
Gutter 2002  

Målkalas på Strupe mot HSV 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
HSV var gjester på Stupe for å spille vårsesongens siste seriekamp.  Og det var nok ingen 
tvil om at våre gutter var storfavoritter i denne kampen.  Når det er sagt; guttene var nok 
«tunge» i beina etter gårsdagens vanskelige bortekamp mot Halsen IF i Adidas Cup – og 
man kan jo også denne gangen sitere et klokt fotballhode; «hver kamp lever sitt eget liv»!   

 
 

Fokus i garderoben … 
 
Målsetting for dagens kamp var grei; den skulle vinnes slik at vi kunne bli det eneste laget 
som gikk ubeseiret gjennom vårsesongen i KM-serien (både Avdeling 1 og Avdeling 2). 
 
Det tok kun to minutter før Håvard scoret dagens første mål – i det som skulle vise seg å bli 
en «målorgie» uten like.  HSV hadde dessverre ingenting ting å stille opp med og maktet ikke 
å fyre av et eneste skudd mot Ludvig.  Kort oppsummert; guttene gjør egentlig som de vil i 
sytti minutter og gir seg ikke før måltavla på Strupe viser «18-0».  Guttene skal ha «kred» for 
en god gjennomføring og at de maktet å fullføre kampen med stil.  
 
Vi greide målsettingen; ingen tapte kamper i vårsesongen og kanskje det laget som har 
scoret flest – selvfølgelig med god hjelp etter dagens målkalas.  Om vi blir avdelingsmestre 
eller ikke blir avgjort førstkommende onsdag; da spiller Torp mot Lisleby – dessverre så 
tipper jeg at Torp er såpass profesjonelle og vinner den kampen greit, men «ballen er rund» 
også i Fredrikstad - og større undre har skjedd tidligere!   
 
Trenerteamet bør også få litt ”kred” – det har i løpet av sesongen vært mange tøffe 
diskusjoner om laguttak, formasjoner og så videre … Og man kan jo lure på hvordan dette 



kunne ha endt dersom Robert hadde hatt frie tøyler!  Kjartan og Fredrik har gjort en 
kjempeinnsats og det skal bli spennende å se hvordan høstsesongen vil bli.   

          
 

Ludvig holdt nullen i dagens kamp ….  

Kampens høydepunkter: 
 

• Scorer mange mål og vi har fire spillere (Johannes, Ron, Uranik og Criss) som scorer 
fire mål hver!!  Johannes får ekstra «cred» da han scoret ekte hattrick i løpet av ti 
minutter i første omgang. 

• Ludvig holder «nullen» for første gangen denne sesongen – og så lenge han gjør det 
så blir det enkelt.  Da bør vi vinne alle kampene. 

 
Forøvrig er det artig å vinne såpass mye på en dag som denne – som i fotballmiljøet vil bli 
mest husket for den dagen Norges beste fotballspillere gjennom tidene bestemte seg for å 
legge opp – og vi snakker selvfølgelig om den tidligere Liverpool-legenden John Arne Riise! 
Og noen av guttene på laget vet jo godt hvem det er …. 
 

 
 
Stolte 02-gutter sammen med 2 x Riise i London i 2012…. 



   
Kampfakta: 
 
9. serierunde – KM G14 Avd. 2 
Mandag 13.juni 2016, Strupe 
Kvik Halden FK – HSV 18-0 (8-0) 
 
Tilskuere: 
Mange hadde funnet veien til Strupe denne kvelden – også hyggelig å se besteforeldre! 
Tipper at dagens spill og resultat frister til gjensyn til høsten også ….. 
 
Mål: 
1-0 Håvard, 2 min (assist: Ron) 
2-0 Johannes, 4 min 
3-0 Johannes, 7 min (assist: Uranik) 
4-0 Johannes, 14 min (assist: Jacob) 
5-0 Ron, 18 min (assist: Simen) 
6-0 Johannes, 29 min (assist: Adrian) 
7-0 Ron, 30 min (assist: Jacob) 
8-0 Uranik, 31 min (assist: Ron) 
9-0 Simen, 44 min (assist: Trim) 
10-0 Uranik, 45 min (assist: Simen) 
11-0 Criss, 48 min (assist: Simen) 
12-0 Uranik, 49 min (assist: Ron) 
13-0 Criss, 50 min (assist: Simen) 
14-0 Ron, 53 min 
15-0 Criss, 55 min (assist: Simen) 
16-0 Ron, 57 min (assist: Criss) 
17-0 Criss, 63 min (assist: Uranik) 
18-0 Uranik, 64 min (assist: Criss) 
 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Jacob, Håvard, Silas, Adrian, Simen, Trim, Laurits, Criss, Uranik, Johannes og 
Marieluise,  
 
 
 
   
 
 


