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Det bliver et bjerg, der skal bestiges, når KFUM’s Danmarksseriehold
genoptager turneringen i slutningen af marts.
Holdet overvintrer på sidstepladsen efter endnu et ydmygende nederlag i
efterårets sidste kamp. De første 45 minutter af opgøret på¨Fremad Valbys
anlæg endte 0-0, men det hele endte med en 4-0 sejr til hjemmeholdet.
”Vi er hårdt ramt på skader, og hårdt ramt i dag, fordi Jakob Sparholt må gå
ud. Men vi kan ikke vinde, når vi dækker så dårligt op i afgørende situationer,
og vi kan ikke vinde, når vi ikke scorer i de perioder, hvor vi har momentum”,
sagde cheftræner Palle Olsen.
Af forskellige årsager måtte han se bort fra Mico Elvig, Henrik Bødker, Lars
Nielsen og Rasmus Floor Andersen (der godt nok sad på bænken), mens
Nicolai Nielsen var tilbage efter karantæne.
Jakob Sparholt startede i midterforsvaret, men måtte gå ud med en skade i
lysken efter en halv time. Mads Pfeiffer kom ind på midtbanen, mens Lasse
Frendrup overtog Sparholts plads.
Kampen havde indtil da været begivenhedsløs, og først i halvlegens sidste
10 minutter kom de to forsvar for alvor på arbejde. Morten Jørgensen sendte
et frispark ind fra højre side, Nicolai Nielsen fik headet lidt akavet, og
målmand Niklas Thomsen reddede via ydersiden af stolpen. I den anden
ende headede Mohsen Charrat over i en god position, hvorefter Patrick Juhl
satte sig igennem i venstre side, men Emil Ølvang fik ikke ram på
centringen, og bolden passerede til Morten Jørgensen, som sparkede over.
To frispark lige efter pausen fik kampen til fuldstændigt at ændre karakter.
Begge to begået lidt unødvendigt af Lasse Frendrup i forsvarets venstre
side, og det første nok noget tvivlsomt. Her passerede Christian Ambys flade
spark venner og fjender, før bolden gik i mål. Det skete i det 6. minut, og tre
minutter senere lagde Amby bolden over i luftrummet ved fjerneste stolpe.
Efter et par returbolde headede Mikkel Hansen i mål fra nært hold.
Nicolai Nielsen og Daniel Holst gik ud, ind kom Frederik Sommer og
debutanten Jonathan Sloth. Og gæsterne fik nu deres bedste periode.
Efter en god aktion af Rasmus Lundberg slog målmanden hans pasning ud i
feltet, hvor der ikke var nogen til at udnytte riposten. Frederik Sommer
sprintede igennem på en lang bold fra Mads Pfeiffer, men keeperen kom ud
og fik blokeret til hjørne. I det 27. minut reddede Niklas Thomsen med stort
besvær, da et indlæg fra Morten Jørgensen blev rettet af, og på det næste
angreb blev det 3-0, da Emin Demir udnyttede en kikset tilbagelægning fra
Onur Bilgin. Den tidligere KFUM’er Kastriot Plakolli satte 10 minutter før tid
Christoffer Blond fuldstændigt af og lavede kampens sidste mål.
To advarsler, der tilfaldt Kastriot Plakolli og Daniel Holst.
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Næste udekamp –
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Torsdag d. 29. marts kl. 13:00:
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