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Dagens	kamp	vs.	Kolding	

Velkommen til dagens Danmarksseriekamp, hvor vi på tærsklen til 
efterårsferien skal møde Kolding Boldklub. Kampen er et vaskeægte 
bundopgør, hvor 3 vigtige point er på spil. Point der vil kunne skabe 
kontakt til holdene omkring nedrykningsstregen. 
 
I det første opgør vi havde mod Kolding blev resultatet 1 – 1 i en 
kamp, hvor jyderne fik udlignet i kampens døende minutter på trods 
af, at holdet var en mand i undertal efter et rødt kort. I omtalte kamp 
fremstod Kolding som en hårdt arbejde enhed, hvor alle mand hjalp 
hinanden og der var god gejst og energi. Holdet trænes af Anders 
Flaskager, der har Peter Madsen som assistent. 
 
OKS kommer ind til kampen med sidste weekends 2 – 3 nederlag 
vs. Herning Fremad i bagagen. Kampen viste, igen, at vi i det åbne 
spil bestemt har vores berettigelse i Danmarksserien, men vi må 
også bare konstatere, at det er i felterne at kampene bliver afgjort 
og her har vores modstandere i DS hidtil været skarpere end os. Vi 
skal være 100% koncentreret i både defensiven og offensiven og 
kan vi blive mere kyniske og udnytte vores chancer samtidig med at 
vi får lukket bedre af i forsvaret, så kan der være point i de næste 
kampe, hvor vi i de næste fire opgør har 3 hjemmekampe. Vi har 
været hårdt ramt af afbud til kampene på grund af skader etc og 
igen i denne uge har vi ikke alle mand til dispution, men vi er 
fortrøstningsfulde på bredden i vores trup, hvilket illustreres af at 
vores 2. hold i Serie 1 spiller med i toppen af rækken og trænger sig 
på i forhold til oprykning til AS. Så vores trofaste publikum her på 
Danmarks hyggeligste stadion i OKSon Park kan være forvisset om, 
at det er 16 toptændte og dygtige spillere der i dag tager de 3 point 
mod vores gæster fra Kolding Boldklub.      
 
Med disse ord bydes der velkommen til spillere, ledere, dommere, 
sponsorer samt selvfølgelig til vores fremragende publikum med 
håb om en fair og velspillet kamp.  
 
/Kleiner 



 

I foråret 2005, 4 år og 3 måneder gammel, startede Tarik 
Ibrahimagic til fodbold i OKS. Fra sommeren 2014, som U14 spiller, 
blev han hentet til OB, hvor han har spillet siden. 
I foråret 2017 underskrev han en 3-årig ungdomskontrakt, som er 
opfyldt til sommer 2020. 
Nu har U19 landstræneren for første indkaldt Tarik Ibrahimagic til 2 
venskabskampe mod Irland den kommende fredag og mandag - begge 
kampe spilles i Irland. 

 
Tarik er til daglig i "maskinrummet" på OB´s U19 mandskab, der 
suverænt fører Ligaen med maximum point efter 7 kampe, og hvor kun 
ét hold har scoret imod dem. I øvrigt har han yderligere 3 tidligere OKS 
spillere med sig på holdet i form af Anders Klynge, Rasmus Nissen og 
Anton Stage Nielsen.  
Med udtagelsen til landsholdet tilføjes Tarik rækken af OKS talenter 
der i de senere år har været udtaget til diverse ungdomslandshold. 
 
Årgang 1996: Simon Schrøder 
Årgang 2000: Malaika Din Hashmi 
Årgang 2001: Tarik Ibrahimagic 
Årgang 2002: Oliver Sørensen og Rebekka Frederiksen 
Årgang 2003: Oscar Fraulo  

Det	sker	på	OKSon	Park	i	uge	39		Tarik	Ibrahimagic	på	U19	landsholdet		
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Træner Allan Lal Nielsen har ordet 

Efter en turbulent opstart for U19, er vi kommet rigtig godt i gang med 
sæsonen. Jeg syntes drengene har fundet sig godt til rette både til 
kamp, men så sandelig også til træning, hvor alle stort set kommer 
hver gang. 
   
Drengene og jeg har lavet en aftale om at lektierne selvfølgelig 
kommer i første række og det er helt ok at give den gas i weekenderne, 
så længe man kan præstere til kamp.  
 
Jeg må sige det hele er gået op i en højere enhed. Vi har spillet noget 
rigtig flot fodbold, alle mand som er med til kamp har en vinder 
mentalitet og en rigtig god attitude over for hinanden og ikke mindst 
over for dommeren, selv om man en gang imellem må bide sig selv i 
tungen!  
 
Stillingen lyver aldrig.  9 kampe 19 point og en målscore på +15 og en 
placering som nr. 1 siger bare det hele. Vi har en bred trup, ingen 
falder igennem og alle arbejder og hjælper hinanden. Vi er således 
sikre på at spille M1 efter nytår, hvor vi selvfølgelig igen vil gå til den 
med krum hals, spille noget seværdigt fodbold og med en tro på vi kan 
blande os i toppen. 
 
Forældrene må vi ikke glemme. Der er stort fremmøde til 
kampene ogdet er helt og aldeles fantastisk. Transport til udekampene 
bliver også løst til UG og det er jeg meget taknemlig for.  
Så alt i alt har det været en super god sæson hidtil. 
 
Der vil snart blive indkaldt til møde omkring planerne for U19 i 
fremtiden. Den endelige dato er ikke sat endnu, men vil snart blive 
meldt ud.  
 
Venligst  
 
Allan Lal 

	U19	er	kommet	godt	fra	land	



HOLDOPSTILLING		

Træner:   Rene B Lindharth 
Trænerassistent:  Allan B Jensen 
Målmandstræner: Kim Galla Madsen 
Angrebstræner: Jan Lindqvist 
Holdledere:   Bo Oxlund – Brian Skaarup 
Massør:   Anders Fløe Andersen 
 
 
1. Adam Pedersen  Eurodan-Huse 
2. Anders Lohmann  Butik Frederik / Beierholm 
3. Benjamin Watson  Lemvigh Müller 
4. Jesper Bonde  Redtz 
5. Jeppe Algaard  Elteam Sikring 
6. Christian Wogensen  Digital Group 
7. Frederik Klingenberg  Elteam Sikring 
8. Thomas Johansen  Butik Frederik 
9. Anders Kolind  Foss Europe 
10. Anis Cengic  Unidrain 
11. Christian Klingenberg  Ajour Advokater 
12. Tim Fahlen    
13. Mathias Just  Ajour Advokater 
14. Christian Høj Nygaard  Ajour Advokater 
16. Jon Sørensen (målmand) Eksklusiv Byg 
17. Nicolaj Just  Elteam Sikring 
18. Jakob Mønster    
19. Mats Andersen  Ajour Advokater 
20. Lasse Leerbek Grønholt Bet 25 
21. Jannik Pedersen  Ajour Advokater / Tasfo 
22. Søren Illsøe  Eurodan Huse / Home 
23. Mads Mikkelsen  Eksklusiv Byg 
24. Emil Stistrup  Totalbanken 
25. Emil B. Pedersen 
26. Morten Andersen   Bet 25 
27. Niklas Folke 
77. Kasper Johansen     Uponor 

	



 HOLDOPSTILLING		

[Skriv	et	citat	fra	
dokumentet,	eller	
gengiv	en	interessant	
pointe.	Du	kan	placere	
tekstboksen	et	hvilket	
som	helst	sted	i	
dokumentet.	Brug	
fanen	
Tekstboksværktøjer	til	
at	redigere	
formateringen	i	
tekstboksen	med	
uddraget.]	

Træner:  Anders Flaskager 
Ass. Træner: Peter Madsen 
Teamleder:  John Jensen 
Holdledere:  B Brodersen – Lars Esso 
Massør:  Asger Peter Ravn 
 

1. Nicolaj Bang Laursen 16.   Jonathan Kirkegaard  
2 Sabahoon Sabao Qaume 17.   Dennis Johansen   
3 Carl Nørby  18.   Søren Møller Jensen  
4 Morten Jæger  20.   Sophus Linnet Raarup 
5 Kenneth Ester Petersen 
6 Thomas Heiker 
7 Jonas Raunsbæk 
8 Anders Thomsen 
10 Martin Engels 
11 Christian Wulff Brandt 
12 Oliver Buhl Jensen 
13 Nikolay Haysen 
14 Jonas Rode 
15 Oscar Schultz 
 

Dagens dommertrio: 
 
Med fløjte:  Thomas Isen 
Med flag:  Sebastian Røhling 
Med flag:  Amel Tursunovic    
  

 
 

 
 
 

	

	

Næste	kamp:		
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OKS	vs.	TPI			
	

Læs	referat	af	kampen	på	Facebook		
og	www.OKS.dk		

	


