
Gutter 2002  

Sterk opphenting på en «dårlig dag på jobben» …. 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Trosvik IF gjestet Strupe dagen etter nasjonaldagen – og til tross for at vi leverte en meget 
god kamp mot Torp IF kun for ett par dager siden så visste alle at dette ville bli en tøff kamp.  
Trosvik IF er et spillende lag med som har gitt oss utfordringer tidligere.  Blant annet slo de 
oss i Vårcupen tidligere i år.  Det var der med en revansjesugen gjeng av Halden-gutter som 
ville ut og vise seg frem.  Spørsmålet var om for mange pølser, brus og is – og ikke minst 
disco kvelden før hadde «ødelagt» formen …..   
 
Alt lå til rette for et dundrende «vorspiel» før finalen i Basel senere på kvelden! 
 
Game on!! 
 

    
 

Håper på hjelp fra oven ….            Gutta løper baklengs fremover på oppvarmingen … 
 
Dessverre så var ikke guttene med fra start – noe vi merket allerede på oppvarmingen.  Vi er 
ikke så gode at vi kan la være å være fokusert – man er nødt til å forberede seg til kamp på 
en optimal måte hver gang.  Trenere og spillere får ta skylden for det som skjedde …. 
Nok om det - vi fikk et lite overtak allerede etter ett par minutter spill da en av bortelagets 
spillere fikk korrekt gult kort (burde kanskje ha vært rødt??) for en takling av enten Johannes 
eller Ron (skribenten husker ikke da han hadde sola i øyne).  Vi fikk ingen uttelling fra 
hverken det påfølgende frisparket eller overtallsspillet.  Faktisk var vi ganske dårlige – vi løp 
siden av spillerne og ingen tok ansvar.  Når i tillegg en av Trosvik sine spillere dribler 4 eller 
5 mann i vår boks så måtte det gå som forventet – dommeren dømte straffe.  Trosviks gode 
midtstopper var sikker som «banken» og ga bortelaget ledelsen.  Vi fortsatte dessverre å 
«surre rundt» uten plan og mening – og skapte vel egentlig ingenting.  Og når Trosvik etter 
24 minutter er først på en ball etter mye «klabb og babb» etter en corner så leder de plutselig 
2-0.  Forferdelig tafatt spill inne i vår egen boks der absolutt ingen er villig til å gå i krigen 
eller «blø for drakta»!  Skuffende – rett og slett.  Det tok omtrent 28 minutter før vi skapte en 
målsjanse – og dessverre så var ikke marginene på vår side da både Uranik og Simen fikk 
sine sjanser rett før pause.  Der burde vi ha fått en redusering. Uansett positivt at vi fikk vist 
for oss selv at vi kunne skape noe …. 
 



Vi har ligget under med to mål tidligere – og vi vet jo alle at det er en farlig ledelse – så 
Robert var ikke veldig bekymret over det i pausen. Men, han var bekymret over at de fleste 
viste «likegyldighet» til hva man gjorde ute på matta ….. Tidvis mye kjefting på hverandre, 
man jobbet ikke sammen som et lag og man gikk ikke i dueller.  I tillegg så gjorde man 
Trosviks midtstopper god ved å hele tiden spille på han …. Man måtte med andre ord gjøre 
noen endringer – og den viktigste var å begynne å løpe og duellere!   Når man er fjorten år 
gammel så forventes det at man går inn i en takling og ikke snur «ræva» til …  
 
Andre omgangen startet dessverre som den første – vi var ikke med i det hele tatt og ble 
løpende mye i mellom.  I tillegg fikk deres gode midtstopper stort sett gjøre som han ville.  
Når det er sagt; ballen var stort sett på gjestenes banehalvdel uten at vi kom til de store 
farlighetene.  Først etter tretten minutter av den andre omgangen så vartet vi opp med et 
angrep – akkurat slik vi har sett tidligere denne sesongen.  Simen forserer nedover langs 
linjen og får lagt inn foran mål der måltyven Silas selvfølgelig er og reduserer til 1-2!   Utrolig 
viktig «gåll». Silas skal ha honnør for sitt «100.meters-løp» i forkant – lenge siden Strupe har 
sett en slik «internasjonal» back …. Veldig bra – og sånn vil vi se mer av!  Dessverre så fikk 
vi ett par gule kort i denne perioden – og da blir det ekstra slitsomt å «trøkke på».  Trosvik 
hadde mer eller mindre sluttet å produsere sjanser og hadde mer enn nok med å forsvare 
seg – selv om de aller største farlighetene fra vår side uteble.  Rett før slutt fikk vi en corner – 
og Uranik slo den perfekt og etter litt «klabb og babb» så dukket Johannes opp på bakerste 
stolpe og klina «kula» inn i «gållen» til stor jubel for medspillerne og ikke minst fansen.  
Veldig bra – skribenten kan ikke huske sist vi har scoret på en «kårner» så denne smakte 
ekstra godt!  Well done mates ….  Måltavle på Strupe viste 2-2 da dommeren (basert på hva 
som skjedde i Sveits senere på kvelden så skulle man tro han tidvis var svensk …) blåste av 
kampen. 
 
Kampens høydepunkter: 
 

 Moral og innsats fra guttene reddet et viktig poeng i denne kampen.  Det var sterkt å 
komme tilbake – det må vi ta med oss videre. 

 Silas’ «100-meters-løp» i forkant av hans første mål denne sesongen.  Det vil vi se 
masse mer av … Backer på «overlap» er kuuult ….. 

 
Noen har hevdet at «hver kamp lever sitt eget liv» - og skribenten er enig idet.  Vi skal 
definitivt ta lærdom av denne kampen – og jeg tipper at alle gutta garanterer bedre innsats 
og forberedelse til neste kamp.   
 
Kampfakta: 
 
5. serierunde – KM G14 
Onsdag 18. mai 2016, Strupe kunstgress 
Kvik Halden FK – Trosvik IF 2-2 (0-2) 
 
Tilskuere: 
De samme som alltid og det setter vi stor pris på …. 
 
Mål: 
0-1 straffe, 18 min 
0-2 24 min 
1-2 Silas, 13 min (assist: Simen) 
2-2 Johannes, 68 min (assist: Uranik) 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Jacob, Max, Silas, Adrian, Trim, Laurits, Håvard, Marieluise, Criss, 
Uranik, Johannes, Adam og Elias. 


