Sammenslutningen Af Old-Boys kredse i Vendsyssel
Finalestævne VM-kampe 2019

Old Boys
Hjørring FREM–Hirtshals 0– 1

Et stort TILLYKKE til Hirtshals Old Boys med VM titlen
VM-Finalerne spillet d.26/10- 2019 på FFI´s baneanlæg
Vi møder AIK FREM i VM finalen 2019 i en kamp der bød på masser af fight og til
tider flot fodboldspil.
Det var hæsblæsende da vi mødte ”Fremmerne” på en tung og våd græsplæne
på FFI´s anlæg. Traditionen tro bød opgøret på masser af fight, ”højt tempo”, til
tider poleret fodbold og en masse spillere der igen var 20 år gamle(af sind).
En kamp der ”kun” bød på ét mål, sat ind af Kasper Bang på noget der lignede et
lop fra 20 meter.
Jeg vil betegne 1-0 sejren som fortjent, da det var 2 hold der formåede at spille
lige op mod hinanden, men ikke fik skabt de store chancer i løbet af de 2*35
minutter.
For os vil jeg frem hæve kampens spiller, Jesper ”Fårup” Larsen , der spillede
med en ankel der lignede noget fra et Picasso maleri. Kendetegnende for ham
bed han smerten i sig og fik sammen med Dan Andersen lukket af i
midterforsvaret
Også stor ros til vores dygtige angriber ”Tomo” som viste vigtigheden i at give
sig fuldt ud for at kunne besejre et hold som AIK FREM. Det kendetegner ellers
Bagerst fra venstre: Jesper P, Jesper "Fårup", Zimba, Tomo, Jesper T, Jhon, Emil "Lyn"
ikke normalt ”Tomo”!
Forrest fra venstre: Christian, Steffen "Golle", Martin, Dan, Dennis, Kasper, Duvier
Jeg er også nødt til at dele roser ud til AIK FREM der traditionen tro bød os op
til dans. Specielt spillere som Konnerup og Moselund gav vores centrale
midtbane sved på panden. Det er tydeligt at deres evner på en fodboldbane
har været til mere end old boys niveau! Målscorer: Kasper Bang ,Gult kort: Jesper Therkelsen og Kampens spiller for Hirtshals: Jesper ”Fårup” Larsen
VH Jesper Therkelsen, Hirtshals Boldklub

Referat og vejen til finalen af kampen. Hirtshals vs AIK Frem.
Aik havde haft en svær vej til Finalen hvor vi først slog Sæby ud 0-2 på udebane.
Det var nok vores bedst kamp hele året.
Dernæst mødte vi HI som vi altid gerne vil slå. Det så vi som årets vigtigste kamp. I en noget rodet kamp. På en svær bane.
Det var en lang hård og sej kamp. Hvor der blev spille mange minutter + tillægs tid.
Men vi endte med en sejr. vi var aldrig i tvivl om det endte med en sejr til os. Vi havde fat i den lange ende. Trods vi spillede i undertal det meste af
kampen. ;)
Så skulle vi møde Hirtshals få dage efter sejren over HI.
Vi var ramt af 8 skader og afbud til finale kampen. Træner teamet var
igennem ca 40 spillere før vi kunne stille et hold til lørdagens kamp. Vi
havde lånt et par grand oldboys spillere, vi havde 3 med der ikke havde
spillet hele året. Men træner Morten bøje fik til sidst skrabet 14 mand
sammen trods han lå indlagt med dårlig ryg på sygehuset.
Kampen mod Hirtshals var som altid også et opgør vi gerne ville vinde. Vi
spiller ofte jævnbyrdige kampe hvor der bliver gået til stålet.
Kampen mod Hirtshals var meget lig med de andre kampe vi har spillet
mod dem i løbet af året.
Men desværre kommer Hirtshals foran på et flot langskuds mål som sider
oppe under overlæggeren. Flot mål af en tidligere fremmer ;).
Kampen bølger frem og tilbage uden de helt store chancer. Vi er dog tæt på
at få bolden over stregen til sidst men det var ikke vores dag og vi taber
kampen 1-0.
Men vi kommer stærkt tilbage næste år.
Tillykke til Hirtshals

AIK FREM
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Grand Old Boys
Jerslev-HI 0-3

Et stort TILLYKKE til HI
med VM titlen
VM finalen i grand oldboys stod i år imellem de
forsvarende mestre fra HI og Jerslev.
HI startede kampen bedst og lagde et solidt pres på
Jerslev, som dog hele tiden var farlige på omstillinger,
hvor det var tydeligt at at der skulle spilles lange bolde
op til deres deres hurtige frontløbere som dog blev
hold i et solidt jerngreb af HIs forsvarer
Midt i halvlegen kom HI så foran. Jakob Winge blev
spillet fri på kanten af feltet og scorede sikkert til 1-0,
som også var stillingen ved pausen.
I 2. halvleg fortsatte HI med at være spilstyrende og
kom da også relativt hurtigt på 2-0, da Henrik Fjorbak
kom forrest på et indlæg og fik bolden i nettet.
Kampens detalje stod Dennis Østergaard dog for, da han
drev gæk med en Jerslev forsvarer og derefter hamrede
bolden i krydset til en sikker 3-0 sejr!
Vil vil gerne sige tak til Jerslev for en
fairspillet finale.

Holdet bagerst fra venstre: Keld Kongerslev, Rene Birk Jørgensen,
Jens Madsen, Tommy Jensen, Jakob Winge, Henrik Fjordbak, Jacob Olsen,
Henrik Amtoft,
coach Henrik Lilholt og Jørn Halskov
Forrest fra venstre Tom Nielsen, Mogens Krogh, Dennis Østergaard, Allan
Michaelsen, Billy Molsen, Ib Nielsen og Chris Bugge

På gensyn i 2020
Sportslig hilsen
Henrik Lilholt
Vi møder et stærkt og godt spillende HI mandskab, som
vinder fuld fortjent 3-0.
Kampen starter meget lige, men da vi kommer bagud
1-0 er der ikke meget tvivl om resultatet.
Vi formår ikke at komme frem til de helt store chancer,
da der bliver lukket godt af , af deres bagerste kæde.
Da vi kommer bagud 2-0 satser vi lidt mere frem af
banen, men de lukker kampen, med et rigtig flot
langskudsmål.
JSI vil gerne sige tak for kampen og det fortjente
mesterskab.
Vi håber på at vi får muligheden for revanche næste år.
For JSI Henrik Karlsen
Bagerst fra venstre. Palle Poulsen, Thomas Birkmose, Henrik Karlsen,
Morten Karlsen, Lorenzen, Morten Thomsen, Henrik Thomsen,
Tonny Kjærgaard, coach Arne Baggesen.
Forrest fra venstre: Thomas Kristensen, Peter Christensen, Jesper
Nielsen, Rudi Koustrup, Michael Rask, Brian Hjortnæs.
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Veteran Old Boys
Asaa B – Hals 2-0

Et stort TILLYKKE til Asaa
B med VM titlen
En rigtig god sæson for Asaa Boldklub´ s veteranhold
skulle for andet år i træk afsluttes med en finale kamp
mod Hals der i sidste sæson 2018 vandt 1-0.
Asaa havde derfor sat næsen op efter revanche. Her blev
man ikke skuffet og Asaa vandt fuldt fortjent 2-0 efter 10 ved halvleg.
På mål af en Hals spiller som laver selvmål og i anden
halvleg er det Lars Dissing der scorer til slutresultatet.
Sejren til Asaa må siges at være yderst fortjent og kunne
måske også have været et par mål større hvis ellers man
havde kendt sin besøgstid.
Tak for en god kamp til Hals.
Tommy Jensen
Holdleder Asaa Boldklub
Billedet er bagerst fra venstre. Tommy Jensen Holdleder, Per Nørgaard, Steen Hjelm, Carsten Jensen,
Thomas Pedersen, Mogens Steen og Jonny Engelbrecht.
Forrest fra venstre Lars Dissing, Henrik Jensen, Morten Pedersen, Morten Hansen og Jesper Nielsen.

Der var lagt op til en spændende gentagelse af sidste års
finale da Aså og Hals bragede sammen til VM for
veteraner i 7 mands fodbold.
Aså startede som forventet mest på bolden og det billede
tegnede sig gennem hele første halvleg.
Hals havde det svært med at skabe kontrachancer og Aså
kom tættere på.
Der skulle et selvmål til at starte scoringen. Morten Munk
halvklarede et skud fra distancen som ramte Hans Nielsen
og trillede tilbage i målet.
Aså pressede på men 1-0 var resultatet ved pausen.
2. Halvleg skulle Hals frem på banen men da Lars Dissing
fik foræret en 2 mod en situation fik Aså 2-0 scoringen i 2.
forsøg.
Nu var det op ad bakke for Hals der kun skabte et par skud
muligheder mens Morten Munk i Hals målet havde
rigeligt at se til. Kun ineffektivitet og godt målmandsspil
forhindrede en større sejr til Aså.
Fortjent tillykke til Aså!
Vi håber på revanche næste år.
Steffen, coach for Hals veteran.
Bagerst fra venstre: Ken Bo, Ped, coach Steffen Kristensen, Henrik Thomsen, Hyb,
Torben Madsen, Morten Munk, holdleder Tommy Dahl
Forrest fra venstre: Allan Mortensen, Kim Tengstedt, Roy Wyrtz, Martin Jensen,
Themba Jannson, Hans Nielsen.

