
Fantastisk sæsonstart for Senior 1 

Kampfakta: 

 
Målscorer(e): 

1. halvleg 

- 1-0: Marcus Fabricius 

- 2-0: Lars Henriksen 

- 3-0: Rasmus Rysgaard Pedersen 

2. halvleg 

- 4-0: Viktor Holst 

- 5-0: Marcus Fabricius 

Opstilling: 

Martin Christensen 

Nicklas “Lebron” Petersen – Nikolai Sørensen - Jonas ”Børge” Linde - Pelle Imlau-Jeppesen 

Marc Hansen – Lars Henriksen(c) 

Victor Holst – Marcus Fabricius – Rasmus Rysgaard Pedersen 

Simon Birksø  

Bænk: 

- Christoffer Gradman 

- Patrick Veis 

- Anders Wadt 

 

Referat: 



På en smuk forårsdag udspillede Jyllinge på hjemmebane én af deres nærmeste konkurrenter i kampen om 

de eftertragtede oprykningspladser. Inden kampen var der lagt op til et spændende opgør, da rækkens 

nummer 3 og 4, begge med 21 point, skulle mødes på Spraglehøj. Sæsonens første kamp endte 2-2 på en 

mildest talt forfærdelig græsbane i Skævinge.  

Jyllinge havde på forhånd forberedt sig på at starte kampen med et aggressivt pres for at teste Skævinges 4 

back kæde. Det var dog udeholdet kom bedst ud af startblokkene. Skævinge gik langt frem på banen, og 

deres høje pres i de første ti minutter gjorde, at Jyllinge ikke kunne sætte deres kombinationsspil. Skævinge 

dikterede spillet, og det var tydeligt, at de gerne ville over kanterne. Deres små og vævre offensive spillere 

var kilde til en del på Jyllinges banehalvdel, men rigtig farligt blev det aldrig. Grundet Skævinges høje pres 

valgte Jyllinge at stille sig lidt tilbage og leve på nogle giftige kontrastød. Allerede efter små ti minutter fik 

Jyllinge sig sin første store forskrækkelse, da anfører Lars Henriksen måtte lade sig udskifte. Det lignede et 

farvel til kaptajnen, men han måtte bide smerten i sig 5 minutter senere, da Marc Hansen gik i en hård, 

men fair tackling, og hans knæ gik af led. En skrækkelig sæsonafsluttede skade til altmuligmanden. Vi 

ønsker ham god bedring herfra. Ind i stedet kom Christoffer Gradman. Han fyldte hullet godt på midtbanen 

og var sikker i pasningsspillet. Efter at have vænnet sig til Skævinges høje pres, kom Jyllinge bedre ind i 

kampen og tilspillede sig en række store chancer med gode tilbud til Victor Holst, Pelle Imlau-Jeppesen og 

især Simon Birksø. Efter et kvarters spil blev angriberen spillet fri på bagerste stolpe, men kunne lige 

akkurat ikke få storetåen på. Herfra dominerede Jyllinge fuldstændig og burde have scoret 3-4-5 mål i de 

næste ti minutter. Efter 25 minutters spil kom der endelig hul på bylden, da Marcus Fabricius sendte et tørt 

hug mod det korte hjørne. Den offensive midt har virkelig fundet sig til rette på Jyllinges hold, og Skævinge 

havde på intet tidspunkt noget modsvar til hans hurtige fødder og høje tempo. Fem minutter senere blev 

det også 2-0, da Lars Henriksen udnyttede en ripost, efter Simon Birksø var blevet spillet alene igennem 

med målmanden. Jyllinge sad på spillet og havde flere gode opspil. Skævinge prøvede fortsat at komme 

over kanterne, men Jyllinges defensive organisation så endnu engang bundsolid ud, og det var ikke mange 

reelle chancer udeholdet kom frem til. Med 7 minutter til pause kom debutanten Rasmus Rysgaard på 

tavlen efter en flot solotur, hvor han satte to Skævinge-folk på kanten af feltet og knastørt huggede bolden 

ind ved nærmeste stolpe. 3-0 ved halvleg i en kamp, hvor Jyllinge kunne, og burde, have været foran med 

minimum 5. Fra 2. halvlegs start forsøgte Skævinge sig med at sætte en mere fysisk angriber ind. Ham 

havde Nikolaj Sørensen og Jonas Linde dog fuldstændig styr på. Jyllinge fortsatte med at dominere, og 

kombinationerne flød flot over hele banen. På en dag hvor Jyllinge fyrede på alle cylindere, virkede det ikke 

til at Skævinge havde hverken troen eller evnerne til for alvor at true med et comeback. Det blev da også til 

en 4-0 og 5-0 scoring i løbet af de første tyve minutter. Især Marcus Fabricius’ solotur fra midten af banen 

var fremragende. Hen mod slutningen af kampen stillede Jyllinge sig ned i blokken, og lod Skævinge have 

bolden. Med ti minutter igen fik Skævinge reduceret på et afrettet spark, som tog stople ind. Herefter 

prøvede Skævinge sig med at hælde lange bolde op mod Jyllinges bagkæde, og de fik tilspillet sig et par 

halve chancer efter et par hjørnespark, men rigtig farligt blev det aldrig.  

En alt i alt fremragende dag på Spraglehøj, hvor Jyllinge i dén grad sendte et signal til konkurrenterne om, 

at de tror på oprykning – og har evnerne til at bakke udmeldingen op. Næste opgave er på udebane mod 

Slagslunde-Ganløse lørdag d. 13/4 kl. 14.00. Slagslunde vandt deres første kamp 2-0 over Ølstykke og 

rygterne siger, at de har fået stablet et rigtig fornuftigt hold på benene. Derfor skal man ikke lægge for 

meget i, at Jyllinge vandt den første kamp 5-0. Vi håber på, at i vil tage turen til ”Gryden” og støtte 



drengene på lørdag. Jyllinges senior 2 vandt lørdag en skrivebordssejr i Serie 4, efter at ØB90 har trukket sig 

fra rækken. 

Reaktioner: 

- Pelle Imlau-Jeppesen: ”Vi spiller en helt igennem fremragende kamp, måske den bedste i 

sæsonen. Vi vader jo konstant i chancer, og det kunne sagtens være blevet meget værre 

for Skævinge. Cadeau til deres målmand – han står formidabelt, selvom der går 5 mål 

ind.”  

- Ville gerne have haft reaktioner fra andre spillere og trænere, men dette var ikke 

muligt, da referatet allerede var færdigskrevet.  

Kampens spiller: Marcus Fabricius 


