Dover indtog Rådhuspladsen
Drengene (U15) har godt nok forladt Dover GF, hvor de trådte deres barndomsfodboldstøvler, for at
spille i større klubber (dem med 11-mands baner) men ved særlige lejligheder tager de igen den
grøn/hvide dragt på for at mødes.
Denne gang var nogen af dem tilmeldt Laudrup og Høghs Street fodboldturnering, hvor drenge og
piger over hele landet mødtes på asfalten i større byer for at kæmpe om videre deltagelse.
Dover var med i Silkeborg, hvor de blev nummer 2 og dermed blandt de 3 hold, der kvalificerede
sig videre til semifinalen i Odense, som blev spillet midt i sommerferien.
Heldigvis lykkes det for drengene at få arrangeret ferien sådan, at de kunne være med og efter
endnu en omgang spændende og flotte kampe kunne de sætte kryds i kalenderen til den endelige
finale på Rådhuspladsen, i København.
Det var stort at være blandt de sidste 24 hold i turneringen og finalen var også stort sat op med en
tribune til publikum, storskærm, mange aktiviteter, musik der bragede ud af store højtalere og
masser af tilskuere. TV2 Sport og TV2 News var der og nogle gamle landsholdsspillere, Brian
Laudrup, Lars Høgh, Torben Piechnik og Klaus Berggren, spillede kamp mod De hjemløses
landshold.
Måske var det den megen festivitas, der prægede drengene i deres første kamp, i hvert fald tabte de
med 0-3 op spillede slet ikke den gang fodbold, som havde bragt dem så langt i turneringen.
Heldigvis fik de styr på spillet i de næste kampe, men måtte alligevel nøjes med uafgjort,
henholdsvis 2-2 og 1-1, og så var chancen for at fortsætte til kvartfinalerne allerede udspillet.
Det tog ikke spillelysten fra drengene, der var opsatte på at vise, hvad de kunne, og i de sidste to
pulje kampe blev det til 2 flotte sejre, først 1-0 og derefter 2-1 over topholdet, der havde vundet sine
fire foregående kampe.
”De spiller rigtig godt fodbold”, kommenterede en af de andre holds trænere, og det kunne de
mange tilskuere kun give ham ret i. Drengene sluttede af på fornem vis og beviste, at de sagtens
kunne være med blandt de bedste, ved det uofficielle Danmarksmesterskab i Street fodbold.
De fik en tredjeplads i puljen, og det var som sagt ikke nok til kvartfinalerne, selv om de faktisk
havde slået to af de hold, der gik videre.
Efter den sidste kamp blev Joakim interviewet direkte til TV2 News, mens de andre skulle stå i
baggrunden og jonglere med bolden …… og så var Laudrup og Høgh heldige at få et billede,
sammen med Dover-drengene: Ask Lykke Herrik, Joakim Hvarregaard, Lasse Egebjerg Ravn,
Oscar André og Sofus Andersen, til deres scrapbog.
Topscorer blev Lasse med fem af de seks mål, den sidste sat ind af Oscar.

