Og SÅ kom vi da lige ned på jorden igen
Kampfakta:

Målscorer(e):

-

1. halvleg
39’: 1-0 - Mikkel Kamp Hansen
2. halvleg
80’: 1-1 – Christian Køhlert
Opstilling:
Martin Christensen

Nicklas “Lebron” Petersen – Nikolai Sørensen – Malthe Clayn - Pelle Imlau-Jeppesen
Christoffer Gradman - Jonas ”Børge” Linde©
Victor Holst – Christian Køhlert – Rasmus Rysgaard Pedersen
Simon Birksø
Bænk:
-

Mads Klausen
Rasmus Van Hauen
Emil ”Mini” Hansen

Referat:
Jeg føler desværre, at jeg har skrevet den her sætning mange gange efterhånden, men Jyllinge formåede
endnu engang ikke at omsatte et kolossalt overtal i spil og chancer til 3 point, da det blev til et yderst
skuffende 1-1 resultat ude mod Slagslunde-Ganløse IF.
Jyllinge var hårdt ramt af skader og afbud til sæsonens første udekamp – hvilket samtidig var Jyllinges
første kamp på græs - og træner Kenni Lyngberg havde været tvunget til at foretage 3 ændringer i
startopstillingen i forhold til den flotte præstation mod Skævinge. Det lod dog ikke til, at de mange
ændringer påvirkede spillerne, og Jyllinge startede som lyn og torden. Hurtig og flot boldomgang på en
hæderlig bane førte til flere gode opspil i startfasen. Jyllinge havde især held med at komme over kanterne
og særlig Slagslundes venstre back havde det utrolig svært over for Viktor Holst. Allerede efter 5 minutter
burde Jyllinge have været foran, da Rasmus Rysgaard Pedersen blev spillet fuldstændig fri på kanten af det
lille felt. Bolden tog dog desværre et lille hop lige før kantspilleren kunne sætte foden på, og han fik sendt
bolden langt forbi det tomme mål. Få minutter senere fik selvsamme kantspiller en næsten identisk chance,
men igen manglede den sidste koncentration og held. Slagslunde ville ikke meget, når de endelig fik fat i
bolden, og prøvede for det meste at leve på lange bolde. Det var dog ikke noget, der for alvor truede
Jyllinges defensiv, hvor Slagslunde angribere havde det svært mod Nicolaj Sørensen og især Malthe Clayn i
midterforsvaret. Det unge talent har en unik kombination af fart, teknik og overblik, som han udnyttede til
fuldstændig at lukke ned for Slagslundes stjerne Magnus Balling i store dele af kampen. Slagslundes eneste
reelle chance i første halvleg, og næsten hele kampen, førte desværre også til et føringsmål. Mikkel Kamp
Hansen blev efter 39 minutter spillet igennem på højre side i en kontra, hvor Malthe Clayn fejlvurderede
situationen og gik i en alt-eller-intet tackling. Kanten gled let forbi og sendte bolden i det lange målhjørne.
Jyllinge måtte således gå til pause bagud 1-0 efter en ellers flot præstation, hvor alt andet en afslutningerne
var til UG. 2. halvleg blev en mere rodet affære. Jyllinge pressede stadig hårdt på for en udligning, mens
Slagslunde stod langt tilbage og levede på kontra. Desperationen efter et mål gjorde, at spillet blev mindre
flot, men Jyllinge kom stadig frem til et hav af chancer. Det var dog først efter 80 minutter, at det tunge
overtag blev omsat til bål. Nicolaj Sørensen steg til vejrs ved bagerste stolpe efter et frispark, og sendte et
hovedstød på tværs af feltet. PÅ modsatte stolpe kunne Christian Køhlert upresset sætte hovedet på, og let
sendte bolden i mål til 1-1. Jyllinge pressede hårdt på i de døende minutter, hvor især Rasmus Van Hauen
havde en stor mulighed i overtiden. Ind ville bolden dog ikke, og derfor endte kampen 1-1. Yderst skuffende
for et Jyllinge mandskab, der burde have vundet stort.
I sidste uge skrev jeg om signalet, Jyllinge sendte til konkurrenterne efter sejren over Skævinge. Men endnu
engang manglende kontuiniteten, koncentrationen og kynismen – alle ting, som også var store problemer i
efteråret. Hvis Jyllinge skal gøre sig forhåbninger om oprykning, så SKAL disse ting fixes. Jyllinge har
ligeledes sat sig selv i en situation, hvor man SKAL vinde næste kamp hjemme mod Frederikssund IK.
Heldigvis har Spraglehøj vist sig at være noget af et fort i indeværende sæson, hvor Jyllinge har vundet 5
kampe og spillet én uafgjort, med en samlet målscore på 17-1. Så kom op og støt drengene lørdag d. 20/4
kl. 11.00, når de møder lokalrivalerne fra Frederikssund IK.

Reaktioner:
-

-

-

Pelle Imlau-Jeppesen: ”Den her er lidt svær at sluge. Når man giver halvanden chance
væk og selv skaber 10-15 gigantiske muligheder, så skal man jo vinde. Men kynismen i
manglede i felterne, og det er der, kampene bliver afgjort.”
Jonas ”Børge” Linde©: ”Ingen kommentarer.”
Kenni Lyngberg (Træner): ”Vi er ramt af skader og afbud på markante pladser. Vi formår
at etablere en masse 100 % chancer, men vi er ikke kølige nok foran mål. Vi møder et
hold, der ikke ønsker at spille fodbold, og som reelt kun har en chance i hele kampen. Et
skuffende resultat, der med rundens øvrige resultater sender os ned på en 4. plads.”
Nikolaj Sørensen: ”Jeg synes, vi spillede en fin kamp. Vi kunne bare ikke få scoret på
vores mange chancer, hvilket gjorde forskellen fra vores vanlige niveau.”

Kampens spiller: Nikolaj Sørensen

