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Stillingen:
Hillerød
27 65–31 54
Herlev
27 60- 28 54
Rosk. KFUM 27 51 -35 48
Vanløse
27 43 -29 41
Kastrup
27 46–42 40
Taastrup
27 47–37 38
Virum-S.
27 33–38 37
Stenløse
27 42–48 35
Jægersborg 27 44–46 31
Kalundborg 27 14 -111 1

Næste udekamp –
Danmarkssserien:

Helt planmæssigt rundede KFUM sæsonen af med en 4-1 sejr, da DSpuljens absolutte bundhold, Kalundborg, gæstede Lillevang.
De 90 minutter bar præg af, at kampen kun havde kosmetisk betydning, og
det betød masser af chancer i begge ender i et opgør med to gavmilde
forsvar. Med mere koncentration i afslutningerne kunne opgøret sagtens
være endt 6-2 eller 7-3.
Men det betød mindre på en dag med en ganske speciel dagsorden. KFUM
sagde nemlig farvel til to af de seneste års bærende spillere, Anders Palle og
Jacob Andersen, der blev hyldet før, under og ikke mindst efter kampen.
Anders Palle spillede sin kamp nummer 125 mod Kalundborg og bar
anførerbindet i første halvleg. Efter pausen fik Jacob Andersen lov at være
anfører i sin kamp nummer 189, og han blev taget ud et par minutter før tid,
så han kunne forlade banen til publikums bifald, hvorefter KFUM helt
usædvanligt spillede de sidste to-tre minutter med 10 mand.
I forhold til kampen i Stenløse en uge tidligere var Christoffer Blond tilbage,
men hjemmeholdet manglede syv mand fra den sædvanlige trup. Blandt
dem, der ikke kunne stille op, var den knæskadede målmand Marc Lyster,
der om aftenen modtog pokalen som sæsonens bedste spiller.
I åbningsfasen var gæsterne, der kun har fået et enkelt point i hele
sæsonen, faktisk tættest på at score. Men i det 17. minut blev Jacob
Andersen fint spillet fri af Rasmus Lundberg og kunne score til 1-0, hans
fuldtræffer nummer 88 i KFUM-trøjen og altså den sidste i rækken.
Seks minutter senere sendte Martin Rasmussen Frederik Sommer afsted
med en fin fremlægning, og så stod det 2-0.
Lige efter pausen ramte Emil Ølvang overliggeren fra kanten af feltet, og i
det 3. minut øgede Frederik Sommer med et præcist, fladt spark fra en
halvspids vinkel og på forarbejde af Anders Palle. I den anden ende reddede
Mathias Elvig og Lars Nielsen med få sekunders mellemrum på stregen efter
et hjørnespark, og så blev Martin Rasmussen afløst af Daniel Holst, der kort
forinden havde spillet samtlige 90 minutter på klubbens U19-mandskab.
I det 16. minut modtog Frederik Sommer en fin bold i dybden fra Emil
Ølvang, rundede målmand Rasmus Hansen og fuldendte sit hattrick. En fin
præstation af den unge angriber, der for første gang spillede alle 90 minutter.
Kresten Andersen afløste Christoffer Blond, og KFUM spillede resten af
kampen med tre mand i forsvaret. Begge hold havde gode tilbud i resten af
opgøret, KFUM’s bedste tilfaldt Kresten Andersen og Daniel Holst, hvis skud
begge blev reddet, ligesom Rasmus Lundberg fik et par store chancer. 20
minutter før tid reducerede Sonni Jensen direkte på frispark, og så kom den
17-årige debutant Semih Turan ind i stedet for Anders Palle. Eneste gule kort
tilfaldt gæsternes Frederik Borrild. FØLG KFUM’S DS-HOLD PÅ ACEBOOK
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