Tre seriehold fik billetter til semifinaler
Værterne fra Toreby- Grænge var den store positive overraskelse ved det lokale DM- kvalstævne i inden dørs
fodbold, hvor både Nykøbing F. Alliancen og Døllefjelde-Musse sensationelt røg ud.

Af Torben Mølgaard
NYKØBING F. - Mens forhåndsfavoritterne fra især Nykøbing F. Alliancen men også Døllefjelde-Musse mere
eller mindre slukørede forlod Toreby-Hallen, kunne de gulblusede værter juble, da billetten til DM-semifinalen
var i hus med 3-2 sejr i den sidste kamp over Øster Ulslev.
Det var mere ventet, at Listrup kunne løse billet til semifinalestævnet, mens Øster Ulslev sørgede for en
vaskeægte sensation ved at fuldføre trioen af seriehold, der kom videre - hvis man kan tillade sig at regne
Listrups nedrykkere fra Kvalifikationsrækken til denne kategori.
Ravage
Toreby sørgede allerede for ravage i den indledende pulje ved at slå storfavoritten Nykøbing F. Alliancen
med 4-3 på et sidste
sekundscoring af rutinerede Morten Eriksen.
Det blev indirekte nøglen til Alliancens undergang, efter de knap 100 tilskuere havde været vidner til en
grotesk kamp mellem Listrup og Øster Ulslev, hvor begge hold gjorde sig store anstrengelser for at tabe netop for at undgå at møde Alliancen i semifinalen.
Listrups mission mislykkedes, men "de hvide " fra landsbyklubben var klar til prestigeopgøret mod Alliancen i
kvartfinalen, hvor 1. divisionsholdets føring blev hentet to gange. Og da Karsten Krøll bragte Listrup foran,
var klokken slået for en flok tamme "bjørne", der savnede tro og overblik i de afgørend e situationer,
hvorefter Martin Christensen 20 sekunder før tid slog sømmet i kisten til 4-2.
Toreby-Grænge havde ingen problemer med at slå FC Svanedammen 7-1 i den næste kvartfinale, hvorpå
Døllefjelde-Musse linede op som storfavorit i lokalopgøret mod Øster Ulslev.
Men hverken motivation eller træfsikkerhed var af særlig høj klasse hos favoritterne, der kom bagud 0-3 og
senere aldrig var i nærheden af sejren. Brian Jensen var den stor skarpretter hos Øster Ulslev med fem af
målene i den komfortable 8-2 gevinst.
Forlænget spilletid
Rudbjerg kom også videre fra kvartfinalen med 5-4 sejr efter forlænget spilletid mod lokalrivalerne fra
Nakskov.
I semifinalen var vestlollikkerne dog reelt chanceløse mod Listrup, der med de teknisk dygtige Christensenbrødre plus en stærk keeper i Anders Sørensen vandt 4-1.
Toreby-Grænge måtte arbejde lidt hårdere mod Øster Ulslev, men mål af Tom Christensen, Brian Henriksen
og Christian Reckendorff var dog nok til 3-2 sejren over Øster Ulslev, der først reducerede med få sekunder
tilbage.
Til gengæld efterlod nedrykkerne til serie 1 ingen tvivl i kampen om den sidste DM-semifinaleplads med en
7-1 massakre mod en flok dødtrætte Rudbjerg-spillere.Se resultatbørsen

