Resultatmæssig succes i Berlin
Easter Cup 2010
Fredag morgen tog 31 spillere samt 5 ledere fra Akademisk Boldklub afsted til Berlin for at
deltage i Easter Cup 2010. Målsætningen var, at vi skulle spille godt fodbold samt at alle fik
en masse spilletid.

1. kamp skulle vi spille mod et polsk fodboldhold ved navn ZKS WLÓKNIARZ Zgierz.
Kampen startede meget rodet, men som det skred frem fik vi kontrol over tingene og vi vandt
3-0 og en god start på turneringen var dermed i hus. I 2. kamp ventede der hårdere
modstand. Vi skulle møde Vallensbæk, der er blandt de 5-7 bedste hold i SBU regi. Kampen
endte 1-0 til Vallensbæk i en meget lige kamp uden de store chancer. Træneren var særlig
stolt over den indstilling drenge viste, og det tegner godt for truppen. I 3.kamp skulle vi møde
værtsklubben SV BVB 49. Modstanderen taget i betragtning var det nok ikke vores bedste
kamp.
Intet fungerede og kampen endte 2-1 til dem. Men vi fik en top 8 plads og skulle spillere
videre i Easter Cup. Stemningen op til næste kamp var i top, denne kamp ville blive en
succes. Kampen skulle spilles mod Skjold der havde vundet alle deres kampe. Vi vandt
kampen og dermed var vi videre i turnering med 5-2 i bagagen. I semi-finalen ventede B
1903 som havde leget sig igennem turneringen. Efter 1.halvleg var vi bagud med 4-0, men i
2. halvleg fik de kun scoret 1 mål, så kampen endte 5-0 i deres favør. Så skulle drengene
spille deres sidste kamp i turneringen. Efter 1.halvleg var vi bagud 2-0. Vi ændrede vores spil
og det hjalp og vi vandt kampen 3-2.

Så var det tid til at pakke nogle trætte drenge sammen og vende snuden mod Danmark.
Adrian blev kåret til turneringens spiller på grund af en god fodboldmæssig præstation med
flotte mål og assist til følge, samt hans gode opførelse under hele turen. Nicolai blev kåret til
turneringens overraskelse.
Så alt i alt var det en vellykket tur både på den fodboldmæssige og sociale front. Vi havde
været så heldige at få tilskud til turen fra Gladsaxe Kommune, og det gjorde at egenbetaling
til turen blev på et rimeligt beløb, så der var flere som kunne deltage.
Med venlig hilsen
Alexander Riget (sanderdrengen@hotmail.com)
Assistenttræner

