
Gutter 2002  

Da er vi dessverre ikke lenger ubeseiret …. 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Nok en gang skulle vil tilbringe en søndagsettermiddag i solbyen Saschbårr – og med turen 

for to uker siden friskt i minne så var det med en viss bekymring (naturlig nok) vi satte ferden 

mot Kurland.  De fleste av guttene hadde fått trent brukbart i høstferien og gjengen var tent.  

Men det var nok også hjemmelaget SFK!  De tapte som kjent semifinalen i OBOS Cup på 

overtid – og var nok ganske hevnlystne!   

Robert hadde denne gangen fått innspill fra Albert før kamp – og guttene satte pris på det.  

Endelig en formasjon og tegning de skjønte noe av …. Denne gangen var det kun Robert 

som ikke skjønte noe.  Uansett, taktikkpraten ble unnagjort og DJ Johannes fikk tid til en 

sang før guttene gikk rolig og samlet ut på banen …. 

 

 Sjefen med Alberts forslag til spillesystem ….  

Game on! 

Det er rart at så mange store gutter ikke tørr å «kline til» i taklinger og dueller.  Kampen var 

ikke mange minutter gammel før vi ble løpende mye i mellom …. Når det er sagt; 

hjemmelaget med en god midtstopper i spissen skapte heller ikke mye.  Det var mye spill på 

midtbanen og det ble ikke skapt noen sjanser før Ron fyrte av et skudd som hjemmelagets 

keeper (dessverre) reddet.  Deretter var det mye frem og tilbake – og det var ingen av 

guttene som tok ansvar – bortsett fra Trim.  Det var gledelig å se Trim være litt «sjef» på 

midtbanen igjen.  Han vant en rekke dueller – og han forsøkte å «spre» noen gode pasninger 



ut til våre kantspillere. Og rett før pause så fikk vi nesten (innmari synd at det bare vare 

«nesten) uttelling.  Vi «rullet» opp et godt angrep på siden hvor Johannes viste både styrke 

og hurtighet da han drar seg alene fra skrått hold.  Skuddet er godt, men dessverre så vant 

hjemmelagets keeper duellen – og begge lag gikk til pause uten scoringer.   

Robert var vel hverken «fugl eller fisk» i pausen.  Det kunne vel strengt tatt bare gå en vei – 

og det var oppover!  Hele trenerteamet var ganske klar på hva som måtte forbedres i andre 

omgang; (1) intensiteten måtte opp og (2) vi måtte skyte masse i den kraftige medvinden!! 

 

Pauseprat …. «skyt guttær!!!!....» 

Allerede etter sytten sekunder så etablerte vi et overtak på hjemmelagets banehalvdel – og 

slik skulle det bli resten av omgangen.  Hjemmelaget fikk knapt låne ballen i hele omgangen, 

men det gjorde jo ingenting da vi dessverre var vaksinert mot å «fyre av»!  Litt trist dessverre 

– da den siste meldingen guttene fikk før andre omgangen nettopp var det!  Man skulle 

forsøke å ta fordel av medvinden ved å skyte masse.  Vi hadde full kontroll opp til 25 meter 

fra deres målvakt, men derifra var vi meget tafatte!  I tillegg så hadde vi en lei tendens til å 

spille alle baller mot hjemmelagets meget gode midtstopper som hadde full kontroll på 

absolutt alt …  Alt dette tatt i betraktning så var gleden desto meget stor da vi fikk et klart 

straffespark etter åtte seks minutter.  Ron ble dratt ned og dommeren pekte korrekt mot 

straffemerket.  Ron har vært «sikker som banken» (og ja vi snakker fortsatt om DNB ok ikke 

italienske banker) den siste tiden og ønsket – til tross for det var han som ble felt – å ta 

straffen selv.  Dessverre så bommet han – skuddet var godt, men ballen «strøk» utenfor 

høyre stolperot – og begge lagene stod fortsatt uten mål.  Noen minutter senere hadde vi et 

godt skudd som nok en gang ble reddet av keeperen.  Resten av omgangen dreidde seg om 

at vi hadde mest ball, men vi skapte ikke mange farligheter.  Det gjorde heller ikke 

hjemmelaget før de fikk en sjanse etter tjueåtteminutter.  Deres spiss kom alene igjennom og 

hadde ingen problemer «å runde» Ludvig – og ga hjemmelaget en ettmålsledelse.  Ikke 

spesielt fortjent – og mot spillets gang!  Dessverre greidde ikke guttene å mobilisere en sterk 

sluttspurt og kampen ebbet ut.  Årets første tap i seriespill var et faktum – dessverre. 



Kampens høydepunkter: 

 Det var godt å se Trim «vinne» dueller og ikke minst «baller» på midtbanen igjen.  
Fortsetter du slik Trim så vil du bli en viktig mann resten av sesongen – «keep it up»! 

 Har tilsynelatende god kontroll på det meste av banespillet og lar ikke hjemmelaget 
komme til mange sjanser.  

 Johannes spilte kamp på Kurland igjen – hvem hadde trodd det for to uker siden??? 
 

Vi spilte ingen god kamp, men bortsett fra at vi ikke var like giftige foran mål som vi har vært 

tidligere i sesongen så er det vanskelig å peke på noe som var veldig dårlig.  Vi var det beste 

laget, men det var den dagen «kula» ikke ville inn.  Dessverre.  Kan faktisk ikke huske sist 

gang denne gjengen gikk målløs av banen ….. Det er fortsatt flere kamper som skal spilles 

før vi kan ta en velfortjent (ikke for lang) ferie – og vi må få dagens kamp «ut av systemet» 

og starte å fokusere på den neste så raskt som mulig.  Heldigvis så er det nye muligheter 

allerede førstkommende onsdag da Moss FK kommer på besøk til Strupe.  Da er vi nødt til å 

heve oss enda mer – alle sammen! 

 

 

Ikke rart det blir vanskelig når kampplanen består kun av 7 (røde) spillere pluss keeper  …… 

 



Kampfakta: 
  

8. serierunde – KM G14 A-sluttspill 
Søndag 9. oktober 2016, Kurland 
SFK - Kvik Halden FK 1-0 (0-0) 
 

Tilskuere: 
Mange fra Halden som ifølge ryktene skrek «skyt …» under hele andre omgangen … 
 
Mål: 
1-0  26 min 
 

 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Rasmus, Jacob, Adrian, Simen, Johannes, Trim, Laurits, Elias, Oskar, Max, 
Uranik, Silas og Criss.  
 
 
 
Walk on …….. 
 
 
 


