Nederlag—trods massiv opbakning
Tekst: Simon Toft Jensen

Torsdag d. 06. juni, her i –19
lagde et næsten fuldt Andst
station græstæppe til fodbold
for U-11 drenge. Vi havde besøg af 4 andre hold, som hver
især spillede 2 kampe.
Vores lokale drenge var oppe
imod Sommersted og Jels.
Vores første kamp mod Sommersted var meget jævnbyrdig, men endte desværre med
et nederlag på 2–0.
I anden kamp mod Jels, virkede det lidt som om Andstdrengerne tænkte for meget over
sidste års sejre med Jels, hvilket resulterede i at holdet nok
undervurderede Jels, og indkasserede et nederlag på 4-0.

Kampsituation mod Jels

Det var efter de 2 kampe et noget
slukøret Andsthold, der kunne
konstatere at, de havde skuffet det
massiv fremmøde af tilskuere.
Vi fik efterfølgende en god snak i
omklædningsrummet, og blev enige om af, vi fremover giver det er
ekstra ”skalle” til træning, i håb
om bedre resultater fremadrettet.
Vi takker for opbakningen
HH og Simon

Massiv opbakning på ”hovedtribunen”
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U 11 pigerne fra Andst i kamp
Tekst: Kurt B Frederiksen

U 11-pigerne fra Andst
"City" tog hul på anden
halvdel af forårsturneringen med en smuttur til
Askov, hvor første modstander var Bramminge,
et hold, som vi aldrig har
vundet over. Spillemæssigt var vi fuldt på højde
med de gulblusede, som
kom foran 1-0, inden vi
fortjent udlignede til 1-1
på et mønsterangreb over
højre fløj. Straks i 2.
halvleg havde AUI et forsøg, der strøg lige forbi
det øverste målhjørne.
Men så slog Bramminges
to hurtige angribere til
med to mål, som begge
burde være undgået, men
sådan er fodbold jo også.
1-3.

Ann Sofie i fuld fart mod Ribes mål

Rimante og hendes medspiller på
plads ved et hjørnespark

Efter en kort pause var
næste modstander fra
Ribe, og det plejer at
være jævnbyrdige kampe, men ikke denne
gang. Andst kom foran 1
-0 på et smart hjørnespark, og det tog tilsyneladende modet fra Ribe,
for Andst overtog spillet,
og sejren på 4-0 var ikke
et mål for stort, tværtimod kunne det nemt være blevet til flere Andstscoringer efter perioder
med virkelig flot sammenspil. Andstholdet
skal lige et smut til Brørup den 24/6, inden holdet kan holde en velfortjent sommerferie.

Karen og Leif var en tur i
København.
Det stod ikke på så tit, og
når de endelig var der, skulle de have noget ud af det.
Besøget omfattede også en
tur i Det kgl. Teater, som
den aften opførte ”Madame
Pompadour” om den berømte franske dame fra
1700-tallet.
Ingen af dem var særlig stive i fransk historie på Louis
XV’s tid, så Karen bad Leif
spørge sin side mand om,
hvem madame Pompadour
egentlig var.
Manden svarede høfligt:
Hun var en rokokko-kokotte!
Hwa såe han? spurgte Karen.
Det ved A ett, svarede Leif, han
stammer nøj så grusomt.

Den virkelige pointe i
molbohistorier er jo, at
man fortæller dem om
molboerne, som om de
ikke gjaldt for resten af
landet.

A påstår, at der skal, B, at

der ikke skal en prik over
i’et.
Hvem har ret?

Se svaret i næste avis.

mandag, 17. juni

09:30 Gymnastik på Solhøj
16:30 Sommerton for
familiespillere

onsdag, 19. juni

14:00 Krolf på Solhøj

torsdag, 20. juni

09:30 Krolf på Solhøj
17:30 Grillfest på Solhøj

søndag, 23. juni
09:00 Gudstjeneste
14:00 Skt. Hans
17:45 Båltale
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