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Karantæner 2015 
Husk - der er altid minimum én spilledags karantæne! 

 

Række Forening Navn 
Antal 
dage 

Afsones 

OBSerien FC Keolis United Kadrin Ali 4 Til og med den 21. september 

SK HOFOR Muhammed Khayat 2 31. august Akademikerhuset og  10. sep Herlev Stilladser 
 

 
 

Mandag den 24. august SuperOldBoys FSKBH - DAI 1-0 
Kampen begyndte for DAI på værst tænkelige måde, idet de kun var 9 spillere da 
dommeren fløjtede op. Der gik dog ikke lang tid før endnu en spiller dukkede op, men så 
kom der heller ikke flere. Så i sagens natur var det FSKBH der styrede spillet, og DAI der 
lagde taktikken an på at stå solidt i forsvaret og så leve på kontra angreb. Og det gik 
meget godt, hvis man så på det med DAI briller. FSKBH rullede frem ad banen med 
angreb efter angreb, men jo tættere man kom på DAI målet, jo værre gik det med at få 
noget sat op til afslutninger på mål. Det løb simpelthen ud i sandet, når den sidste 
aflevering skulle falde eller der skulle afsluttes. DAI stod også godt i bagkæden, og gjorde 
det bestemt ikke let for angriberne, ved at bakke hinanden op, når der var optræk til frirum 
til FSKBH. 
Og så blev det faktisk værre i anden halvleg, hvor DAI kom til flere farlige kontraløb, men 
enten afsluttede deres eneste angriber, eller også stod Torben Jensen( Laybourn Sport) 
og redde kastanjerne ud af ilden. Og bedst som det så ud til en nulløsning, så fik Brian 
Pedersen (HI) reddet æren og sejren til FSKBH. Men det havde været nervepirrende at 
være vidne til en kamp, hvor DAI fightede mest, og FSKBH havde mest spil, men for 
dårlige afslutninger.  
 

Tirsdag den 25. august Oldboys DAI - FSKBH 4-3 
I forhold til forårets kamp var der hele 9 nye spillere med til denne kamp. Og så stor 
udskiftning (igen) giver naturligvis en del uro og usikkerhed på hvem der spiller hvad og 
hvordan. Men allerede i første minut lykkedes det Steven Hanratty (Marius Pedersen) at 
banke bolden ind til 1-0. Og inden for de næste par minutter blev både overliggeren ramt 
og reddet på stregen hos DAI. Jo det tegnede lovende. Men ak.. et tvivlsomt offside mål 
og efterfølgende et par forsvarskiks, gjorde at DAI lige pludselig var på 3-1. Så var det op 
ad bakke og svært at tro på tingene ville lykkes. Men langsomt kom FSKBH på sporet 
igen, selvom DAI også var farlige. Kort før pausen lykkedes det det Danny Wilhelmsen 
(Thomas Cook) at score i en situation, hvor FSKBH havde lagt pres på DAI forsvaret og 
spillet godt igennem. Dog lykkedes alligevel DAI at score en gang til inden pausen. 
Anden halvleg skulle vise om slaget kunne vendes, eller om DAI bare ville køre den stille 
og roligt hjem. FSKBH viste dog langt bedre takter, og lagde spillet op på modstandernes 
banehalvdel. Og der blev spillet godt rundt, selvom der var en del unødvendige bold tab. 
Men spil og chancer stod FSKBH for, selvom det kneb med at komme til de helt store 
afslutninger. Derimod blev der spillet godt igennem og over kanterne til mållinjen, hvor det 
blev til gode indlæg som blev brændt eller afvist. Men mod slutningen af kampen lykkedes 
det at komme bagom DAI forsvaret og debutant Chris Dyhr (IKF) fik den over stregen. Men 
nederlag blev det til, selvom det nok kunne være sluttet anderledes, hvis ikke det var gået 
galt i første halvlegs katastrofe periode. 
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Herresenior Kvartfinaler 

32 Kløv kunst 44 03-sep 18:25 LIF (SC) Cocks & Cows (SJ)  

33 Kløv kunst 43 03-sep 19:20 KPMG Danmark (SB) EY 1 (MP) (Ligaen)  

34 Kløvermarken 56 03-sep 19:20 HH 82 (SG) FC Waterloose (SJ)  

35 Kløvermarken 55 03-sep 18:25 Joe & The Juice (SC) StamTree Rovers (SG)  

       

       

Oldboys/SuperOldBoys Kvartfinaler 

9 Valby kunst 43 17-sep 19:20 Brandvæsenet (SuperOldBoys) FC Keolis City (SuperOldB.)  

10 Valby kunst 43 17-sep 18:25 Søværnet IF (SuperOldBoys) LIF (OBB)  

11 Valby kunst 44 17-sep 18:25 Half Men Half Biscuits (OBA) 111 (OBSerien)  

12 Valby kunst 44 17-sep 19:20 Thomas Cook Airlines (OBSe.) Laybourn Sport (SuperOldB.)  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


