling – en klassisk 4-4-2 på
linje, og måske havde City en lille for-

del i at have et par landsholdsspillere
med.
Men det var såmænd Sydøstjylland,
der åbnede kampen bedst. Holdet var
spilstyrende og havde bolden i egne
rækker, og de lod bolden arbejde.
Sydøstjyllands kræfter var lagt på
midten af banen i dens længderetning
fra felt til felt. City skulle lige bruge tid
på at organisere sig og stå rigtigt.
I de første 5 minutter rørte City faktisk ikke bolden, men en dum forsvarsfejl kostede en scoring til City sat ind
af Kim Piceki. Ufortjent.
Sydøstjylland fortsatte dog det gode
spil, og 5 minutter efter udlignede Sydøstjylland ved Evron, idet Sydøstjylland spillede bolden indenom Citys
højre back og derefter en god tværaflevering.
I kampens 15 minut præsterede City
egentlig for første gang et opspil langs
jorden, der mindede om fodbold, men
det var også godt. Landsholdspilleren,
Kaan Metin kom igennem og loopede
bolden elegant over målmanden.
Selv om City nu førte 2-1, var det stadigvæk Sydøstjylland, der var elegant
spilstyrende ved stærk central midtbane og gode offensive kræfter ved bl.a.
Bjarne Christoffersen. City havde ganske enkelt problemer
med at få skubbet sit
forsvar frem på banen.
Efter en halv time
sendte City et godt indlæg fra højre side, og
den blev tæmmet i det
lille felt med brystet af
Citys C.B., og med en
god afslutning, som
målmanden halvklarede,
hvorefter Kim Piceki
gjorde det færdigt.
Ca. 5 minutter efter
erobrede C.B. selv bol-

den på midten og gik selv og scorede
sikkert til 4-1, hvilket var resultatet efter første halvleg.
Resume af første halvleg var ganske
enkelt, at det var Sydøstjylland, der var
spilstyrende stærkt i banens længde
retning, og til tider var Citys backs
rundforvirret, men den sidste afgørende aflevering manglede. Derimod hang
Citys spil ikke så meget sammen, men
enkeltmands præstationer gjorde, at de
scorede.
I anden halvleg åbnede Sydøstjylland
godt, idet de reducerede efter 3 minutter til stillingen 2-4 efter et indlæg fra
højre side, hvorefter Bjarne Christoffersen scorede. Så var der spænding
igen.
Men Anders Munk fra City ville det
anderledes – han meldte sig nu ind i
kampen med et rigtig flot tørt hug fra
kanten af straffesparksfeltet, og efter
10 minutter stod det så 5-2.
10 minutter senere var samme Anders
Munk på spil igen med et rigtig flot
langskud til 6-2 – det hjalp åbenbart, at
City havde sat Munken centralt på
midtbanen.
Det virkede som om det var nådestødet for Sydøstjylland – deres kræfter
ebbede langsomt ud, og City havde nu
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5 minutter før tid blev der dømt korrekt
straffe til Bellahøj, og Casper Schrøder
scorede sikkert til 3-2 og dermed sejr
og finaleplads til Bellahøj.
Dermed finalepladser til Bellahøj og
City, og 3-4 pladsen til Sydøstjylland
og Syd- og Sønderjylland.
Stor tak til Jørgen Pedersen, Padborg
PI for venlig modtagelse og et rigtig
godt fodbold arrangement.
Fra kampen, Station Bellahøj - Sydjylland

Finaleresultaterne - fodbold 2009
Semifinale :
Semifinale:

Sydøstjylland
Sydjylland

- Station City
- Station Bellahøj

3 - 7
2 - 3

Bronzekamp:

Sydøstjylland

- Sydjylland

11 - 3

Finalekamp:

Station City- Station Bellahøj

2 - 0

Mesterskabernes bedste spiller:
Kaan Metin, Station City
nemmere ved at holde bolden i egne
rækker.
Justeringen af backs virkede for City
og der blev lukket af, ligesom City nu
endelig fik bredde i opspillet via backs,
og dermed udnyttede de måske Sydøstjyllands svagheder. Sydøstjyllands kæder blev nu splittet, og spillerne blev
trukket fra hinanden.
Efter en halv times spil så Bjarne
Christoffersen dog sit snit til at reducere til 3-6, men nærmere kom Sydøstjylland ikke, og indskiftede Bjarke Mogensen fra City fik i det 35 minut en
friløber, og han scorede til 7-3, hvilket
blev slutresultatet.
Alt i alt et fair resultat, men Sydøstjylland skal dog have cadeau for deres
indsat, de var bestemt ikke dårlige!
Bellahøj – Syd- og Sønderjylland
Kl. 1400 fløjtede dommere op til den
anden semifinalekamp mellem Bellahøj og Syd- og Sønderjylland.
Alle rygter gik på, at det var
”walkover” for Bellahøj, således at
Bellahøj og City skulle mødes i fina-
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len. Men fodbold er jo et spil, der varer 2 x 45 minutter, og vi spiller til
dommerens sidste fløjt ….. osv.
Jeg tror ikke jeg fornærmer Bellahøj
eller Syd- og Sønderjylland –
(forhåbentlig ikke), ved at skrive, at
første halvleg ikke mindede meget om
fodbold.
Det mindede om ”indianerfodbold” –
” kick and rush”.
Det eneste positive og overraskende
var dog, at Syd- og Sønderjylland efter
10 minutter scorede til 1-0, idet Casper
Homann driblede fra midten, afleverede ud i højre side, hvorfra der fra feltet
blev afsluttet, og Bellahøjs målmand
kunne ikke holde bolden, hvorefter Syd
- og Sønderjyllands Lasse Bak scorede
på riposten.
Den scoring rystede Bellahøj resten af
halvlegen, og Syd- og Sønderjylland
kunne gå til pausen med 1-0.
I anden halvleg åbnede Bellahøj ved
Stefan Ladby efter 5 minutter med et
drømme langskud og scorede til 1-1.
Det skabte lidt ro for Bellahøj, men
Syd- og Sønderjylland fightede så det
slog gnister.
Efter en halv time scorede Bellahøj til
2-1 ved Casper Calmar, og så troede
alle, at Bellahøj ville køre den sikkert
hjem, men 5 minutter efter en lidt ufarlig situation foran Bellahøjs felt, hoppede bolden, og Syd- og Sønderjyllands Allan Dalager satte foden på til
et tørt hug til 2-2, og nu kunne det faktisk gå til begge sider.

Bronzekampen
På det dejlige stadion i Kruså blev finaledagen afviklet.
Bronzekampen stod imellem Sydøstjylland og Syd- Sønderjylland. Kampen blev indledt lidt trægt, eftersom
skuffelsen over ikke at have nået finalen, ligesom kammeratskabsaftenen
nok sad i benene på de 2 mandskaber.
Kampen blev dog en målrig affære,
med ikke færre end 14 scoringer. Det
blev Sydøstjylland, der meget overbevisende vandt med cifrene 11 – 3.
Alle ydede en god indsats krydret
med nogle flotte scoringer.
Finalen
Finalen blev en spændende og godt
spillet kamp mellem 2 københavnerstationer, Station Bellahøj og Station City.
Kampen blev en velspillet affære,
hvor det fra starten var klart, at det
blev en kamp uden mange mål, da de 2
hold stod godt til hinanden.
Det blev dog City, der trak det længste strå.
De formåede kampen igennem at spille sig frem til flere farlige muligheder,
uden det dog helt lykkedes at få udbytte af det spillemæssige overtag.
Dette blandt andet på grund af den til
lejligheden vikarierende reservemålmand, som normalt er markspiller hos
Bellahøj, der stod en rigtig god kamp
på en noget uvant position. Godt gået.
Slutresultatet blev derfor ikke overraskende på 2 – 0 til City efter en god og
velspillet finale.
Bellahøj viste, at de har mange gode
spillere på holdet, og at der er noget at
spille for i fremtiden.
Mesterskabernes bedste spiller
Ikke overraskende kårede fodboldudvalget Kaan Matin, Station City, som
stævnets bedste spiller.
Metin holdt konstant et højt niveau og
bandt holdet godt sammen.
Godt gået.
Alt i alt et flot arrangement som DPIF
havde stillet på benene, med stor hjælp
fra alle de lokale.

