
Gutter 2002  

14 minutter var nok ….. 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Robert har hatt noen tøffe dager siden siste kamp mot Rakkestad.  Dessverre var det 

utenomsportslige ting som mest preget den kampen (les.; skade på Rakkestads keeper), 

men Robert var nok mest opptatt av det sportslige.  Det var ikke mye som stemte på fredag 

og etter en hel helg i Dær’n så hadde nok Robert funnet «medisinen».  Emma fra 03!!!!  

Emma ble oppdaget for første gang av trenerteamet sist onsdag (også det i Dær’n) – og 

hennes finter, mottak og ikke minst hurtighet skapte stort engasjement hos «speider’n» som 

tilbragte onsdagskvelden i Dær’n for å se lokaloppgjør blant jentene i byen (vel, et lag fra 

byen og et lag fra landet).  Robert observerte det samme i løpet av helgen og etter 

konsultasjon med Nora (les.; hovedtrener hos J14) så ble Emma tatt ut i troppen til dagens 

kamp mot Askim FK.  Spennende.  Og ikke minst veldig moro at det «gror» godt blant 

jentene – vi har jo lang og gode erfaringer med Marieluise! 

Askim FK har vi møtt ett par ganger tidligere – sist gang var for nøyaktig et år siden da vi slo 

dem i finalen i Femsjøcupen.  Spenningen var som vanlig til «å ta og føle på» - og det hos 

guttene som er vant med det.  Hva med Emma som var i garderoben for første gang?  Og 

det var nok mange som nesten «falt av benken» da Emma skulle starte som spiss …. Hva er 

lærdommen av dette?  Jo, alt kan skje med Robert i førersete – dristig, men meget 

spennende valg!  Og ikke minst; signaleffekten var sterk!  Gutter: dersom dere ikke vet hva 

«signaleffekt» er så spør skribenten – ok???? 

   

Robert med noen «velvalgte» ord før kampstart ….. 

Til og med på oppvarmingen i dag så var det noe som var annerledes.  Hva Simen hadde 

lært i Dær’n er fortsatt uvisst, men øvelsene i sirkelen var overraskende.  Kanskje noe man 

bør begynne med hver gang??? 



  

Antydning til dansing på oppvarmingen … 

Fansen stod fortsatt både i parkeringskø og kioskkø da Emma fikk en fantastisk stor sjanse 

etter kun ett par minutter.  Wow – for en åpning det kunne ha vært!!!  Guttene tok tidlig 

kommando i kampen og hadde full kontroll.  Man forsøkte å spille seg til sjanser – og man 

lyktes tidvis ganske bra med planen.  Adrian viste tidlig at han ikke hadde noen intensjoner å 

la Askim-spillerne få noen sjanser – og spilte meget godt sammen med Jacob i midtforsvaret.  

Ludvig var også stødig med ett par gode redninger samt gode og raske igangsettinger – slik 

at forsvaret inkludert keeper fremstod som solide i dagens kamp.  Etter fjorten minutter fikk vi 

et frispark i farlig posisjon – og Ron ladet skuddfoten og fikk til et ordentlig bra skudd som 

keeper måtte gi retur på …. Og hvem dukket opp på returen?  Jo, selvfølgelig Emma!!!  Hun 

viste ingen nåde og puttet ballen bak keeper og vipps – vi ledet 1-0!! For en debut – og 

fjorten minutter var nok!  Deretter tok vi mer og mer over kampen – hadde tilsynelatende god 

kontroll, men skapte ikke de aller største sjansene før Simen vinner en ball – forserer noen 

meter og skyter et godt og velplassert skudd forbi keeper’n.  To null til oss – og vi vet alle hva 

det betyr!  Herregud for en farlig ledelse – hvordan skal det gå??  Etter vårt andre mål så 

skjedde det egentlig ikke så mye mer før dommer’n blåste av for pause.  Litt usikker på om 

det var han eller spillerne som lengtet mest etter en pause …. 

   

Haris var med store deler av 

kampen – og kom med noen 

gode innspill i pausen … 



Andre omgangen var vel mer eller mindre en kopi av første omgangen.  Vi hadde full kontroll 
og gjestene fra «saftbyen» hadde egentlig ikke mange farligheter å by på.  Vi forsøkte så 
godt vi kunne, men ble litt upresise i den siste fasen.  Ballbesittelsen var helt klart i vår favør 
– men man får ikke mål bare fordi man er god i prosentregning!  Avstandene – både bak og 
foran midtbaneleddet blir litt for stort – og det medfører at Simen og Ron må løpe 
unødvendig mye.  Dette må vi jobbe mer med …. Uansett, etter tjuefem minutter fikk vi 
endelig hull på byllen etter et fint angrep.  Uranik fant Ron inne i boksen og Ron var «sikker 
som banken» (og da snakker vi norske og ikke italienske …) – og tre null virket plutselig som 
en sikker og komfortabel ledelse.  Men den gang ei; etter litt slurv fra vår side og en 
linjemann som hadde sola i øyne (les.; Askim-spiller’n var vel i hvert fall sytten meter i offside 
-..) så scoret gjestene på et lang og hard skudd.  Ludvig hadde fingrene på ballen, men det 
var for hardt.  Reduseringen var et faktum, men det skjedde egentlig ikke noe mer.  Kampen 
ebbet ut og avansement i OBOS Cup var et faktum. 
 
Robert var passe godt fornøyd med dagens kamp – og forsøkte å genierklære seg selv med 
tanke på inkluderingen av Emma.  Vi andre i støtteapparatet er vant med slike uttalelser og 
bryr seg egentlig ikke …..  Det viktigste er at vi vant kampen og at vi viste fremgang etter 
fredagens meget svake prestasjoner. 
 
Kampens høydepunkter: 
 

 Emma. Stor sjanse etter et minutt og «gåll» etter fjorten minutter.  I tillegg var hun en 
konstant trussel for Askims forsvar.  Bra jobba Emma!! 

 Adrian vikarierte for Elias på en fantastisk god måte.  Engasjert, tøff i taklingene og 
mange smarte valg gjennom hele kampen.  Veldig bra! 

 Kollektiv innsats på banen – mye bedre i dag enn på fredag.  Guttene skal også ha 
ros for måten på hvordan de inkluderte Emma i troppen … 

 
 

 

   
 

Fornøyde målscorere og målscorer …..  
 
 

 
 



Kampfakta: 
 
Kvartfinale OBOS Cup - G14 
Søndag 21.august 2016, Strupe 
Kvik Halden FK – Askim FK 3-1 (2-0) 
 
Tilskuere: 
Mange denne gangen også – og en spesiell takk til J02 som var på plass for å heie på sin 
medspiller Emma (og sikkert guttene også) ….. 
 
Mål: 
1-0 Emma, 14 min (assist: Ron) 
2-0 Simen, 22 min  
3-0 Ron, 60 min (assist: Uranik) 
4-0 66 min 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Jacob, Silas, Emma, Adrian, Simen, Trim, Laurits, Criss, Oskar, Uranik, 
Johannes og Ola.  
 
 
 

 
 

Ingen tvil om hvem som er dagens jente og spiller på Strupe!!!!! 
 

 
Og helt til sutt; Ben fra Rakkestad takker masse for blomstene – han og familien syntes det 
var veldig hyggelig av oss. 


