Sammenslutningen Af Old-Boys kredse i Vendsyssel
Finalestævne VM-kampe 2018

Old Boys
Skjold Sæby–Hjallerup 3– 0
Øverst fra højre, Tim Agerskov Jensen, Dennis Poulsen,
Casper Gammelgaard, Erik Olesen, Andreas Stidsholt, Lars
Arendrup, Morten Simonsen, Jesper Sivsgaard Larsen,
Nederst fra højre : Gert Skovsbo, Murat Oktay, Anders Ole
Schwartz Engen (træner), Michael Jensen, Niels-Christian
Pallisgaard Aaen.
Vi spiller en kontrolleret kamp mod et hold der gerne vil
holde på bolden, men kommer ikke til nogle chancer.
Vi scorer på vores chancer som vi har gjordt i de andre
kampe, kvart og semifinalerne, Hjallerup virker trætte, de
dækker os ikke op, og da topscoreren slår til med en scoring
til 2-0 efter en dårlig opdækning, virker vi sikker på sejren
efter mange brændte chancer, og en scoringen i slut
minutterne til 3-0, var sejren og pokalen sikret.
Vi glæder os til forhåbentlig at kunne forsvare titlen næste år. Efter mange år med få medlemmer i vores Old Boys ser det
efterhånden godt ud.
Det har vært nemt at planlægge kampene mod vores modstandere, altid sjovt at spille mod andre end vores sædvanlige
modstandere.
mvh Anders Sæby Old Boys.

Et stort TILLYKKE til Skjold Sæby Old Boys.
VM-Finalerne spillet d.27/10- 2018 på FFI´s baneanlæg

Sæby mod Hjallerup var året oldboys finale. Det var en råkold lørdag med en strid nordenvind. Vi var igen i år, ikke i stand
til at lave mål i finalen og så kan man sku ikke vinde kampe. Senest Hjallerup scorede var i kvartfinalen, da semifinalen mod
FFI endte 0-0.
Så skarpheden er noget vi skal arbejde med på Hjallerup
oldboys, og Sæby vinder fortjent 3-0 efter 1-0 ved pausen.
Tillykke til Sæby som var klogest og bedst på dagen.
Øverst venstre: Jan Karlsen, Anders Juul, Jakob Bruun,
Thomas Larsen, Mikael Frølund, Søren Albertsen, Lars Noer
Madsen, Lasse Møller Nielsen
Nederst venstre: Johnnie Petersen, Kasper Maylann, Mathias
Klitgaard, Dennis Cleeman, Lasse Lindgreen, Brian
Mellergaard, Thomas Pedersen
mvh Thomas Pedersen, Hjallerup
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Grand Old Boys
Vester Hassing-HI 1-3
Vendsysselmestrene fra HI øverst fra venstre: Holdleder Peter
”købmand” Jensen, Rene Birk Jørgensen, Jakob Olsen, Keld
Kongerslev, Henrik Andersen, Jens Madsen, Tommy Jensen, Jørn
Halskov, træner Henrik Lilholt. Forrest fra venstre: Bo Jeppesen,
Morten Møller, Henrik Amtoft, Mogens Krogh, Henrik Kjeldsen,
Jens Svendsen, Billy Molsen og Henrik Fjordbak
Hjørring Idrætsforenings grand old boys vandt finalen over
Vester Hassing
I weekenden kom trofæet med de store ører tilbage til Hjørring
Idrætsforening (HI), da klubbens grand old boys hold vandt
Vendsysselmesterskabet på Frederikshavns idrætsanlæg med en
3-1 sejr i finalen over Vester Hassing.
Grand old boys turneringen er for mænd i alderen 40+ og dækker
hele Vendsyssel. HI stillede med et hold, hvor flertallet er 50+, men alligevel var de i stand til endnu en gang at vinde
mesterskabet med en meget stærk holdindsats.
Sidste år blev til nederlag til Aalborg Freja, og sidst de vandt var i 2014. Glæden var derfor stor, da de lørdag eftermiddag
igen kunne fejre Vendsysselmesterskabet. Vester Hassing kom ellers bedst fra start med et flot langskudsmål til en føring på
1-0 uden chance for den tidligere landsholds og Brøndby-målmand Mogens Krogh.
Efter en jævnbyrdig første halvleg var HI i anden halvleg mere spildominerende og udlignede ved Keld Kongerslev.
Spildominansen fortsatte og resulterede i to flotte mål af Morten Møller og Jørn
Halskov. Træner Henrik Lilholt, kunne efterfølgende konstatere, at en solid
holdindsats var grundlaget for en fortjent sejr. En sejr som også Vester Hassing spillerne anerkendte.
Mvh Bo Jeppesen, HI

Et stort TILLYKKE til HI
Først et stort tillykke til HI . Det var igen en god og intens kamp når VHG og HI mødes. HI var klart det hold der havde
bolden mest , men det var VHG som kom foran på en lang bold som blev snittet videre til Christian Toft der sikkert sparker
den ind , og den føring holder til pausen. HI kommer ud til 2 halvleg med fuld damp og kommer hurtig foran 2-1 , og får
yderligt scoret til 3-1 og vinder fuld fortjent kampen og dermed
VM.

Spillere i Finalekampen:
Peer Runge , Brian Christiansen , Finn Zacho , Tommy
Jæger , Lasse Nyby , Christian Toft , Mikkel Hansen , Per
Stride , Jesper Hyche , Thomas Pilegaard , Henrik Esbensen
, Erik Dahl , Christian Vestergren , Lars Beder og Jan
Larsen
Holdleder : Jan Rømer
Mvh. Thomas Pilegaard
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Veteran Old Boys
Asaa B – Hals 0-1

Et stort TILLYKKE til Hals
Stående fra venstre: Torben Madsen, Thomas Pedersen,
Henrik "Radiator" Thomsen, Brian Ravn "Coach" Steffen
Kristensen,Søren Theis, Georg Hjelm og holdleder Tommy
Dahl
Nederst fra venstre: Martin Jensen, Ken Bo Christensen, Roy
Wurtz, Kim Thengsted, Kent Holm,og matchvinder Themba
Jannson
Det var en kamp mellem to hold, der kender hinanden godt,
der var i vente i finalen i veteran fodbold på en kold og
blæsende dag i Frederikshavn:)
Asaa havde vundet de to opgør i turneringen, hvor Asaa vandt
turneringen med 3 point ned til netop Hals på en anden plads.
Således var Asaa favorit til sejren, men det var alligevel to hold, der havde respekt for hinanden og som ikke kunne komme
med overraskelser: Asaa spiller med højt pres og er dygtige til at spille bolden rundt med mange stationer, og Hals, der står
lavere men til gengæld satser på hurtige omstillinger.
Kampen startede som forventet med Asaa i kontrol det første kvarter, dog uden at komme til større chancer udover fint til
spillede skudmuligheder fra distancen, som ikke blev helt skarpe. Tydeligt at der var lidt nerver og respekt fra begge hold i
starten.
Hals kommer bedre med det sidste kvarter og får vel kampens største chance, da Ken Bo Christensen komme alene med
Asaa´s keeper i venstre side af straffesparksfeltet, - Asaa`s målmand gik fornemt ud af målet og afværgede forsøget.
0-0 ved pausen.
2. halveg starter jævnbyrdigt op med fysiske dueller på midten, der sjældent udmyntede sig i chancer. Det sidste kvarter
virkede det som om, at den medvind, som Hals havde, gav et mindre overtag, hvor Hals havde flere muligheder i overtal, men
Asaa forsvarede sig dygtigt, så chancerne blev kun til skudforsøg, der var mere i nærheden af pølsemanden end målet:)
Asaa forsøgte sig med kontra angreb som Hals` vel nok bedste spiller, Martin Jensen, løb op, når det skulle til at blive farligt.
Lige da alle var ved at indstille sig på at den tætte og intense kamp skulle ud i forlængelse, dukkede Hals svar på George
Weah, Themba Jannson, pludselig op ud af ingen ting og satte en mand af, hvorefter han sparkede bolden fladt ind bag Asaa´s
målmand. Stor jubel hos Hals, og da dommeren samtidig sagde et minut tilbage, havde Asaa travlt. De fik presset sig frem til
et hjørnespark, som Hals`s målmand Brian Ravn sikkert greb, og så kunne Hals brøle jubelen ud. 4de Vm mesterskab var
således spillet hjem til Hals.
Steffen Kristensen, Hals Veteran.

En finale imellem Asaa og Hals. Det blev en lige og
taktisk kamp med meget få chancer.
Når holdene blev farligst foran mål var når skud blev
rettet af og helt i overensstemmelse med dette var det et
afrettet skud der et minut før slutfløjt afgjorde kampen til
fordel for Hals.
Herfra skal lyde et stort tillykke til Hals.
Mvh Tommy Jensen, Asaa
VM Finalen 2018
Asaa Boldklub Holdopstilling.
Bagerst fra venstre Ole Hyg Jensen, Morten Torp
Hansen, Torben Poulsen, Steen Hjelm, Per Fido Jensen
Rene Jensen, Holdleder Tommy Jensen.
Forrest fra venstre Morten Pedersen, Jesper Nielsen, Carsten Jensen, Jonny Engelbrecht og Henrik Jensen.

