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Ekspert: FC
Helsingør er
favorit til top 2
TV 3 Sports ekspertkommentator Jesper Thygesen
forventer, at FC Helsingør
kommer i oprykningsslutspil.
Af Andreas Mayerhofer
a.mayerhofer@hdnet.dk

Foto: Lars Johannessen
fotolars@hdnet.dk
FODBOLD: - Set over hele sæsonen er FC Helsingør det
hold i 1. division, der har
spillet det bedste og mest attraktive fodbold, og det bliver belønnet her i foråret.
Hobro har også spillet godt,
men tæller man efteråret
med, så stikker FC Helsingør ud, lyder Jesper hygesens umiddelbare syn på FC
Helsingør, der med seks runder tilbage af sæsonen ligger
nummer tre i 1. division og

dermed lige nu indtager en
position, der giver adgang til
oprykningsspillet til Superligaen.

Jesper Thygesen kalder Mads
Aaquist en powerspiller. (Foto:
Lars Johannessen)

Skive god til tætte kampe
Det forventer TV 3 Sports
ekspertkommentator forbliver sådan i resten af sæsonen.
- Jeg har FC Helsingør
som favorit til top 2. Det er
fordi, at jeg fortsat ikke har
den helt vilde idus til Skive.
Jeg medgiver, at Skive har
en fantastisk evne til at få
tre point ud af de helt tætte
kampe, og de har været gode til at gøre kampene tætte.
FC Helsingør kan langt bedre skabe kampene og dominere deres modstander. Nu
kommer den store prøvelse,
og det bliver spændende at
se, hvem der står distancen
bedst, siger Jesper hygesen.
Den store test, som den
tidligere professionelle fodboldspiller taler om, er na-

turligvis søndagens kamp
mellem FC Helsingør og Skive, som ligger henholdsvis
nummer tre og to i 1. division med ét point imellem sig.
Her har FCH de bedste
kort på hånden.
- Skive har en stærk holdånd og tro på, at tingene nok
skal lykkes. Det mener jeg
så også, at FC Helsingør har,
men her har man så også de
individuelle
færdigheder,
som kan afgøre kampene, siger Jesper hygesen.

Fremhæver proiler
Han fremhæver tre proiler.
- Der er selvfølgelig André
Riel, som kom i gang med
målene i weekenden, men
ham har jeg haft et godt øje til
længe. Vendsyssel så potentialet i ham, men formåede

ikke at få det til udtryk. Det
kan man åbenbart i Helsingør. Så er der Vito Hammershøj-Mistrati, som binder tin-

gene utroligt godt sammen,
og selvom han røg ud i kulden i Lyngby, så var han allerede den gang i øjnefalden-

Danmarks
bedste pølser
FODBOLD: Hvis man ikke er
helt vild med fodbold og er
ligeglad, om FC Helsingør
spiller i 1. division eller serie 3, så er der alligevel en
god grund til at komme på
Helsingør Stadion, når der
er fodbold.
Det mener i hvert fald
hjemmesiden for pølse-anmeldelser på danske stadions, Pølseligaen.dk.
Her giver man Slagter Baagøs pølser seks ud af seks
pølser. Anmelderne skriver
blandt andet således:
»Stadionspeakeren annoncerede, at det var 1. divisions bedste eksemplar,
vi senere ville få serveret.
Ambitiøs udmelding, skulle
man mene. Vi vælger i stedet
at kalde den for ydmyg. For
hold da op en oplevelse. Det
stod klart med det samme.
Det var kærlighed ved første
blik. Den var branket til perfektion, og bare synet af dette vidunder var nok for beskedne skabninger som os.«
Smagen, synet, konsistensen - det hele er ifølge
Pølseligaen perfekt.
»Van Gogh malede blomster. Monet malede åkander.
Hvorfor er der dog ingen,
der har malet stadionpølser i
Helsingør?« spørges det i anmeldelsen.
Søndag er der mulighed
for at smage Danmarks bedste stadionplatte, når FCH
spiller mod Skive.
anma

Køen er altid lang til FC Helsingørs pølsebod, hvor Danmarks sandsynligvis bedste stadionpølse serveres. (Foto: Lars Johannessen)

de. Dertil kan man så lægge
Mads Aaquist, som jeg vil betegne som en power-spiller,
der arbejder stenhårdt mel-

