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Snipp, snapp, snute …..

Skrevet av Fredrik Wille

Man kan vel trygt si at Kurland kunstgressbane ikke er vår favorittbane. Antar at de mest 
ihuga fansen husker seriekampen i fjor (les.; SFK utlignet til 3-3 på et flakseskudd rett før 
slutt) – og i går tapte vi 0-1 i kvartfinalen mot Trosvik IF etter en «dramatisk» avslutning. 

Klar for kamp …..

Trosvik IF er et godt spillende lag – det var vi klar over et fjorårets seriekamp som endte 2-2. 
Når det er sagt; vi er også et godt spillende lag og hele første omgang bar preg av at begge 
lagene slet med å skape de aller største sjansene. Ron hadde en brukbar sjanse etter et par 
minutter, men dessverre så «hoppet» ballen litt feil før han skulle «fyre løs» … Trosvik hadde 
en god forsvarsrekke som ikke ga oss mange muligheter. Bortsett fra et godt skudd i stanga 
så hadde heller ikke Trosvik mange store sjanser ….

Robert gjorde ett par bytter i andre omgangen – og omgangen startet akkurat som den første 
hadde sluttet. Dessverre så fikk Trosvik score på en corner da stadionuret viste 52. minutter. 
Nok en gang får vi baklengs mot oss på dødball. Vi er dessverre for passive – vi er nødt til å 
bli mer kyniske og besluttsomme. Vi kan ikke stå og vente på ballen – vi må MØTE den. 
Dette gjelder for så vidt også på våre egne dødballer. Trosvik hadde god kontroll etter målet 
– og kun en god redning fra Ludvig gjorde at det ikke ble 0-2. Sakte og sikkert jobbet vi oss 
inn i kampen igjen – vi fikk løftet laget frem i banen. Helt på tampen av kampen så fikk 



Uranik et innlegg av Letting – og kun en god redning av keeper etter en meget god vending 
og skudd av Uranik gjorde at Trosvik fortstatt ledet 1-0. Få sekunder senere fikk vi straffe 
etter at Håvard ble hektet. Trosvik-leiren var i harnisk og mente at det var en av den billige 
varianten …. Og for dere som ikke vet hva en «billig straffe» er så kan man søke på «penalty 
ManU» på www.youtube.com …… Uansett, straffen var dømt og Uranik (i Ron’s fravær) tok 
på seg ansvaret – og dermed også få muligheten til å bli kveldens helt – til å ta straffen.  
Dessverre så reddet keeper straffen – og det ble ingen redusering og heller ingen 
ekstraomganger. Sånn er det noen ganger; sist helg var det blant annet tre Liverpool-spillere 
som bommet på straffe – det kan skje selv de beste og denne gangen var det Uranik! 
Straffen vil garantert sitte i «gållen» neste gang ….

Vi har hatt fire OK treningskamper i Vårcupen – Robert har vært fornøyd med mye av det 
han har sett, men det er også – heldigvis – forbedringspotensial på mye av det vi gjør. 
Forrige uke var en god treningsuke – og det må de neste ukene også være. Det er på Strupe 
guttene må gjøre den viktigste jobben! Frem til seriestart 20. april så skal vi spille fire 
treningskamper mot meget gode motstandere – da vil vi få en pekepinn på «hvor vi står 
hen». 

Kampens høydepunkter:

 Fantastisk vending av Uranik som nesten endte med en «gåll».
 God redning av Ludvig nede i høyre hjørne som hindret at det ble 0-2
 Guttene gir ikke opp og står på helt til slutt – noe som nesten resulterte i 

ekstraomganger.

 

Kampfakta:

Kvartfinale G14 – Vårcupen 2016
Lørdag 5. mars 2016, Kurland kunstgress
Kvik Halden FK – Trosvik IF 0-1 (0-0)

Tilskuere: stort sett de vanlige som valgte å tilbringe lørdagskvelden på Kurland. Rett og slett 
imponerende!

Mål:
1.1 52 min

Laget bestod av:
Ludvig, Ron, Simen, Håvard, Jacob, Johannes, Laurits, Adrian M., Trim, Johannes 04, Silas, 
Marieluise, Uranik og Elias.

….. fortsetter nedenfor ……..

http://www.youtube.com/


Mon tro hva Norges eneste trener med ryggsekk tenker på her …….


