Sammenslutningen Af Old-Boys kredse i Vendsyssel
Finalestævne VM-kampe 2016
Referater fra kampene kommer snarest. Bliver uploaded som de indkommer.

Old Boys
Sulsted –Hjallerup 1– 3
Sulsted mod Hjallerup var årets oldboys finale på et
solbeskinnet Hjørring stadion. En lidt strid vind løb på langs af
banen og Hjallerup valgte at tage vinden med sig i første
halvleg. Det udmøntede sig i et lille pres hvor Sulsted i et par
situation ikke fik spillet bolden væk og et godt pres på
bagkæden gav 2 scoringer til Hjallerup ved først Søren
Albertsen og siden Anders Juul. I mellem disse scoringen kom
Kristian Pape på tavlen for Hjallerup på en ripost ved et indlæg.
3-0 til Hjallerup var stilling ved pausen. Sulsted var ikke i
stand til at ligge et ordentlig tryk på Hjallerup i 2. halvleg, men
fik dog reduceret ved ”Jones”.
Slutstilling blev 3-1 til Hjallerup, som også vandt
Østvendsyssel kredsen netop foran Sulsted.
Thomas Pedersen
Hjallerup IF

Et stort TILLYKKE til Hjallerup`s Old Boys.
VM-Finalerne spilles i 2017 på FFI´s baneanlæg
Vi var kommet i VM finalen i old boys rækken og skulle her møde Hjallerup for 4. gang i dette år. De foregående 3 kampe har
været meget lige (0-0, 0-0 og 1-0 til Hjallerup), så vi var klar over, at vi skulle være klar fra starten af.
Hjallerup kom dog bedst fra start og fangede en lidt løs bold, som de sikkert sparkede ind til 1-0. Resten af halvlegen var de
først på bolden i mange situationer og fik også scoret 2 mål mere, så vi var bagud 3-0 ved halvleg.
2. halvleg var mere lige og vi fik reduceret til 1-3 ved Henrik Jones Rasmussen på et godt oplæg af Nikolaj Larsen.
Dette blev slutresultatet og vi må sige, at Hjallerup var klar og udnyttede de chancer de kom frem til i denne finale.
Tillykke til Hjallerup.
Mvh.
Peter Larsen
Sulsted IF
Stående fra venstre: Nikolaj Larsen, Lars Kirkegaard; Peter
Larsen, Dennis Hjelm, Jacob Nielsen, Kristian Madsen og
Anders Larsen.
Siddende fra venstre: Bo Helverskov, Thomas Borup, Henrik
Rasmussen, Brian Israelsen, Henrik Lennert og Tommy Hansen.
Thomas Hansen var "åbenbart" gået i bad på dette tidspunkt.

Sammenslutningen Af Old-Boys kredse i Vendsyssel

Grand Old Boys
Aalborg Freja – V. Hassing 3-1
Første halvleg blev spillet på Frejas premisser vi var spilstyrende og V Hassing kom kun frem til enkelte chancer, Freja kom
foran 1-0 ved Thomas Borcher efter ca. 10 min efter ca. 20 min blev det 2-0 ved Thomas Borcher. I 29 min reducerede V.
Hassing til 2-1.
Fra 2 halvlegs start ændrede V. Hassings spillestil sig til at blive en del hårdere, hvilket også, helt korrekt, resulterede i at de
fik 3 gule kort for det meget hårde spil.
Freja fik straffespark ca. 10 min før tid, som Thomas Borcher scorede sikkert på. Efter denne føring til 3-1 mistede V. Hassing
gejsten og vi kørte sejren sikkert i hus.
Tak til HI samt VM udvalget for en fantastisk finaledag.
Vh.
Henrik Nielsen
Aalborg Freja
Stående fra venstre :
Beni Maroc, Jonas Møller, Per Kallesøe, Palle ”Kepa”
Nielsen, Jens Johansen, Gorm Dich, Torben Rydahl, Henrik
Nielsen, Torben ”Tuch” Larsen, Martin Buch, Bjarne Larsen
Siddende fra venstre:
Peter Leth, Thomas Borcher, Ole Brandt, Thomas Bredgaard,
Michael ”Mio” Andersen, Peer Carlsen, Jan Daucke.

Et stort TILLYKKE til Aalborg
Freja
Freja startede helt klart bedst og satte os under et stort pres fra første fløjt, kom
ret hurtig foran 1-0 - det blev også til 2-0, før vi fik scoret til 2-1 lige før pausen ved Morten Knudsen.
Vi kommer ind til 2 halvleg med et fornyet håb om at kunne ligge et pres, lykkes til dels også de først 10-15 min, vi presser,
men det bliver ikke til de helt store chancer, Freja scorer til 3-1 ca. 10 min. før tid og køre sejren sikkert hjem.
Igen et stort velfortjent tillykke til Aalborg Freja.. – vi tager kampen op igen til næste år.
MVH
Karsten Brogaard Jensen
VHG
Stående fra venstre:
Thomas Pilegård, Ole Busk, Jan Larsen, Morten Knudsen, Brian
Christiansen, Karsten Brogaard Jensen, Lasse Nyby, Per Zacho,
Tommy Jæger, Lars Ole Nielsen og Holdleder Jan Rømer.
Siddende fra venstre:
Alf Carlsen, Klaus Winther, Per Runge, Lars Beder Jensen, Per
Stride, Erik Dahl, John Skovlyk, Morten Toft.
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Veteran Old Boys
Asaa – B 52 2-5
Årets finale i Veteran rækken stod i år mellem Asaa og B52. Holdene havde
været i samme indledende pulje, hvor Asaa begge gange havde trukket sig ud
som sejrsherrer – bl.a. på en solid defensiv med hurtige kontraangreb. Derfor
havde B52 i finalen valgt at står dybt og kun angribe med få spillere, når
chancen bød sig. Asaa havde derfor i starten bolden rigtig meget, men kunne
ikke finde åbningerne i den kompakte B52 forsvar. Langsomt fik B52
etableret nogle gode kontrastød, der endte i ganske udmærkede skudforsøg,
som Asaas målmand dog klarede uden de store problemer. Midtvejs i 1.
halvleg måtte han dog give fortabt, da B52’s enlige angriber tog et par træk
ind over midten og med et halvhårdt skruede venstrebensskud satte bolden
helt op i målhjørnet uden chance for Asaas målmand.
Målet satte for alvor gang i Asaa, der pressede endnu mere på. 5 minutter før
pausefløjtet lykkedes det at få udlignet, da et hårdt indlæg (eller var det et
skud på mål) sneg sig ind mellem forreste stolpe og B52’s målmand.
I 2. halvleg var billedet det samme, men igen lykkedes det B52 at komme i
front, da et kontraangreb sendte B52’s angriber af sted og efter en takling af Asaas forsvarsspiller, kom angriberen hurtigt op
og sparkede bolden i nettet. Kort tid efter serverede samme angriber bolden for en fremstormende midtbanespiller, der scorede
sikkert. Nu var Asaa for alvor presset og alle mand blev kastet frem i håbet om en hurtig reducering. Det udnyttede B52 blot
til endnu et hurtigt kontraløb, der elegant blev afsluttet med et lille chip over den fremstormende målmand. Nu var finalen
afgjort og selvom det lykkedes Asaa at reducere, var der aldrig for alvor spænding om udfaldet. Skulle der have været nogle,
der troede på miraklet blev det i hvert fald slukket med fem minutter igen, da B52 igen slog kontra og scorede sikkert til
slutresultatet 5-2.
Pokalen kunne herefter hæves blandt glade B52 spillere, der var med i turneringen for første gang.
Mvh.
Lars Jensen B 52

Et stort TILLYKKE til B 52
Tillykke til B52 der på dagen var skarpe de stod godt i forsvaret og havde en god kontra.
Asaa var det spilstyrende hold men B 52`s gode kontra gjorde at det hele
kampen var op af bakke for Asaa.
Så på den baggrund en fortjent sejr til B52. Asaa vender stærkt tilbage i
næste sæson.
Venlig hilsen
Tommy Jensen
Holdleder Asaa B Veteran

Bagerst fra venstre Steen Hjelm, Per Jensen, Jonny Nielsen, Flemming
Dalgaard, og Torben Poulsen
Forrest fra venstre Henrik Jensen, Morten Hansen, Carsten Jensen, Jørgen
Severinsen og Søren Munk

