
Gutter 2002  

Sterk seier på «Niffen» mot Nordstrand IF i Addias Cup  

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Basert på fjorårets resultater i Adidas Cup og ikke minst gode erfaring så var det en spent 
delegasjon som reiste fra Halden til «Niffen» (les.; Nordstrand) i formiddag.  Nordstrand IF 
var motstander i årets første gruppespillkamp i Adidas Cup.  Og på papiret var dette ikke en 
enkel motstander – kanskje en av de beste vi har møtt noensinne med blant annet finale i 
Norway Cup i fjor, vinner av HamKam Talent Cup i fjor og seminfinale i eliteturneringen på 
Notodden for noen uker siden.  Med andre ord; våre gutter skulle få noe å bryne seg på – og 
som denne skribenten har hevdet hundrevis av ganger tidligere; «hver kamp lever sitt eget 
liv!!».  For øvrig en stor honnør til alle tilreisende fra Halden – ikke rart trafikken var tett inn 
mot Oslo – mange av de endte opp på «Niffen»!  
 
Guttene var veldig tente – merket det allerede i garderoben.  Selvfølgelig ikke det samme 
uten Johannes og «mixepulten» hans, men vi gjorde så godt vi kunne.  Største trusselen var 
nok da Ron begynte å sykle på en trimsykkel uten hjelp – det gikk heldigvis bra. Trenerne 
med sjefen i spissen (og ja, det er Robert) var enig om kampplanen.  Høyt press fra første 
minutt – som alltid! 
 

            
 
Kampforberedelser … 
 
Game on! 
 
Til tross for at vi var enige om høyt press så holdt vi nesten på å rote det til i 
åpningsminuttene.  Gutter – vi skal ikke begynne å spille «finspill» i bakre firer’n i 
begynnelsen av kampen – da må vi etablere et press med en gang.  Heldigvis så var ikke 
avslutningene til Nordstrandvingen veldig gode og vi unngikk et tidlig baklengsmål.   Spillet 
bølget litt frem og tilbake – og etter ti minutter så fikk vi hull på byllen!  Uranik scoret etter 
pasning fra Uranik – og vi ledet.  Kanskje litt mot spillets gang, men hva gjør vel det! Herlig! 
Resten av omgangen bød ikke på veldig mange sjanser.  Vi ble litt «baktunge» når Max – 
uvisst av hvilken grunn – fikk et gult kort.  Heldigvis så la guttene ned en ekstra innsats i den 
perioden og vi unngikk baklengsmål.  Derfor var det en kalddusj når hjemmelaget fikk en 
meget billig straffe ett par sekunder på overtid i første omgang.  Kjipt, men lite man kan gjøre 
med det … Ludvig valgte rett hjørne, men fikk dessverre ikke fingertuppene på ballen.  Man 
var dermed like langt og begge lag gikk til pause med et mål hver.  Skribenten var jo nesten 



litt lettet – det hadde jo ikke vært bra om vi hadde scoret det andre målet.  To null er jo en 
innmari farlig ledelse – og da kunne det ha gått ordentlig «gæli»! 
 
Robert var fornøyd med guttene – utrolig nok.  Hadde man overhørt hva han sa i løpet av 
første omgangen så skulle man ikke tro det.  Når det er sagt; det er viktig med engasjement 
– og med Fredrik i førsteforsvar (les.; passe på hva Robert sier og gjør) og Kjartan som 
andreforsvar (les.; passer på Robert og Fredrik) så skal nok dette gå bra …..  Skribenten 
takker dessuten lagets lege Bernt som kurerte leggen til Elias!  Det var viktig!» 
 
Det tok kun to minutter før Uranik skaffet oss straffe – han ble hektet da han forserte 
fremover og dommer hadde ingen annen mulighet enn å peke mot straffemerket.  Ron var 
sikker som «banken» (og det både med eller uten relasjoner på Seychellene) – måltavla 
viste 1-3!!!  Veldig bra – da slapp guttene å ha den farlige «to-null-ledelsen».  Vi var veldig 
offensive og presset hardt i åpningsminuttene – og etter syv minutter var Uranik fremme og 
«bøffa» ballen fra keeper – og plutselig viste måltavla på «Niffen» 1-4!!  Wow – hvem hadde 
håpet på en slik utvikling??  Veldig bra.  Vi hadde full kontroll og spilte tidvis bra fotball.  
Motivasjonen fikk guttene kanskje da Nordstrandtreneren skrek «gutter, dem er dårlige så 
dette snur vi».  På et sjeldent angrep i andre omgang så fikk gjestene en heldig scoring – et 
innlegg fra venstresiden gikk forbi alle og en ellers så god Laurits var uheldig og klarerte 
ballen i eget mål.  Sånn skjer – og absolutt ingen kan lastes for det.  Etterspillet etter 
reduseringen av merkelig – Nordstrandspilleren hentet ballen fra vårt mål og det er (nytt av 
året) ikke lov og skulle ha hatt et gult kort.  Med tanke på at dommeren nevnte dette for oss 
før kampen så forsøkte vi på (som vanlig) en diplomatisk måte å si dette i fra til dommeren.  
Resultatet var negativt – dommeren ville ikke høre på oss og et par hjemmefans vil nesten 
angripe oss.  Det hadde tatt seg ut - trenerteamet hadde fått juling på «Niffen»! Uansett, våre 
gutter viste moral og styrke – og var mer «kalde» enn noen av de som stod på siden og det 
var en utrolig stor lettelse da Adam praktisk talt punkterte kampen med sin fine scoring.  
Måltavla viste 2-5 og da var kun seks minutter pluss tillegg igjen.  Bra Adam!  Hjemmelaget 
forsøkte å presse på i sluttminuttene men Jacob og Elias hadde full kontroll – nesten …… 
Kun et par sekunder før slutt så reduserte hjemmelaget ytterligere en gang, men det var for 
sent.  Kampen var ferdig og «polkagrisene» hadde nok en gang slått et godt lag i Oslo.  5-3 
borte mot Nordstrand står det respekt av ….I fjor var det KFUM - og i år var det Nordstrand.  
Well done lads!! 
 

                 
 



Vi var gode i andre omgang – spilte med høyt press og løp masse.  Vi er godt trent og det 
blir ekstra synlig når kampen går inn i den siste fasen – da orker vi ofte mer enn våre 
motstandere.   
 
Kampens høydepunkter: 
 

• Moral og hard jobbing når vi som mest trengte det …. 
• Vi vinner som et lag – som alltid …. 
 

Neste kamp for KM-laget er førstkommende onsdag borte i serien  mot Sprint-Jeløy. Neste 
kamp i Adidas Cup er neste søndag mot Oppegård IL.  For de spesielt interesserte så kan 
det nevnes at andre resultater i vår gruppe i Adidas Cup er som følger: 
 

• Lisleby Grønn v Nordstrand IF 0-5 
• Oppegård IL v Lisleby  1-1 

 
 
Kampfakta: 
 
Adidas Cup – 1. gruppespillkamp 
Søndag 24. april 2016, Niffen på Nordstrand 
Nordstrand IF v Kvik Halden FK 3-5 (1-1) 
 
Tilskuere: Veldig mange fra Halden – og de var lett gjenkjennelige!»  Artig å se fans med 
skjerf!  Veldig bra! 
 

 
 
En promille av tilreisende fans fra Halden …. 
 
Mål: 
0-1 Uranik, 10 min (assist: Ron) 
1-1 straffe, 35 min 
1-2 Ron, 37 min - straffe 
1-3 Uranik, 40 min 
2-3 53 min 
2-4 Uranik. 57 min (assist: Adam) 
2-5 Adam, 64 min (assist: Trim) 
3-5 70 min 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Håvard, Laurits. Jacob, Silas, Max, Adrian M., Trim, Marieluise, Uranik, 
Adam og Elias. 


