Mestre 2018/19:
30 - Århus Fremad
Modstanderen FC Royal havde meldt afbud – holdlederen var igennem 42 personer uden at kunne skaffe
spillere til et 11 mands hold. Ærgerligt da det var en kamp mod nr. 1 og 2 der skulle være spillet. Århus
Fremad fik pokalen overrakt i efteråret i stedet.

35 - Freja Oldboys

Freja OB med en del gamle førsteholdsspillere styrede kampen mod Åbyhøj med lækkert positionsspil og
lange tværafleveringer og kom på 0-1 10 minuttet inde i hallegen. Åbyhøj pressede på og havde et par gode
chancer men målmanden stod i vejen. Og så belv det 0-2 til Freja i stedet. 2. halvleg blev ikke lige så god
men stadig kontrollerede Freja sagerne og troede alt velforvaret – men Åbyhøj scorede på et kontraangreb
og så skulle Freja op i gear igen og til slut endte det 1-3 til Freja som blev mester igen. Åbyhøj havde tændt
grillen og der var pøser og en kold vand/øl til alle spillere på en dejlig sommeraften.
Referent: Knud

40 - Lyseng IF

Pokal overrækkelse til Lyseng + 40/11
Puljen var på forhånd afgjort inden den sidste kamp i +40/11 kreds 5 mellem Lyseng og Aabyhøj. Lyseng var
vist gået på ferie, stillingen v/halvleg 1 - 5 i Aabyhøjs favør. Anden halvleg var ikke nær så målrig, da den
endte 0 - 0 blev slutresultatet 1-5 til Aabyhøj. Det kunne dog ikke tage glæden fra Lyseng spillerne da de fik
overrakt pokalen + 1 kasse øl.
Referent: Kim Rasmussen

45 - Hasle B

Referat af Hasle B imod Hadsten SK
Der skulle kun gå 4 minutter førend Hadsten på et hjørnespark fik scoret til 0-1 på en flot mandag aften
med dejlig solskin. Dog gik der kun 10 min. Før Hasle på en kontra fik udlignet til 1-1. Så skete det som ikke
måtte ske for en dommer
han tabte sin fløjte i det 23. minut. Dog blev den fundet af en spiller så
kampen kunne forsætte. 1-1 ved halvleg. 7 minutter ind i anden halvleg fik Hasle lavet et hovedstøds mål
og så troede alle at den kamp var afgjort, men blot 2 minutter senere tog Hasle lige en slapper i forsvaret
og et flot langskud sendte bolden op i nettaget og så stod det 2-2 og Hadsten styrede kampen de næste 20
minutter hvor de også kom på 2-3. Så fik Hasle travlt men uden held og op til flere chancer uden mål,
Hadstens målmand reddede Hadsten med mange flotte redninger og kampen sluttede med at Hasle tabte
2-3. De blev dog mestre alligevel. Alle mødtes på midten efter kampen og der blev holdt tale og taget foto.
Flot indsats af alle. Dommeren gjorde det godt selvom han fik hjælp af en del spillere
Referent: Tommy Melgaard

God Sommer

50 - Freja Oldboys

Kampen var blevet udsat til fredag mll. Freja OB og Auning – grundet forskellige omstændigheder. Freja
havde vundet rækken – så kampen havde kun symbolsk betydning og endte også uafgjort.
Referent: Sven

55 – VRI

VRI havde vundet mesterskabet inden sidste kamp.
Måske var det derfor de ikke var helt i gear – for de tabte til Fuglebakken som lå nr. 2 i rækken. 3-4 blev
resultatet – så det var en underholdende kamp.
Referent: René
60 – Lystrup IF

Så er OB 60/11 pokalen delt ud til Lystrup. Kampen endte 4-1 til Lystrup.
En god kamp, hvor de fik lov til at spille fodbold og gå til den.
Referent: Magnus

40/7 – Århus 1900

Ikke mange tilskuere var mødt op til en finale i 40/7 mandsbold, 7 stk alt i alt ☹ Begge hold mødtes på
midten og hilste pænt på hinanden inden kampen blev fløjtet i gang.

Der gik blot 2 minutter førend udeholdet kom foran med 1-0 og igen gik det stærkt 7 minutter senere stod
der 2-0, og Walther pressede hårdt på at få lavet deres 3 mål, men sådan skulle det ikke gå, efter 29
minutter fik 1900 hul på scoringen og så stod der 1-2 og i sidste minut kom Walther på 3-1 og så blev der
fløjtet til halvlej. Lige inden halvlegen fik Walthers målmand en bold i ansigtet og måtte udgå ved pausen og
det udnyttede 1900 med 2 hurtige mål og så stod der 3-3 og LT fra 1900 måtte flere gange strække ud p.g.a
en forstregning eller kommende krampe
kampen blev spillet og jo nærmere vi kom kampen ende blev
spillet også lidt hårde og med det resultat at 1900 måtte spille med en mand mindre i 5 minutter da det
gule kort blev vist, Og skulle kampen ende 3-3 skulle vi i forlængede spilletid men det skulle den så ikke da
hjemmeholdet 1900 blot 5 minutter før sidst fløjt scorede 1900 deres mål nr.4 og hermed vandt de finalen.
Alle mødtes midt på banen og der var en lille tale fra ØOB og der blev råbet 3 hurra for foreningen og alle
fik øl og 1900 fik den flotte pokal samt der blevet taget nogle gode billeder.
Referent: Tommy Melgaard

45/7 – Søften GF

Der skulle spilles omkamp mll. Søften og Viby - da dommeren ikke overholdt reglerne for udvisning (5 min.)
og ikke 10 min. Viby havde nedlagt protest over dette og det er blevet taget til følge.
Søften vandt dog alligevel omkampen og blev dermed mester. Pokalen blev overrakt sidst i august – da vi
ikke havde havde en disponibel mand til at overrække pokalen til omkampen.
Referent: Knud

55/7 – CIF

En noget råkold sommeraften med optræk til regn og en solid vind ind fra Randers Fjord. Dog influerede
det ikke på spillet som SMIFF sad meget på i første halvlegs indledning og de kom også foran 1-0 et kvarter
inde i halvlegen. CIF var langsomme begyndere men efterhånden fik de løsnet op for nerverne (det var
deres første finale – hvorimod SMIFF var i deres 4. finale på 4 år).
Sidst i halvlegen fik CIF så udlignet. I anden halvleg sad CIF på næsten det hele og fik scoret 2 mål mere
uden at SMIFF kunne svare igen. Så 4. gang var heller ikke lykken for SMIFF.
De var dog ikke mere trykkede end at de havde tændt op i grillen og alle fik nogle gode pølser og en
forfriskende øl til. Så tak for en god finale i SMIFF.
Referent: Knud
60/7 – Viby IF

God jævnbyrdig kamp. Sejren kunne gå til begge sider. Der var utrolig mange chancer til begge hold, og en
rigtig pænt spillet kamp når man tænker på at flere var over 70 år. Viby vandt 2-1
Referent: Anders Dam

Kredsvindere 2018/19:
35 – Stautrup IF 1 + tst Fodbold
40 – Brabrand IF + Skødstrup SF
45 – Hørning IF + VRI
50 – Aabyhøj IF +Thorsø/Tungelund IF

40/7 – Walther FC
55/7 – SMIFF 1
60/7 – Harlev IK

