LGIF-Jägersborg
Inför den tuffa uppgiften mot Jägersborg som på nio spelade seriematcher
fortfarande inte vet hur det är att förlora, hade vi fått tillbaka Andre , Axel och
Dennis som varit på resa. Sedan Ballingslövs matchen återfanns Oskar och William
i truppen efter fina insatser senast. Phille och Pettis på skadekontot.
Matchen hann knappt börja innan Jägersborg börja slå långbollar och det har vårt
starka försvar inga som helst problem med att ta hand om. Jägers är ett fysikst
starkt lag som jag trodde var mer spelande än vad de visade denna kväll. Efter en
av deras långbollar som vi tar hand om ställer vi om till anfall och Timmy kommer
till slut fri med målvakten och gör inga som helst misstag utan ledning LGIF i
spelminut 7. Som många andra lag vi mött har även Jägersborg svårt att ta sig
igenom vårt mittfält, det med deras ovana att ligga under gjorde nog att de slog
väldigt mycket långbollar utan att hota oss. Men som alltid måste vi verkligen vara
alerta och fokuserade. Tyvärr var vi inte helt 100% alerta eller eller fokuserade för
under de första 45 minuterna skulle vi utökat vår ledning med något mål.
Andra halvlek påminner till en början om den första men Jägers ger sig inte utan
ligger på och får ett lite slumpaktigt mål och 1-1 är ett faktum.
Vi kommer inte till lika farliga chanser som i första samtidigt som Jägers vid ett par
tillfällen tillåts att hota oss. I den 79:e minuten gör så Alex Månsson ett påpassligt
mål efter en hörna och resten av matchen blir till att bevaka och behålla vår
ledning. Jägers ville annat och hade ett ribbskott men resultatet stod sig och nu
vet Jägers hur det är att förlora.
Som tränare önskar man att vi punkterar matcherna i våra momentum, men det
vill sig inte riktigt med målskyttet. Samtidigt har vi släppt in väldigt lite mål vilket
är positivt men känns som matcherna ibland blir onödigt spännande då en 1-0
ledning på något som helst sätt inte är omöjligt att så än med tur för
motståndarna att hämta in. Timmy visar återigen vägen med ledningsmålet denna
match, samtidigt kunde man inte tro att Andy och Dennis legat på playan en
veckan. Strålande comeback samt plus till Månsson som gör precis som man säger
till han, mååål !

