
Søndag d.31. Maj 

Svogerslev Cup 2009 
Så kom dagen endelig, hvor Taastrup FC 94-1 skulle til svogerslev cup. Der havde været nogle få afbud til 
stævnet, men klubbens hjemvendte barn David, som havde været et smut i Roskilde var tilbage i truppen. I 
Dagens første kamp skulle Taastrup spille mod Team Egedal, som ingen af spillerne, havde hørt noget om. 
Kampen var dårligt nok fløjtet i gang, inden David fik en friløber, og driblede forbi Team Egedals Keeper, 
og satte den køligt i kassen til 1-0. Kort tid efter det første mål, fik David chancen igen, og sparkede bolden i 
målet. 2 halveg startede katastrofalt for Taastrup, Team Egedal fik hurtigt gjort det til 2-1, og så var kampen 
fuldstændig åben igen.  Der gik ikke længe, inden Team Egedal fik gjort det til 2-2, på et langskud som 
målmand Miklas nok skulle havde reddet. Men kort før slutfløjt tog David sagen i egen hånd, og driblede 
forbi team Egedal forsvaret, og bankede bolden ind i stolpen, og så i ryggen på målmanden, og derefter i 
kassen, til slutstillingen 3-2 til Taastrup FC. 

Anden kamp skulle Taastrup møde Roskilde KFUM. Som virkede til at være en overkommelig modstander, 
som de også var, og Taastrup kom fra kampen, med en sejr på 2-0, på et flot hovedstødsmål af Tonni og en 
kasse fra David. 

Tredje kamp var mod Himmelev-2, som Taastrup drengene lige havde spillet mod i ligaen.                    
Kampen endte med en sikker sejr på 3-0 til Taastrup, på to mål fra Mehmet, som virkelig viste sit værd i den 
kamp, og på en kasse fra David. 

Fjerde kamp skulle Taastrup, spille mod hjemmeholdet fra Svogerslev, der havde en masse opbakning, som 
viste sig at gøre kampen mere intens. Kampen stod 0-0 og begge hold gik fuldt ud efter sejren, og dommeren 
var nødsaget til at give nogle gule kort, for brok, og for alt for hårdt spil. Men i kampens sidste minutter får 
Svogerslev scoret et heldigt mål, til slutresultatet 0-1 til Svogerslev. Det betød at der var tre hold i puljen 
som havde ni point, og det skulle afgøres på målscoren, hvem der skulle have de to semifinale pladser. Det 
endte med at Taastrup kom videre fra puljen som nummer 2, og skulle møde nummer 1 fra den anden pulje, 
nemlig Himmelev-1.  

Semifinalen skulle blive en af de mest spændene kampe i hele turneringen. Kampen blev fløjtet i gang, og 
begge hold lagde fra start, med en omgang god fodbold og efter 10 minutters tid, ligger Himmelev en lang 
bold som målmanden Miklas løber ud efter bolden, men angriberen når lige at prikke til bolden, så i stedet 
for at ramme bolden, rammer Miklas angriberen, og dommeren dømmer straffe, selvom det klart var uden 
fra feltet det blev begået. Himmelev spilleren går til bolden, og skyder men Miklas får lige hånden på, og 
vipper den op på overliggeren. Kampen bølger frem og tilbage, men uden nogle mål, og kampen ender 0-0 
og skal ud i straffekonkurrence. 

Der skulle vælges 5 spillere ud til at sparke, og de første fem meldte sig selv.  
 
TFC lægger ud første mand som er Tonni, han brænder. 0-0 
Himmelev scorer.                                                               0-1 
Andreas scorer sikkert.                                                       1-1 
Himmelev skyder og Miklas redder.                                  1-1 
David skyder og scorer.                                                      2-1 
Himmelev scorer.                                                               2-2 
Yasin skyder og scorer.    3-2 
Himmelev skyder og Miklas redder.   3-2 
Miklas skyder og kan selv afgøre, men han brænder.  3-2 (Langt over lige som Preben Elkjær EM 1984) 
Himmelev scorer.    3-3 
Jakob bliver udvalgt, han skyder og scorer.  4-3 
Himmelev scorer.    4-4 
Felix bliver udvalgt, han skyder og scorer.  5-4 
Himmelev scorer.    5-5 
Ryg bliver ligeledes udvalgt, han skyder og scorer.  6-5 
Himmelevs målmand skal skyde og Miklas redder.  6-5 
Vi vinder en gyser af en straffesparks konkurrence med 6-5, og er i finalen. 



I finalen skulle Taastrup spille mod Køge FC som de havde spillet et par meget tætte træningskampe mod, 
så allerede før kampen var der lagt op til en tæt kamp. Men sådan blev det ikke, Taastrup fik en sikker sejr 
på 3-0 på et hovedstødsmål af Dobbel, en kasse fra David, og et mål af Mehmet. Og det betød at Taastrup 
vandt hele stævnet, og de kunne løfte pokalen og hjemtag præmiepengene, som de fortjente vindere af 
Svogerslev cup 2009.             

Skrevet af Miklas målmand på Taastrup FC 94-1.  


