
Gutter 2002  

Surt tap etter en jevn kamp. 

Skrevet av Kjell Ove Vegstein og Frauke Schmitt Gran 
 
Kvik Halden 2 møtte Begby 2 hjemme på Strupe. 
 
Kvik begynte første omgang bra med å holde ballen på motstanderens halvdel mye av tiden. 
Etter 17 minutter lager Petter dagens første mål på en fin pasning fra Adrian Aa. Etter dette 
presset Begby på og fikk mål på et pent gjennomspill etter 21 minutter. De neste minuttene 
er det litt panisk spill i Kvik sitt forsvar slik at Begby blir godskrevet med to mål. En uheldig 
avklaring og et selvmål. Pauseresultat 1-3. 
 
Andre omgang fortsetter med mye bra spill fra Kvik med mål fra Adrian M på en corner etter 
48 minutter. Adrian M i storform fortsetter med å lage mål på et innlegg fra Petter etter 55 
minutter. Med 10 minutter igjen av kampen får en kvikespiller rødt kort og må forlate banen. 
Etter dette var Kvik litt på hælene slik at Begby kunne sette sluttresultatet til 3-4.  
 
I denne kampen viste mange spillere seg fram med godt spill. Adrian M var involvert i mange 
dueller med motstanderen som han gikk seirende ut av. Peter hadde flere gode redninger 
bl.a. to «alene med keeper» situasjoner som ble ryddet opp i. Petter hadde mange gode løp 
med etterfølgende innlegg som skapte mange sjanser og ble til slutt belønnet med et mål for 
innsatsen. Isak jobbet som en helt i angrep men ble ikke belønnet med mål i dag. Johannes 
var som vanlig en klippe i forsvaret. Oskar gjorde en god innsats i forsvar sammen med 
Johannes. Adrian Aa hadde flere gode innlegg foran mål og en målgivende pasning. Bare for 
å ha nevnt noen. 
 
Men gutta: Det røde kortet var fortjent! Slik oppførsel på banen og mot dommeren er 
uakseptabel! Det vil vi ikke ha noe av i G 2002. Og vi kan godt skjerpe oss vi lagledere også, 
og sette spillere på benken når vi ser at det begynner å koke i hodet. – Dette kortet har et 
etterspill, kretsen har utelukket spilleren i to kamper, og han kan heller ikke spille på andre 
lag i sperreperioden. 
 
Kampfakta: 
 
Runde 14 i G13/14 bredde avd. 4 
Torsdag 3. september 2015, Strupe 
Kvik Halden 2 - Begby 2: 3-4 
 
Mål: 
17. min 1-0 Petter (Adrian Aa) 
21. min 1-1 
23. min 1-2 
25. min 1-3 
48. min 2-3 Adrian M  
55. min 3-3 Adrian M (Petter) 
73. min 3-4 
 
Laget besto av: 
Isak, Matias, Peter, Petter, Rasmus, Adrian Aa, Zaki, Sigvard, Sindre, Johannes, Oskar og 
Adrian M. 


