
Gutter 2002  

Vi slo Ullern IF 6-1!  Greier a-laget det samme i cup’n?   

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Etter en mediestorm uten like etter fredagens «1-april-oppslag» på hjemmesiden så var det 
godt at fotballen var i fokus igjen!  Når det er sagt; 911 visninger på vår hjemmeside er rett 
og slett imponerende og skribenten tipper at det kanskje kun er reportasjen etter a-lagets 
seier mot Strømsgodset i cupen som har hatt flere ….  Vi skal ha lov til å være stolte av 
interessen rundt våre lag og våre gutter! 
 
Dagens motstander var Ullern IF – en klubb med godt rykte når det gjelder godt 
ungdomsarbeid og har gjennom tidende hatt noen gode årganger.  Klubben tok kontakt med 
oss før jul og ønsket å spille mot oss som et ledd i deres sesongforberedelser – og det kun 
noen dager etter at laget hadde vært på treningsleir i Gøteborg.   Vi er som kjent «åpne og 
klare» for nye utfordringer og nye bekjentskaper og takket «ja» til et besøk på CC Vest 
Arena!  For øvrig litt morsomt at a-laget trakk Ullern IF som motstander i første runde i cupen 
– slik at vi anså før kampen dette som et «vorspiel» og forkamp før de «store guttene» skal i 
ilden på Halden stadion onsdag 13. april.  
 
Robert var selvfølgelig på plass – og alle KM-spillerne bortsett fra Silas var klare for dyst.  
Turen til «Tigerstaden» gikk bra – og det var en tent gjeng som fant seg til rette i Garderobe 
3 på CC Vest Arena. Og som alltid; det er aldri vanskelig å høre hvor vi er hen når Letting 
har med «anlegget» sitt! 
                                   

                            
 
Robert på plass – med både sekk og tavle       Håvard med ny og ordentlig lue ….. 
 
Fokuspunkter før dagens kamp var: 
 

• «Kårner» og dødball mot oss 
• Aggressivitet (eller aggresjon som Uranik sa …) 
• Struktur 

 
Game on! 



Hva som skjedde de første 13 minuttene vites fortsatt ikke, men vi var vel knapt nok nær 
ballen.  Hjemmelaget var gode, aggressive og hurtige – spesielt hadde de en ving som lagde 
mye «trøbbel» for oss.  Derfor var det vel heller ikke direkte ufortjent at hjemmelaget gikk 
opp i ledelsen 1-0 etter et godt angrep der vi tidvis så ut som «rundingsbøyer».  Når det er 
sagt; vi beholdt roen og hadde noen fine angrep som burde ha fått uttelling.  Håvard – med 
ny Kvikelue – startet som enslig spiss og kom seg til ett par gode sjanser.   Sakte med 
sikkert så jobbet vi oss inn i kampen igjen – og det med en tri på midten i spissen som tidvis 
var «outstanding».  Ron løp og løp og var et irritasjonsmoment for hjemmelaget.  Trim slo 
noen pasninger som skribenten aldri har sett på dette nivået før – tidvis flikk jeg «flashback» 
til både Gerrards og Alonsos glansdager i Liverpool!  Og Simen tilbakela mange mil og fikk 
lønn for strevet da han fyrte av fra 20 meter som dessverre for hjemmelagets keeper gikk i 
mål.  Gutter – nok et bevis på at det lønner seg å skyte!  Og det er ikke alltid like viktig å 
«lime’n opp i vinkelen» som noen gjør ….  Resten av omgangen så var det ganske jevnt, 
men vi var nok det beste laget.  Uttellingen uteble så lagene gikk til pause med en «gåll» 
hver i målprotokollen! 
 
Trenerteamet (Robert hevder at det var han ....) gjorde noen bytter i pausen og Letting (eller 
«spiss forever» som han kaller seg selv) fikk en ny sjanse som spiss.  Uranik og Laurits kom 
også inn ….. Ullern gjorde mange bytter – ikke av spillere, men drakter.  I etterkant var det 
kanskje et dårlig valg? 
 
Omgangen var kun fem minutter gammel da Ron, Uranik og Johannes vartet opp med et 
praktangrep på høyresiden. Johannes scoret sitt første mål for dagen og gjestene fra Halden 
hadde tatt ledelsen på CC Vest Arena!  Meget godt spill.  Resten av omgangen ble «eid» av 
oss.  Vi var bevegelige, flinke med ball, aggressive og engasjerte - og som alle vet; disse 
egenskapene er «gull» når man spiller fotball.  Vi skapte mange sjanser etter gode angrep 
og det var ikke direkte ufortjent at vi scoret fire mål til; Trim scoret to og Letting to som faktisk 
innebar at han fikk notert hattrick i målprotokollen!  Gratulerer!  Ja, det er viktig å score mål – 
men ofte er det enda viktigere å se hva som «ligger bak» målene og i dag var guttene flinke.  
Forsvarsrekka begynner å sitte meget bra; og det gjør at de andre kan slippe seg litt mer løs.  
I tillegg – i år som i fjor – så kan det virke som om vi er god trent!  I dag stod vi distansen helt 
ut og det er bra å se at vi greier å ta oss «helt ut»! Det er lov å være sliten etter kamp! 
 
Og ikke minst; vi spiller som aller best når vi spiller som et lag!!!  Da er vi gode!! 
 
Kampens høydepunkter: 
 

• Innsatsen til Ron, Trim og Simen på midten!  Knallbra! 
• Engasjement og «stayer-evne» selv om vi nesten ikke var nær ballen de første 10 

minuttene!  I tillegg var vi lojale til planen! 
• 3 mål pluss mange andre gode involveringer av Letting!  Aner vi en ny «supersub» 

alá Liverpools legendariske David Fairclough??? 
 
For øvrig så er det ett par andre ting som må nevnes: 
 

• Ingen – og da mener trenerteamet INGEN – får lov til å feire en målscoring som 
Ronaldo!!  Konsekvensen av slik dårlig oppførsel er ganske tydelig – spør Trim! 

• Uranik savner treningsbuksa – dersom noe finner den kan den leveres til Spretten 
Barnehage! 

• Neste treningskamp spilles på Strupe neste søndag kl.13:00 – da kommer «Kråkene» 
fra Moss på besøk.  Og da passer det med en liten quiz; nevn to spillere fra Moss 
som har spilt for det tyske stjernelaget Bayern München?  Premier er partoutkort til 
G02s hjemmekamper på Strupe samt gratis reise til en av bortekampene! 

 
 



 
 
Glad gjeng etter tidvis godt spill og seier på CC Vest Arena 
 
 
 
Kampfakta: 
 
Treningskamp 
Søndag 3. april 2016, CC Vest Arena 
Ullern IF - Kvik Halden FK 1-6 (1-1) 
 
Tilskuere: Nok en gang høyt antall fra Halden og gledelig å se søstera til Simen!  I tillegg var 
det en kollega av skribenten som syntes vi var ekstra flinke i andre omgang …. 
 
 
Mål: 
1-0 11. Min 
1-1 Simen, 15 min 
1-2 Letting, 40 min (assist: Uranik) 
1-3 Trim, 46 min (assist: Ron) 
1-4 Letting, 57 min (assist: Ron) 
1-5 Letting, 59 min (assist: Uranik) 
1-6 Trim, 66 min (assist: Letting) 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Håvard, Jacob, Silas, Johannes, Max, Adrian M., Trim, Johannes 04, 
Marieluise, Uranik og Elias. 


