
Sport 5. april 2004 

Engel-mål á la Faxe  

Årets højdespringer i form af Toreby-Grænge Boldklubs unge talenter sikrede sig premieresejr i tæt kamp mod 
Maribo.  

Af John Krøyer 
 
LF-serien, fodbold:  
Toreby-Grænge - Maribo: 1-0 (1-0) 
Mål: 1-0 (7. min.) Alex Engel. 
Advarsel: Bekim Drakovic, Maribo. 
Dommer: Michael Schlander, Nakskov - god. 
Tilskuere: 65 på Toreby Stadion. 
 
NYKØBING F. Årets mål på Toreby Stadion blev allerede sat ind, inden den sidste tredjedel af tilskuerne var 
kommet ordentlig på plads. 
Førsteårs-seniorspilleren Alex Engel sørgede for sejrsmålet efter syv minutters spil, da Allan Petersen lagde 
bolden til rette for midtbanespilleren, som kiggede på sine skosåler og fyrede et knaldhårdt vristspark af sted 
og med , der som et projektil strøg op under overliggeren uden chance for Maribo-målmand Jesper 
Jørgensen.  
Det kan blive årets mål i Toreby af den tidligere B.1921-yngling, og det mindede meget om John "Faxe" 
Jensens mål i EM-finalen i 1992 mod Tyskland. 
Det nykonstruerede Toreby-hold med flere tilbagevendte spillere, som har prøvet lykken i Nykøbing F., vandt 
en smal 1-0 sejr. 
Gæsterne fra Maribo, som havde fire afbud, kunne og burde have haft det ene point med et pres mod 
slutningen af kampen, hvor især Jesper Krøyer må have mareridt efter to kæmpechancer for at bringe 
midtlollikkerne det ene point. Det havde set over hele kampen været et retfærdigt udfald. 
Men det nye Toreby-hold bliver som forventet et spændende bekendtskab. På midbanen kæmpede og 
sloges 19-årige Brian Henriksen og førsteårs-senioren Alex Engel, 18 år, som bersærker med sidstnævnte 
som en hårdskydende afslutter. 
Miguel Galan er en af LF-seriens mest spændende venstrekantspiller, som tager turen fra Roskilde, hvor 
han bor. Allan Petersen, Heino Hansen og Tom Christensen danner rutinen på holdet, hvor den tidligere 
Døllefjelde-keeper Michael Frederiksen synes løsningen på mange års målmandsproblemer.  
Hos Maribo manglede man afslutteren i en kamp, hvor midtlollikkerne var godt med i en god LF-seriekamp. 

 


