
Det er ikke en trykfejl. TGB besejrede det suveræne tophold fra Østre Alle med 4-3 (1-3). TGB har scoret 6 ud af de 14 mål de har lukket ind.

Kampen starter som forventet med et hårdt pres mod TGB målet. B1921 formår at køre den rundt og de gule løber rundt i 3kanterne. De kommer
over fløjene og får spillet sig godt igennem til afslutninger. Dog er det halvtyndt straffespark der sætter B1921 igang. Men ganske kort efter
afslutter Eriksen, og Køltoft kan ikke holde skuddet og Løhr til 1-1. B1921 fortsætter dominansen og får fortjent scoret 2 gange mere inden
pausen.

Begge hold kommer som forvandlet ud til 2. h. De blå mener at den er hjemme og TGB har besluttet sig til at give den en tand mere og gå hårdere
ind i nærkampene. Det giver resultat. Et kiks i de blås bageste rækker og Wiel kan nemt score til 2-3. Løhr er senere alene med 2 blå som han
snyder og overraskelsen lurer da det blir 3-3. Frustreret kaster B1921 det sidste frem og Wiel får den i en kontra og kan i overtiden spille Eriksen
helt blank, og han svigter ikke. 4-3 og kæmpe overraskelse en realitet. B1921 kunne have lukket kampen i 1. h over de har totalt styr på det. Men
de tar for let på opgaven i 2. h, hvor de gule fighter og hiver 3 point hjem.

TGB truppe. Chr. Sejbjerg, Andy Pedersen, Chr. Reckendorff, Caspar Tejs, Allan P, Michael Birch, Tom Chr., Morten Eriksen, Kasper Løhr, Kenneth Rosenquist, Henrik Steen Pedersen - Peter Jensen, Jacob Wiell og
Kenneth Wittendorff
LF-serien, fodbold:
Toreby-Grænge - B.1921: 4-3 (1-3)
Mål: 0-1 (13. min.) Jesper Nielsen (straffespark), 1-1 (14. min.) Kasper Løhr, 1-2 (23. min.) Jens Olsen, 1-3 (42. min.) Jens Olsen, 2-3 (47. min.) Jacob
Wiell, 3-3 (78. min.) Kasper Løhr, 4-3 (90. min.) Morten Eriksen.
Advarsel: Caspar Tejs Christiansen, Toreby.
Dommer: Kurt Andersen, Nørreballe - jævn.
Tilskuere: 60 på Toreby Stadion.

Fra Folketidende
TOREBY - HOLD KÆFT, hvor var det ringe, mand. Det er det til dato elendigste, I har leveret.
Træner Jens Olsens ord til sit mandskab rungede ud i omklædningsrummet efter nederlaget mod Toreby. Men han havde også god grund til at være
utilfreds. B.1921 stemplede fuldstændig ud i anden halvleg og satte en 3-1-føring over styr med en række forsvarskoks.
I kampens første 45 minutter var der ellers ikke meget, der tydede på, at B.1921 ville komme i problemer. "De blå" flyttede fra begyndelsen alt spil op på
Torebys banehalvdel og gav kun sjældent slip på bolden.
Det var derfor fuldt fortjent, at årstalsklubben kom på 1-0 efter 13 minutter. Jesper Nielsen udnyttede et straffespark, som Daniel Hartmann tilkæmpede sig.
Et minut senere udlignede Torebys Kasper Løhr. Udligningen faldt som lyn fra en klar himmel. B.1921’s målmand Kevin Køltoft tabte et skud lige for
fødderne af Kasper Løhr, som derefter køligt udplacerede B.1921-keeperen.
Scoringen ændrede intet på spillet. B.1921 fortsatte sin dominans og fik scoret to gange yderligere end pausen. Begge gange fik den spillende træner, Jens
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Olsen, sidste berøring på bolden.
1-2-målet scorede han på en flugter efter Jonas Buhns oplæg. Og tre minutter før halvtid headede han bolden i mål til 1-3. Det var Daniel Hartmann, som
fandt sin træner ved bageste stolpe, hvor han stod mutters alene og scorede uden det mindste pres fra Toreby.
Forsvar i gavehumør
To minutter efter pausen reducerede Toreby. Forsvareren Tor B. Hansen fra B.1921 forærede indskiftede Jacob Wiell en sand gave, da han fumlede rundt
med bolden, indtil Toreby-spilleren pillede den fra ham og scorede.
Efter pausen havde Toreby mere spil og var gentagne gange farlige på kontra. Alligevel havde man på fornemmelsen, at topholdet ville lukke kampen inden
afslutningen. Men det skete ikke. B.1921 skabte ikke så mange chancer, som holdet normalt gør i LF-serien, og de chancer, de trods alt skabte blev
misbrugt. Brian Friis ramte overliggeren, og Daniel Hartmann sendte et par projektiler forbi Toreby-målet, men det var også alt.
Toreby var anderledes skarpe. Landsbyholdet omsatte alle fornuftige tilbud til scoring.
12 minutter før tid udlignede Kasper Løhr, da han rev sig fri af B.1921’s to midterforsvarere, som så rigtig skidt ud i den situation.
Sejrsmålet faldt dybt inde i dommerens tillægstid. Jacob Wiell spurtede af sted i en kontra i venstreside og serverede bolden for fødderne af Morten Eriksen
midt i feltet. Han scorede uden problemer bag keeper Kevin Køltoft.
Træner-jubel
Torebys træner jublede over sit holds anden halvleg.
- Det var en flot indsats af hele holdet. Jeg synes, vi var klart bedst i anden halvleg. Vi skiftede om til 4-3-3 og fik lukket af for deres fløje, sagde Tonny
Henriksen.
B.1921’s træner, Jens Olsen, var anderledes bitter.
- Jeg synes, vi tabte til et dårligt hold, og det viser jo bare, at vi slet ikke er berettiget til at rykke op i Kvalifikationsrækken, sagde han efter kampen.
Med nederlaget går der mindst 14 dage, inden B.1921 sikrer sig oprykning. Nu er der nemlig kun ni points mellem årstalsklubben og Maribo.
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