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Tre lokale hold vil skabe overraskelser  

Listrup, Toreby-Grænge og Øster Ulslev skal alle op mod divisionshold ved DM-semifinalestævner i indendørs 
fodbold.  

Af Torben Mølgaard 
 
 
LOLLAND-FALSTER- Vi går efter at skabe en overraskelse eller to, og håber undervejs at blive 
undervurderet, så vi måske kan klemme os ind mellem de store hold og få en DM-finaleplads. 
Sådan siger Brian Henriksen, Toreby-Grænge, forud for dagens DM-semifinalestævne i indendørs fodbold i 
Valby-Hallen. 
Og udsagnet dækker meget godt mulighederne for trioen af LF-hold, der udover Toreby-Grænger tæller 
Listrup og Øster Ulslev, som sandsynligvis alle må slå flere divisionshold for at komme med i det fine selskab 
ved DM-finalen i Aarup Fritidscenter på Fyn lørdag 8. januar. 
Toreby-Grænge kender jo vejen efter sejr over Nykøbing F. Alliancen (4-3) ved det lokale 
kvalifikationsstævne for 14 dage siden. 
I dag er lollikkerne i pulje 4 med Næstved (1. div.), Østerbro (DS) og Hage 
sted/Tu 
se Næs (serie 2). 
Specielt kampen mod Næstved kunne blive interessant, hvis Bjarne Jensen var med hos sydsjællænderne, 
idet han jo begyndte fodboldkarrieren hos "de gule". 
Men efter længere tids sygdom har Bjarne Jensen først for nylig genoptaget træningen, så han er næppe 
med i eftermiddag, hvor Næstved ellers satser på rutine i form af Alex Nielsen og Frank Hougaard, der 
begge tidligere har vundet indendørs DM-guld med "de grønne". 
Toreby stiller med samme sekstet, der havde succes på hjemmebane. Nemlig Lasse Nagel (målmand), 
Morten Eriksen, Brian Henriksen, Jacob Glenstrup, Christian Reckendorff og Tom Christensen plus Allan 
Petersen. 
Listrup, der er havnet i samme halvdel af semifinalestævnet som Toreby-Grænge, kan mønstre Anders 
Sørensen (målmand), Mikael Christensen, Martin Christensen, Rasmus Christensen og Karsten Krøll samt 
den nye træner Søren Lyngesen, der ikke var med i det lokale kvalifikationsstævne. 
Falstringerne er kommet i pulje 3 med HIK (1. div.), Holbæk (2. div.) og Vanløse (DS). Og kun nr. ét og to fra 
puljen går videre til semifinalerne, der krydser med nr. ét og to fra pulje 4 med bl.a. Toreby-Grænge. 
Tre hold i denne kvartet får udstedt DM-billetter ligesom tre hold fra den øverste halvdel af semifinalestævne 
øst i Valby-Hallen. 
Her burde den tredje lokale repræsentant, Øster Ulslev, også høre hjemme, men på grund af overvægt af 
østhold, må lollikkerne på langfart til Bramdrupdam ved Kolding, hvor semifinale vest afvikles. 
Øster Ulslev er her kommet i pulje med Skjold (1. div.), Herning Fremad (DS) og Viby (Kval.), og skulle det 
lykkes at komme videre venter eventuelt de forsvarende Danmarksmestre Vivild i en semifinale. 
Det undertippede kommende serie 1-mandskab, der må undvære målmand Teddy Pedersen, liner i stedet 
op med Siven Kailasanathan (målmand), Gayen Kailasanathan, Hans Chr. Hansen, Tony Hansen, Brian 
Jensen, Anders Kristensen og Rasmus Aage.  

Toreby-Grænge 
Toreby-Grænge, der også spillede i Valby-Hallen, kunne ikke helt leve op til niveauet fra den lokale 
kvalifikation, men østlollikkerne fik dog et enkelt point fra den første puljekamp mod Østerbro, hvor "de 
gulblusede" tilmed førte både 2-0 og 3-2 men måtte nøjes med 3-3. Målene blev scoret af Morten Eriksen, 
Tom Christensen og Christian Rec�kendorff. 
Mod Næstevd tog Toreby føringen med Lasse Nagels tidlige scoring, men de erfarne sydsjællændere anført 
af superveteran Frank Hougaard kom igen og vandt 4-1. 
LF-serieholdet havde stadig chancen for en semifinale med sejr i den sidste puljekamp mod det sjællandske 
serie 2-hold Hagested/Tuse Næs. 
Men her kollapsede Toreby og tabte 2-7. Målene til reducering 1-3 og 2-4 blev begge sat ind af Morten 
Eriksen.  
Køge, Næstved, HIK og Brønshøj (1. div.), Holbæk (2. div.) og Gladsaxe-Hero (Sjællandsserien) kom videre 
til finalen fra øst-semifinalen. 


