Sammenslutningen Af Old-Boys kredse i Vendsyssel
Finalestævne VM-kampe 2017
Referater fra kampene kommer snarest. Bliver uploaded som de indkommer.

Old Boys
Hjallerup - Hirtshals 0– 2
Old Boys finale
28 oktober 2017
Finalen stod mellem Hjallerup og Hirtshals.
Det blev en god kamp, Hjallerup havde bolden mest, men
kom ikke frem til se helt store chancer, så holdene gik til
pause uden scoringer. I 2 halvleg fortsatte Hjallerup med
at styre spillet og burde have scoret cirka midtvejs i
halvlegen, men den store chance blev kanoneret over mål
fra tæt hold. I stedet scorede Thomas Tomo Sørensen til
1-0 til Hirtshals i en situation, hvor han var alene med 4
forsvarere. Jesper Therkelsen trak et gult kort og Hjallerup
pressede på 11 mod 10, men Hirtshals forsvarede sig godt
og holdt stand. I de sidste minutter scorede Thomas Tomo
Sørensen igen på et kontraangreb. Dermed sluttede kampen 2-0 og Hirtshals Boldklub er vindere af VM turneringen.

Et stort TILLYKKE til Hirtshals`s Old Boys.
VM-Finalerne spilles i 2018 på FFI´s baneanlæg

Hjallerup mod Hirtshals var årets oldboys finale. I år
lagde Frederikshavn bane til, og det var igen i år en flot
solskinsdag.
Desværre var skarpheden ikke til stede fra Hjallerup i år,
trods en overvægt af spille blev det ikke til nogen
scoringer, og kort før tid scorede Hirtshals 2 gange, og vi
måtte tage til takke med 2. pladsen i år.
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Grand Old Boys
Aalborg Freja – HI 3-2

Først vil vi fra Aalborg Freja takke VM udvalget og FFI for en fantastisk finaledag.
Freja kom foran 1-0 efter ca. 10 min på et hovedstød af venstre fløj Per
Kallesøe. Efter målet til Freja, var det som om HI vågnede op, de scorede
inden pausen 2 mål på to contraløb.
I anden halvleg kom Hi og Freja kun til få chancer i de første 20 min. Da
der er ca. 8 min. igen scorer Frejas angriber Jonas Møller et fantastisk
mål i krydset.
Ca. 2 min før tid bliver den sidste og afgørende scoring sat ind af Frejas
højre fløj John Heri til slutresultatet 3-2.
Bagest fra venstre :
Henrik Nielsen, Michael ”Mio” Andersen, Niels ”Kogle” Koustrup,
Torben ”Tuck” Larsen, Jonas Møller, Per Kallesøe, Morten ”Ståle”
Larsen, John Heri, Ole Brandt.
Forrest fra venstre :
Gorm Dich, Flemming Larsen, Peter Bahnsen, ”Mini Carlsen”, Per Carlsen,
John Holm Jensen, Dan Sørensen.

Et stort TILLYKKE til Aalborg Freja
Flot comeback og sølv ved VM
De gamle mænd fra Hjørring Idrætsforening var efter forårssæsonen i bunden af
rækken efter usikkert forsvarspil og uskarpt angrebspil. Det blev
ændret efter sommerferien, hvor det ikke blev til nederlag.
Holdet fik samlet nok på point sammen til at sikre sig
andenpladsen i rækken ”Vendelboerne” i det nordvestlige
Vendsyssel og dermed adgang til Vendsyssel Mesterskabet (VM).
Her fortsatte sejrsrækken med sejre over Vester Hassing og
Dronninglund. I finalen var sejren også tæt på indtil 8 minutter
før tid, hvor Aalborg Freja scorede to flotte mål til 3-2 sejren.
Således opmuntret fortsætter de gamle ben Hjørring med at
spille til næste år.
øverst fra venstre: Henrik Lilholt, Johnny Jensen, Jens Svendsen,
Tommy Jensen, Ib Nielsen, Keld Kongerslev, Rene Birk Jørgensen,
Henrik Andersen. Forrest fra venstre: Peter ”købmand” Jensen, Henrik Kjeldsen, Morten Møller, Billy Moltsen, Mogens
Krogh, Bo Jeppesen, Jacob Olsen.
Ikke med på billedet: Henrik Fjordbak, Steen Ammundsen, Henrik Leth, Flemming Møller, Chris Bugge
Dbh Bo
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Veteran Old Boys
Asaa B – Thise IF 5-1
Asaa B og Thise IF mødtes i finalen for veteranhold 28 oktober 2017 i Frederikshavn.
Kampen forløb med at Asaa var spilstyrende og havde bolden meget og de resulterede også i flere gode angreb og en pause
stilling på 3-0 på mål af Jesper Nielsen, Rene Jensen og Morten
Hansen.
2 halvleg blev kampen mere lige men stadig med Asaa som
spilstyrende og det blev også til flere gode chancer og endnu to mål til
4-0 Morten Hansen og til slutresultat 5-1 ved Jesper Nielsen.
Asaa B kunne herefter fortjent få overrakt pokalen af turneringsleder
Knud Nielsen.
Vi ser allerede frem til næste sæson og vil sige alle tak for sæsonen
2017
Venlig hilsen
Tommy Jensen
Holdleder Asaa B Veteran

Asaa B Veteranhold 2017.
Bagerst fra venstre. Flemming Dalgaard, Per Jensen, Torben Poulsen, Rene Jensen, Jonny Nielsen , Peter Christensen og
Holdleder Tommy Jensen. Forrest fra venstre Jørgen Severinsen, Morten Hansen, Carsten Jensen, Henrik Jensen og Jesper
Nielsen

Et stort TILLYKKE til Asaa B

I starten var Asaa i mest boldbesiddelse og fik lagt Thise under pres.
Dette resulterede i to forholdsvis hurtige scoringer, hvorefter der var
chancer til begge sider. Inden halvlegen fik Asaa scoret endnu
engang, og resultatet ved pausen var derfor 3-0 til Asaa. I starten af
anden halvleg fik Thise reduceret til 3-1, og Thise fik dernæst lagt
Asaa under pres i de første cirka 15 minutter af anden halvleg. Dette
pres resulterede dog ikke i yderligere scoringer fra Thises side, og
Asaa fik kort efter scoret endnu engang til 4-1. Kampen var dernæst
afgjort og sluttede med endnu en scoring til Asaa og endte dermed
med et resultat på 5-1 til Asaa.

Venligst
Preben Skøttrup
Thise IF

