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Sterk seier mot Sprint Jeløy 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Sprint Jeløy var kveldens motstander på Strupe. Dette er et lag som lå rett bak oss på 
tabellen og de fleste ventet en spennende og innholdsrik kamp med masse god fotball. Våre 
gutter har hatt en meget god treningsuke med høy intensitet og bra jobbing - og målsettingen 
i denne kampen var å øve på de samme kombinasjonene (les.; finne de rette "vinklene") i 
kampspill. I tillegg skulle man bygge videre på mye av det gode spillet som ble vist sist uke 
mot Drøbak Frogn II. 
 

 
Gutta har sett de «proffe» sette opp baggene på rekke og rad før kampen. Ser bra ut dette også 
…. Julegavetips: Umbro Kvike-bag  
 
Jajaja, skribenten "hopper" rett til konklusjonen denne uken også. Det var ganske tydelig å 
se at det er ikke bare Jürgen Klopp (og ja, for dere som ikke vet det - det er Liverpools nye 
hovedtrener) som har hatt en bra treningsuke - det samme har Robert hatt! Sluttresultatet ble 
5-0 etter masse godt spill.  
 
Laurits var "superkeen" og brukte kun førtiåtte sekunder før han (eller: ballen) fant veien i 
nettmaskene. Bra press og høy aggressivitet fra starten av er viktig .... Og det blir spesielt 
effektivt når alle gjør det samtidig. Uranik åpner målkontoen to minutter senere - etter akkurat 
samme type spill. Høyt press med presise avleveringer gir resultater. Uranik var "hot" denne 
kvelden og fullførte ekte "hattrick" etter tjueåtte minutter. Når det er sagt, Uranik hadde ikke 
klart dette uten masse gode medspillere - jeg sier eller skriver det igjen; vi er best når vi 
spiller som et lag. Ron fikk gleden av å score det femte for dagen rett før pause. 
 
Robert var fornøyd med mye av spillet i første omgang - og målet for andre omgang var å 
skape masse bevegelser rundt ballfører og la ballen gjøre jobben.   
 
Andre omgang var vel egentlig kun en formalitet når det gjaldt å bevare ledelsen, men 
guttene hadde likevel fått med seg en rekke arbeidsoppgaver når de entret banen. Målet var 
å skape masse bevegelser og «spille ball». Resultatet ble bra – guttene forsøkte å løse 
arbeidsoppgavene på en god måte, men man lyktes ikke med alt – men det er greit. Det 



viktigste er å prøve …. Vi skapte nok sjanser til å få ett par mål til, men «kula» ville ikke inn 
… Sprint Jeløy hadde også 3-4 store sjanser, men Ludvig hadde noen flotte redninger og 
sørget for – sammen med et godt og hardtarbeidende forsvar – at det ble «clean sheet» for 
andre gang på rad. Alt i alt en akseptabel annen omgang der guttene forsøker å «spille ball». 
Det er dessuten verdt å neven at alle «innbytterne» - Trim, Oskar og Marieluise – gjorde en 
meget god jobb. Og det er positivt; ingen skal ha «sikre plasser» og det vil føre til enda bedre 
treninger. Som Jürgen Klopp nylig sa: «Prøv alltid å bli bedre, løp alltid 10 meter lengre»!!! 
Og som en annen (legendarisk) trener pleier å si (trenger ikke å nevne navn ): «Det vi gjør 
på trening gjør vi også i kamp» …. Med andre ord; vi må være skjerpet hele tiden!! 
 
Kampens høydepunkter: 
 

1. Godt forsvar med god keeper «holdt nullen» for andre kamp på rad. 
2. Trim, Oskar og Marieluise preget kampen på en positiv måte når de kom innpå. 
3. Uranik hadde ekte hattrick – og i tillegg la han ned mange løpemetere. 

 

 
Herlig med så mange blide fjes etter en fotballkamp!! 

 
 



Kampfakta: 
 
Runde 9 i G13 KM A-sluttspill 
Torsdag 15.oktober 2015, Strupe kunstgress 
Kvik Halden KM – Sprint Jeløy 5-0 (5-0) 
 
Tilskuere: mange i flomlyset på Strupe. Ekstra gledelig at andre gutter på laget er og ser på 
…. 
 
 
Mål: 
1-0 Laurits, 1 min 
2-0 Uranik, 3 min (Assist: Johannes) 
3-0 Uranik, 24 min (Assist: Laurits) 
4-0 Uranik, 28 min (Assist: Ron) 
5-0 Ron, 32 min 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Marieluise, Jakob, Johannes, Laurits, Adrian M., Trim, Oskar, Uranik og 
Elias. 
 
 
 
 
Neste kamp: 
 
Neste kamp er i følge kalenderen satt opp førstkommende torsdag borte mot Drøbak Frogn. 
På grunn av «kretslagstrening» samme dagen (ja, kretsen har faktisk greidd å sette opp full 
serierunde for KM 13 og kretslagstrening) så kan det hende vår kamp blir flyttet til lørdag 24. 
oktober isteden. Informasjon kommer …… 
 
 
 


