
Gutter 2002  

Første tap siden 14. mai - det tåler vi... 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Dersom Lisleby sist uke var revansjesugne så vet ikke skribenten hva Torp IF var! Allerede 
på veien ned mot stadion ante man at Torp-guttene med mange fans var usedvanlig tente før 
denne kampen. For de med hukommelsen i orden så husker man seriekampen fra før 
sommeren der vi spilte fantastisk god fotball og dominerte stort - seieren ble 6-0 til slutt. 
Atmosfæren var spesiell på Torp Arena denne kvelden - om det var nervene eller flomlyset 
som spilte guttene et lite «puss» vites ei, men det skulle raskt vise seg at det ville bli en 
laaaang kveld på Torp. 
 

Guttene i oppvarming ..... 
 
Kampen var ikke mange minutter gammel før deres gode midtstopper scoret på et frispark. 
Kanskje litt mot spillets gang da skribenten syntes at våre gutter kom godt i gang med fint 
kombinasjonsspill; dog uten de store sjansene. Hjemmelaget var gode - de jobbet for 
hverandre og var hele tiden «hakket» foran våre gutter. Ikke ulikt det som var kjennetegnet 
for vårt spill. Og når det er sagt; med tanke på den sesongen vi har hatt så langt så må vi 
forvente at absolutt alle lag vil «ta oss»! Kan vel egentlig sammenlignes med hvordan 
Liverpool har opplevd det de siste 30 årene .... Ikke enkelt i det hele tatt, men det må vi leve 
med! Og den utfordringen er vi nødt til å ta - og ikke minst akseptere. Nok om det .... Torp 
fikk sin andre scoring og ledet 2-0 i ca. førtiåtte sekunder før Johannes og Ron kombinerte 
flott - redusering til 1-2 etter en fin scoring av Ron. Til tross for reduseringen så ble vi 



løpende etter og det virket som om de var en spiller mer enn oss hele tiden - og dessverre 
fikk de den neste scoringen og de gikk til pause med 3-1. 
 

Taktikkprat i pausen ..... 
 
Det var egentlig ikke så mye å snakke om i pausen ... Våre gutter var kanskje ikke på topp 
denne kvelden, men man skal ikke frata æren fra hjemmelaget som spilte godt og gjorde oss 
«dårlige». Målsettingen var som den ofte er; vi skulle jobbe hardt for å få en tidlig redusering 
og vi skulle vinne andre omgang. I tillegg så måtte vi jobbe for hverandre - og tørre «å holde 
på ball». 
 
Guttene gikk offensivt ut - og hadde vi hatt «stang inn» så burde vi ha fått den viktige 
reduseringen allerede etter to minutter, men dessverre så hadde ikke Simen marginen på sin 
side - ballen gikk rett utenfor. Guttene fortsatte å jobbe hardt, men det ble mye tilfeldigheter. I 
tillegg så greide hjemmelaget å holde intensiteten høyt oppe - og hadde selvfølgelig fordelen 
av å ha en komfortabel ledelse. Vi kjenner jo igjen den følelsen .... Vi hadde våre sjanser, 
men det hadde også hjemmelaget - så kampen ebbet ut denne kvelden på Torp uten noen 
scoringer i andre omgang og guttene hadde gått på sitt første tap siden 14. mai .... 
 
Guttene var selvfølgelig skuffet etter kampen, men man er nødt til å akseptere at det finnes 
andre lag som er bedre enn oss. Torp IF var definitivt bedre enn oss denne kvelden - og de 
skal ha honnør for det. Og det er selvfølgelig mulighet at skribenten har feil (det har hendt 
før); men jeg tipper at dette var en av høstkampene hjemmelaget virkelig vil vinne! Spesielt 
med tanke på utfallet av vårkampen. Nå må vi brette opp ermene; jobbe hardt på trening den 
neste uken - da tipper jeg vi er klare til å ønske et nytt bekjentskap velkommen til Strupe. 
Avdelingsvinner fra den andre avdelingen - Ekholt Ballklubb - er neste motstander og vil helt 
sikkert by på meget tøff motstand. Da er jeg helt sikker på at vi er skjerpet ..... 
 



 
Kampfakta: 
 
Kampfakta - 5. serierunde G13 KM A-sluttspill 
Torp IF - Kvik Halden FK 3-1 (3-1) 
Sted: Torp Arena i flomlys 
Tilskuere: stort sett de vanlige fra Halden og mange fra nærmiljøet ....... 
 
Mål: 
1-0   5 min 
2-0   12 min 
2-1   Ron, 13 min (assist: Johannes) 
3-1   26 min 
 
Kvik Halden FK stilte med følgende lag: 
Ludvig (K), Simen, Laurits, Ron, Trim, Max, Jacob, Uranik, Johannes, Silas, Adrian M. og 
Sigvard. 


