
Gutter 2002  

Guttene kan gå først i 17.mai-toget med hevet hode ….. 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Dagens motstander – Torp IF – har spilt en rekke kamper mot våre gutter de siste årene og 
fellesnevneren er at det mer eller mindre alltid har vært tøffe kamper.  Det er to gode lag – 
som begge forsøker å spille fotball – og det er to lag som har respekt for hverandre.  Våre 
gutter var som alltid spente – spesielt med tanke på at Torp slo SFK hele 9-2 kun for ett par 
dager siden.  Når det er sagt; og ja – de mest ivrige leserne har vel lest det før – hver kamp 
lever sitt eget liv!!  Håvard var i konfirmasjon og Marieluise hadde rotet seg bort i skogen i 
Falun – så Criss hadde blitt kalt inn som en god erstatter.  
 
Game on!! 
 

            
 

Konsentrert gjeng før kampen ….                                     Professor’n …. 
 
Guttene med kaptein Simen i spissen var ekstremt tente i dag – merket det allerede i 
garderoben og på oppvarmingen.  Det tok kun tre minutter før vi fikk et korrekt idømt 
indirekte frispark på ca. syv meter innenfor Torps sekstenmeter.  Ron ladet kanoen, og det 
var kun en stødig og tøff mur fra bortelaget som hindret oss en tidlig ledelse.  Våre gutter tok 
raskt et initiativ i denne kampen og vi hadde ballen masse.  Skribenten kan si det med en 
gang; Simen og Ron trenger ekstra skryt i denne kampen – de la ned mange «løpemetre» og 
var til enhver tid tett opp i motstanderne som ikke fikk tid til å hverken ta i mot ballen eller 
spille ballen.  Ikke nok med den tøffe jobben de gjorde selv – det smittet også over på alle de 
andre guttene på laget.  Alle var tett opp i motstanderne og vi tok gradvis over kampen med 
tanke på spill og antall produserte målsjanser … Ludvig hadde ikke mye å gjøre.  Derfor var 
det ikke ufortjent at guttene vartet opp med årets angrep (og da har skribenten hensyntatt 
alle kamper – uansett årsklasse – som har litt spilt på Strupe så langt i år …) – og tok 
ledelsen.  Dette var et ordentlig «lærebokangrep» - Simen forserer nedover langs midten av 
banen – slår en perfekt «stikker» til Ron som løfter hodet – ser Johannes – slår en enda mer 
perfekt pasning og Johannes setter «kula» kontant i «gållen»!  Fantastisk – og fikk ikke 
fansen gåsehud av det angrepet så er det noe gærn’t med følelsene!!  Ledelsen var helt 
fortjent … Guttene fortsatte å spille godt – variert spill med tidvis mange fine kombinasjoner. 
Bortelaget ble frustrerte og fikk blant annet et gult kort for usportslig oppførsel fem minutter 
før pause.  Guttene benyttet overtallsspillet godt – og Ron fikk lønn for strevet da han hamret 
ballen forbi bortelagets keeper tre minutter før pause.  Vi ledet plutselig 2-0!  Og plutselig var 



alt farlig igjen – det er jo ikke bra å lede 2-0!  Det vet vi jo alt om …. Heldigvis blåste 
dommeren av for pause …. 
 
Trenerteamet var kjempegodt fornøyd med spillet de første trettifemminuttene …. Vi stod 
frem som et lag – og vi evnet å spille hverandre gode.  Alle var viktige brikker for å skape et 
godt samspill – som hadde resultert i to «gåller»!  Robert hadde egentlig ikke så mye å si – 
han var mest opptatt av at Jacob ikke skulle ringe han (som han gjorde i den forrige kampen 
mot Rygge IL) midt i kampen!!!!  
 

   
  
Robert gir klare og konkrete beskjeder i pausen ….. 
 
Klok av skade så var hjemmefansen klare når den andre omgangen startet.  Våre gutter har 
som vane å starte med høyt tempo og høyt press og det tok kun et minutt før Trim scoret 
lagets tredje mål for dagen.  Vi hadde fått en «pangstart»!  Og når vi vartet opp med et nytt 
angrep ett par minutter senere så ledet vi plutselig med fire mål; og det var veldig fortjent at 
Simen fikk gleden av å «gålle»!  Hvem hadde trodd dette?  Vel, skribenten hadde en meget 
god følelse før kampen så han var ikke direkte overrasket, men det var kanskje noen andre 
som var mer nervøse ….. Bortelaget forsøkte å gjøre noen grep – de flyttet blant annet deres 
stødige og gode midtstopper opp som spiss.  Dessverre så fikk de et korrekt idømt 
straffespark kun ett minutt etter vi hadde scoret.  Ludvig gjettet på riktig hjørne og var etter 
ballen, men den gikk dessverre inn.  Torp IF hadde redusert til 1-4.  Kampen bølget litt frem 
og tilbake og vi hadde visse problemer med motvinden, men vi produserte gode sjanser, 
men marginene var ikke helt på vår side.  Det skal nevnes at bortelaget også hadde noen 
gode muligheter, men Ludvig var flink – og hadde ett par viktige redninger.  Når det er sagt; 
forsvaret var godt og samspillet mellom Ludvig og den bakre firer’n har blitt meget bra.  
Derfor var det en liten «kalddusj» når bortelaget reduserte til 2-4 etter litt «klabb og babb» fra 
vår side.  Morsomt for bortefansen, sikkert enda mer morsomt for den nøytrale 
fotballelskeren, men et sann helv... for oss andre!!  Det var plutselig spenning i kampen igjen!  
Skribenten tipper de fleste så ballen i «gållen» når Johannes «parkerer» bortelagets 
midtstoppere og kommer alene med keeper.  Han gjorde absolutt riktig, men skuddet gikk 
dessverre rett utenfor stanga!  Uansett, meget godt fremspill – tror det var fra Criss og 
avslutningen hadde definitivt fortjent et bedre resultat.  De siste ti minuttene så skapte begge 
sjansene ett par sjanser – den største hadde kanskje bortelaget, men Ludvig var uredd og 
reddet et hard skudd fra deres kaptein.  Vanskelig å si om det var en «matchvinnende» 
redning, men viktige var den ….Kampen ebbet sakte, men sikkert ut og lettelsen var stor 
blant spillere og trenere – samt alle supporterne når dommeren pekte armen mot 
midtsirkelen og blåste i fløyta!  Vi hadde vunnet 4-2!  Well done mates!   



De fleste vil nok hevde at spillerne skal ha masse «kred» for denne seieren, men man må 
faktisk ikke glemme trenerteamet oppe i det hele …. Noen hevder at det ofte er «coaching av 
verdensklasse» - og skribenten er nok enig i det.  I hvertfall en gang i blant.  Kjartan har 
maset masse om et bilde av trenerteamet – «here we go» …… 
 

 
 
For tiden Haldens mest suksessrike trenerteam (viktig å nyte det så lenge det varer) …. 
 
Når det er sagt: Ludvig, Adrian, Elias, Jacob, Laurits, Simen, Ron, Trim, Uranik, Johannes, 
Max, Adam, Criss og Silas skal alle ha æren for å ha gjort jobben sin denne kvelden.  Vi er 
gode når «lagmaskinen» fungerer.     
 
Kampens høydepunkter: 
 

• Forspillet til det første målet – tatt rett ut av læreboken og til og med Liverpools 
eminente spillere kunne ha gjort det bedre.  Årets mål???? 

• Simen og Ron må få «kred» for en massiv jobb på midten – som også smittet over på 
alle de andre.  Rett og slett imponerende av alle.  Det er viktig at man greier å gjøre 
hverandre gode. 

• Adrians to taklinger nede i «boksen» rett før slutt!  Herlig «fighting» - «keep up the 
good work»!! 

 
 
Alt i alt hadde denne uken vært helt perfekt!  02-guttene har spilt fire kamper; scoret 30 mål 
og sluppet inn kun 4 mål – og til sammen fått 16 poeng!.  Og det har vært masse bra fotball. 
Det er ingen tvil om at guttene kan gå med hevet hode i årets 17.mai-tog.  Man burde vel 
strengt tatt ha gått først i toget!  Vel, ikke helt først – der bør Robert gå!   
 
 

Neste kamp er på Strupe førstkommende onsdag – da kommer Trosvik IF på besøk.  Tipper 
guttene vil ha revansje etter tapet i vårcupen.  For øvrig så blir denne kampen et slags 
«vorpsiel» til finalen mellom Liverpool og Sevilla senere på kvelden.  Skribenten er ganske 
sikker på at dette vil bli en suksessfull kveld ….. 
 
 



Kampfakta: 
 
4. serierunde – KM G14 
Søndag 15. mai 2016, Strupe kunstgress 
Kvik Halden FK – Torp IF 4-2 (2-0) 
 
Tilskuere: 
De mest trofaste pluss enda flere.  Imponerende mange hadde tatt veien fra Torp. 
Imponerende og veldig morsomt at så mange ser på guttene … 
 
Mål: 
1-0 Johannes, 15 min (assist: Ron) 
2-0 Ron, 32 min (assist: Simen) 
3-0 Trim, 36 min (assist: Johannes) 
4-0 Simen, 39 min (assist: Laurits) 
4-1 straffe, 40 min 
4-2 55 min 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Jacob, Max, Silas, Adrian, Trim, Laurits, Criss, Uranik, Johannes, Adam 
og Elias. 


