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God treningsøkt som ga Robert noen svar ….

Skrevet av Fredrik Wille

Kråkerøy IL 2 var årets andre motstander i Vårcupen. Dette var åpenbart en kamp – i hvert 
fall på papiret – som vi burde vinne, men som en eller annen trener sier uke etter uke; hver 
kamp lever sitt eget liv. Robert var litt spent – han var ikke spesielt godt fornøyd med den 
siste treningsuken og anmodet til topp innsats i denne kampen. Og med tanke på at årets 
tropp er på 16 spillere så er man nødt til å jobbe hardt og prestere godt for å fortjene en 
plass i startelleveren! 

Robert hadde Powerpoint-presentasjon før kampen ……

Robert hadde forberedt en Powerpoint-presentasjon før kampen – litt teori er alltid greit. Han 
tegnet først opp en bane – og da kunne ikke Kjartan dy seg; «ikke gå så rask frem a Robert» 
- og da var tonen satt! Målet var å «drille» forsvarsfirer’n, la ballen gå fort og skape 
bevegelser. I tillegg skal det alltid være fokus på «snakking» og «engasjement».

Kampen var kun 3 minutter gammel før Trim raget høyest på et perfekt slått frispark fra 
Laurits. Bra jobb av begge – og skribenten kan vel allerede nå røpe at både Trim og Laurits 
hadde en meget god kamp. Laurits hadde mange flotte innlegg og cornere – og kom ofte på 
løp langs linjen. Etter fjorten minutter så utlignet bortelaget på et skudd fra syttitre meter – og 
skribenten legger ikke skjul på at hjemmelagets keeper bør få trekk i ukelønnen! Skjerpings 
Ludvig – vet du kan mye bedre enn det!! Heldigvis så benyttet Ron sjansen etter en perfekt 
«stikker» fra Trim – og trillet ballen enkelt forbi keeper. Da hadde vi spilt i sytten minutter. 
Kun par minutter senere så scoret Johannes 04 enkelt – og vi ledet 3-1. Strengt tatt så burde 
det vel ha vært mye mer – det var vel flere enn skribenten som syntes en del av offside-
avblåsningene var av den strenge sorten. Når det er sagt; ett par av våre spillere må bli 
flinkere til å slå den avgjørende pasningen raskere – tre sekunder tidligere så hadde det blitt 
enda flere mål.

Andre omgangen bød på enda bedre spill – og det var spesielt gledelig å se at Elias, Jakob, 
Silas og Laurits turte å trille ball der bak. Sånn sett var denne kampen veldig bra trening for 
oss. Trim og Håvard var også flinke til å være spillbare – og det var gledelig å se at mye av 
det vi ar trent på siden i fjor høst fungerte – men det kan bli enda bedre. Ron var også god i 
andre omgang – og det var ikke direkte ufortjent at han scoret hele tre mål; assist fra 



henholdsvis Laurtis, Uranik og Zaki. Trim testet skuddfoten og scoret på et perfekt langskudd 
– nesten fra syttitre meter det også!

Alt i alt var dette en god treningsøkt – det var mye som fungerte, men vi vet også at alt må 
være enda mer presist og alt må gå enda raskere når vi møter enda bedre lag. Og vi er jo 
heldige – allerede førstkommende uke skal vi til Lervik og neste helg er det kamp mot 
Borgen på Sandbakken. To kamper som vil avgjøre om det blir sluttspill eller ikke.

Kampens høydepunkter:
 Bra kontroll av de seks bakerste spillerne ….
 Fire mål av Ron - fotball handler tross alt om å score mål …
 Gode innlegg og dødballer fra Laurits og Trim

Helt til slutt; det er UAKSEPTABELT å glemme utstyr til disse kampene – nå må dere alle ta 
ansvar for å ta med alt det som trengs!

Kampfakta:

Gruppespill G14 – Vårcupen 2016
Søndag 7. februar 2016, Strupe kunstgress
Kvik Halden FK 1 – Kråkerøy IL 2 7-1 (3-1)

Tilskuere: de vanlige og det er imponerende i det været …..

Mål:
1-0 Trim, 3 min (Assist: Laurits)
1-1 14 min
2-1 Ron, 17 min (Assist: Trim)
3-1 Johannes 04, 21 min (Assist: Ron)
4-1 Ron, 44 min (Assist: Laurits)
5-1 Trim, 61 min
6-1 Ron, 63 min (Assist: Uranik)
7-1 Ron, 65 min (Assist: Zaki)

Laget bestod av:
Ludvig, Ron, Oskar, Zaki, Håvard, Jacob, Johannes, Laurits, Adrian M., Trim, Johannes 04, 
Silas, Uranik og Elias.

Ikke enkelt å ta på regnbukse ….


