
Gutter 2002  

Adam stjal nettopp denne overskriften med mål og assist …… 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Moss FK var motstander i dagens treningskamp på Strupe.  Den observante leser og ikke 
mist den ivrige supporter husker 3-3 kampen i Vårcupen.  Den kampen var ikke spesielt 
velspilt og trenerteamet med Robert i spissen håpet på bedre spill denne gangen.  For øvrig 
var dette Adams første kamp for KM-laget og hav var meget spent før kampen – det er moro.  
Det er viktig å ha evnen å kunne glede seg over slike ting ….Når solen i tillegg skinte så lå alt 
til rette for en artig seanse på Strupe. 
 
Game on! 
 

           
 
Hva skal vi spille guttær?? 4-4-2? 5-3-2? 4-2-3-1? 
 
Guttene hadde full kontroll de første 10 minuttene – men skapte ikke mange store sjanser.  
Gjestene hadde for øvrig den første sjansen, men skuddet gikk utenfor.  Til tross for ganske 
stor dominans så var det Moss FK som scoret det første målet – det var mot spillets gang, 
men det er vel derfor vi liker dette spillet (eller…???). For øvrig et unødvendig mål – vi rotet 
det til i eget angrep og Moss «kåntra» og scoret fra spiss vinkel gjennom benene på Ludvig.  
Heldigvis så virket «maskineriet» - våre gutter jobbet hardt og Elias og Jacob hadde full 
kontroll i den bakerste rekka.  Det var dermed ikke direkte ufortjent at Simen scoret på et fint 
innlegg fra Uranik etter atten minutter.  Måltavla på Strupe viste 1-1!  Fire minutter senere så 
viste dagens debutant – Adam – stor internasjonal klasse da han tok med seg ballen alene 
og «parkerte» angrepsrekka til Moss FK og scoret sikkert alene med keeper!  Well done my 
friend!!!!   Ron avslutter omgangen med en god scoring etter godt gjennomspill fra Adam – 
og vi gikk fortjent til pause med en tomålsledelse.  Alt i alt en profesjonell gjennomføring av 
våre gutter!  Ekstra gledelig at vår debutant Adam scoret – og at Ron fikk «hull på byllen»! 
 



 
 
Robert var brukbart fornøyd i pausen …. 
 
Robert var fornøyd i pausen – mye bra spill selv om en del av det vi trener på ikke er like 
enkelt å observere i kamp.  Når det er sagt; vårt spill er krevende og vi viser god moral og 
lojalitet til planen – det er meget bra og imponerende. 
 
Andre omgang var kun 55 sekunder gammel før Ron startet der han slutter – og scoret hans 
andre for dagen!  Når det er sagt; denne scoringen må deles med Max som gjorde en god 
jobb på høyresiden som resulterte i en perfekt pasning til Ron.  Veldig bra!  De neste 20 
minuttene var egentlig ganske kjedelig der vi hadde full kontroll.  Letting hadde noen gode 
sjanser, men ballen ville ikke inn.  Gjestene hadde kun en sjanse, men den reddet Ludvig 
mesterlig. Etter tjuefire minutter fullførte Ron dagens hattrick – denne gangen etter en fin 
assist av Letting.  Deretter fulgte to minutter med to mål – ett til hvert av lagene.  Moss scoret 
på en liten «dupper»; i ettertid var vel alle enig om at spissen burde ha vært taklet før han 
kom i skuddposisjon, men sånn skjer.  Simen fikk æren av å score dagens siste «gåll» - og 
fastsatte sluttresultatet til 6-2.   
 
Alt i alt en godt gjennomført kamp med tidvis godt spill.  Nok en gang får vi uttelling for at vi 
er godt trent og orker mye – vi er (nesten) alltid gode i de siste tjue minuttene av kampen. 
 
Kampens høydepunkter: 
 

• Adams debut var imponerende – moro! 
• Ron fikk uttelling tre ganger – veldig bra. 
• Enda en kamp med mye løping samt en backrekke med Elias og Jacob i midten som 

blir bedre og bedre. 
 
For øvrig så er det ett par andre ting som må nevnes: 
 

• Både Leicester og Liverpool vant i England – og Man U tapte.  Skribenten har vært 
med på verre søndager! 

• Einar Aas og Erland Johnsen var svaret quiz’n fra sist uke. 
 
Neste kamp er neste lørdag kl.11:00 på Strupe.  Generalprøven spilles mot Grebbestad – og 
signalene fra Sverige er at dette er et godt lag! 
 
 



 
 
Herlig gjeng på Strupe! 
 
 
 
Kampfakta: 
 
Treningskamp 
Søndag 10. april 2016, Strupe 
Kvik Halden FK – Moss FK 6-2 (3-1) 
 
Tilskuere: Mange både fra Moss og Halden.  For øvrig artig å se bortesupportere med skjerf?  
Det har ikke vi??? (hint-hint-hint ….) 
 
Mål: 
0-1 13 min 
1-1 Simen, 18 min (assist: Uranik) 
2-1 Adam, 22 min 
3-1 Ron, 35 min (assist: Adam) 
4-1 Ron, 36 min (assist: Max) 
5-1 Ron, 59 min (assist: Letting) 
5-2 60 min 
6-2 Simen, 61 min (assist: Letting) 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Håvard, Jacob, Silas, Johannes, Max, Adrian M., Trim, Johannes 04, 
Marieluise, Uranik, Adam og Elias. 


