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SERIE 3

TRÆNEREN UDTALER

SERIE 4

TIP OG VIND

Hvad bliver resultatet ved dagens kamp?  
Udfyld kuponen og aflevér den i halvegen 
i speakerboksen.

Stem på dagens spiller:  __________________

Stilling: _________________________________

Dit navn:  _______________________________

Dit tlf:  __________________________________
Dagens præmie sponsoreres af:

Gevninge




	Spiller 1: Nicki Olsen
	Spiller 2: Patrick "Palle" Olsen
	Spiller 3: Anders Bentzen
	Spiller 4: Nick Jensen
	Spiller 5: Mahtias Larsen
	Spiller 6: Stephen Henriksen
	Spiller 7: Victor Thomsen
	Spiller 8: Jakob Wensien
	Spiller 9: Mikkel Kirkeskov
	Spiller 10: Danny Larsen
	Spiller 11: Nicklas Østergaard
	Spiller 12: Nicklas Pedersen
	Spiller 13: Daniel Bülow
	Spiller 14: Brian Nielsen
	Udtalelse: Dagens kamp mod Hørve er en vigtig en af slagsen. Vi skal bruge 3 point for at holde trit i en meget tæt pulje hvor 3 hold er med i kampen op oprykningen. Det gælder om hele tiden at lægge maksimalt pres på de andre tophold, så der er ikke tid til gummiben.Hørve ligger i bunden af rækken og er et hold der skal slås, men også et hold som vi sagtens kan komme i vanskeligheder imod. Da vi spillede i Hørve i efteråret var vi foran og havde kampen under kontrol, men lukkede dem tilbage i kampen og gav dem 1 point. Det må ikke ske i dag. Vi skal have lært af den kamp, og skal være bedre til at lukke kampene når vi har kontrollen. Vi skal simpelthen score på de chancer vi får.Der har været mange spillere i betragtning til holdet i dag, men jeg mener at det er de 14 skarpeste på dagen vi har udtaget, og jeg glæder mig til at se dem bevise på banen at jeg ikke har taget fejl.Træner - Henrik Christiansen
	Dato - dag: 2
	Dato - måned: 5
	Udehold: HØRVE
	Dagens sponsor: Søren og Bente Andersen
	Træner: Ulrik Hansen og Henrik Christiansen
	Dommer: Claus Reib


