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Vejle-Brøndby 1-1 (0-0)
Af Steen Uno
Retfærdigt slutfacit på jævn kamp med få
målchancer og skrabet underholdningsværdi. Vejle havde held til at køre kampen
i lavest mulige tempo, som førerholdet, på
ny uden fantasi og artisteri, rettede sig artigt ind efter. "Brøndby-lokomotivet" hoster
fælt i dette forår!

Vejle 4-4-2
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Jesper Christiansen
Christian Keller
Jan Sønksen
Klaus Eskildsen
Peter Gravesen
Alex Nørlund
Calle Facius
Tommy Schram
Kern Lyhne
Ulrik Balling
Christian H. Jacobsen

TOTALT
18 Jerry Brown
17 Tommy Knudsen
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7 (8)
8 (17)
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6 (3)
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7 (8)
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Brøndby 4-4-2
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Mogens Krogh
Dan Anton Johansen
Allan Ravn
Per Nielsen
Auri Skarbalius
Rafal Niznik
Krister Nordin
Magnus Svensson
Mattias Jonson
Peter Madsen
Ruben Bagger

TOTALT
14 Mads Jørgensen
8 Kim Daugaard
28 Mads Junker

8 (8)
7 (7)
7 (7)
8 (8)
7 (7)
6 (7)
8 (9)
6 (7)
6 (7)
8 (9)
8 (16)
79
8 (6)
8 (9)
- (1)

Banens bedste:
Jan Sønksen, Vejle.
●Mål: 0-1 Ruben Bagger
(66.), 1-1 Jan Sønksen
(88.). ●Advarsler: Mads
Jørgensen, Brøndby (59.),
Peter Gravesen, Vejle
(81.). ●Udskiftninger: Vejle: Jerry Brown ind for Christian Jacobsen
(61.), Tommy Knudsen ind for Calle Facius (68.). Brøndby: Mads Jørgensen ind
for Rafal Niznik (46.), Kim Daugaard ind
for Krister Nordin (59.), Mads Junker ind
for Peter Madsen (78.). ●Tilskuere: 5.830
på Vejle Stadion. ●Dommer: Nicolai Vollquartz 7.

Kampens karakter
00 ● 03 ● 5 ● 6 ● 7
8 ● 9 ● 10 ● 11 ● 13

Brøndby
straffet af
bundhold

Fedtspilleri
Steen
Uno

SAS-liga
To hold på samme bane
med fedtspil på taktiktavlen er to for mange.
Vejle vovede ikke, og
Brøndby magtede ikke at levere den underholdning, som i

hvert fald omverdenen som
minimum bør kunne forlange
af en feteret guldaspirant med
en så solid føring.
Mens Vejle i går kunne
juble højlydt efter Jan
Sønksens
smukke
hovedstøds-udligning, havde
man i Brøndby-lejren svært
ved at se sig selv og sandheden i spejlet:
Efter nu seks forsøg har
Hareides team endnu ikke
vist spillemæssige takter, der
berettiger den DM-titel, som
på papiret for længst er placeret. Tværtimod synes Brøndby kørt fast i en mental defensiv, hvor det store guldsforspring skal slæbes og skubbes
hjem over dørtærsklen fremfor at spilles.
»For os spillere drejer sagen sig naturligvis først og
fremmest om at blive mestre
igen. Men jeg er da ikke så
blind, at jeg ikke sagtens selv
kan se, at vi efterhånden skylder en hel del på kontoen med
lækkert spil, underholdning
og mange mål.
Hvis vi i Brøndby fortsat
skal betragtes som noget »lokomotiv« i dansk fodbold, så
er tiden vist ved at være inde
til igen at lukke lidt fed damp
ud på banen,« medgav Allan
Ravn selvkritisk.
Han kunne to minutter før
tid – netop som Brøndby gjorde klar til at sætte en ny, smal
fedtspils-sejr ind i tabellen –
se banens bedste, Vejle-stopperen Jan Sønksen, svæve

florlet til vejrs og dunke Tommy Schrams dejlige indlæg i
nettet med pandebrasken.
Vejlenserne fortjente den
opmuntring. Ikke kun fordi
østjyderne dermed straffede
Brøndbys nonchalente attitude, hvor Ruben Baggers føringsmål blot skulle »køres«
dovent hjem.
Men også fordi Frank Petersens trængte bundhold forinden havde vist både kløgt og
snilde ved at køre tempoet
ned til et lavpunkt, hvor
Brøndbys tunge midtzone
kom til at sidde fast.

Pynten af topholdet
»Vi tager pynten af topholdet og trækker efter alle den
seneste tids skuffelser faktisk
en rigtig god og fornuftig
kamp op ad ærmerne.
I vores gode tid straks efter
pausen burde vi endda have
bragt os i spidsen, før Brøndby desværre gjorde det,« mente Tommy Schram, der fyldte
godt på Vejle-midtbanen ved
siden af tilbagevendte Calle
Facius, som dog i slutfasen
måtte melde udsolgt.
Schram refererede til
Klaus Eskildsen store chance
tre minutter inde i anden halvleg, til Christian Jacobsens
langskuds-forsøg minuttet senere samt til Kern Lyhnes
disciplinerede hug straks herefter.
Brøndby forsøgte at skabe
sine offensiver med tilstræbt
flade pasninger fra midtbanen,

men aldrig med den større
overbevisning.
Magnus Svensson mangler
boldføling og perspektiv, Mattias Jonson skarphed og ydre
spillelyst, Rafal Niznik timing
og opportunisme.
Mads Jørgensen trodsede
sine menisk-smerter efter
pausen og var straks mand for
at sætte fart, fremdrift og idéer i Brøndbys offensiv.
For første gang i dette forår
var Mads Jørgensen og Krister Nordin på banen samtidig, før sidstnævnte et kvarter ind i halvlegen var slidt op
og måtte udskiftes.
Kravet i onsdagens hjemmekamp mod AGF er nu såre
enkelt: Jørgensen og Nordin
må ind på den centrale midtbane sammen, før Vestegnens
mesterskabs-vare smuldrer
fuldkommen bort i opløbskampen med FCK.
»Vi smider for mange bolde
væk, da vi kommer foran, og
forærer selv Vejle grundlaget
for det udlignende mål. Det er
bestemt ikke prangende, hvad
vi præsterer for tiden, og resultatet kan vi desværre i dag
heller ikke varme os på,« medgav Åge Hareide i går nedtonet.
Nok er nok, seks kampe
med fedtspil under lavmålet
er seks for mange. Når Brøndby at få sat de rigtige farver på
banen igen, før det er for
sent? Fortsættelse følger onsdag.
uno@bt.dk

STRAFFET: Jan
Sønksen (nummer tre
fra højre) bliver tiljublet efter sit sene udligningsmål. Brøndbys
Magnus Svensson (tv.)
hænger med hovedet.
Foto: Palle Hedemann

Tredje
halvleg
■ Peter Madsen måtte lade
sig udskifte 12 minutter før tid
– uden at have scoret for sjette
kamp i træk: »Jeg troede, at
Rubens mål ville være nok.
Underholdningen? Den skal
nok komme. Men jeg vil personlig hellere være dansk mester end entertainer.«
■ Tommy Schram, tidl.
Brøndby-spiller: »Næh, det er
ikke ligefrem mesterspil, som
mine gamle venner viser for
tiden, men jeg er nu mest
koncentreret om vores eget
spil. Vores gode kamp i dag
giver bestemt nye håb om
overlevelse i SAS-ligaen.«
■ Frank Petersen, Vejles
cheftræner: »Vi har i dag styr
på defensiven og holder Peter
Madsen. Herudover vil jeg
gerne rose holdet for en god
moral, efter at vi (læs: Peter
Gravesen, red.) har blottet os
for eneste gang i kampen.«
■ Per Bjerregaard, nedtrykt Brøndby-direktør: »Vores spil kører desværre fortsat ikke, som vi Brøndby’ere
helst ønsker at se det. Men
vores forspring er stadig tilpas
stort til, at vi har arbejdsro til
at finde efterårets fine takter
frem igen i tide.«
Uno

