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Halsen IF ble for gode i en jevnspilt kamp i Larvik 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Endelig var dagen her – og hvilken dag!  Solen skinte, gutta var tilsynelatende godt forberedt 
og det samme var trenerne.  Robert skinte som en sol da han kom tuslende ut av bilen på 
Strupe før avreise.  Sekken var full av Cola Zero, nøtter og «taktikk».  Kjartan var også klar 
og det samme var vel også skribenten – helt til han så guttene begynne å ankomme Strupe 
med sokker og sandaler.  Godt å vite at guttene har store nok «baller!» til å fortsette sånn!  
Skribenten har sagt det før – og gjentar det gjerne; de store stjernene går ikke med sokker i 
sandaler!!  Nok om det; alle var klar for avreise til Halsen og Larvik.  Halsen IF er muligens 
Vestfolds beste lag og har en del gode resultater å viste til – og ryktene tilsa at det var et 
godt spillende lag.  Men, vi har slått gode og spillende lag tidligere – og intensjonen var den 
samme i dag. Spørsmålet var om guttene var «på» - og også litt hvor mye hjemmebane ville 
bety i en slik kamp.  Ingen tvil om at vi liker best å spille foran hundrevis av fans på Strupe. 
 

 
 
Guttene på kaia i Moss …. 
 
Vi ankom Halsen i god tid før kamp – og guttene fikk lov til å «hæppe» litt med ballen i 
ballbingen.  For øvrig et fantastisk flott anlegg med to kunstgressbaner, ett par ballbinger, 
stort klubbhus og stor parkeringsplass.  Ikke gærn’t hva et såkalt bydelslag kan få til …. 
Guttene var tente i Garderoben og kampplanen var klar – ut i høyt press og vi ønsket å 
skape mye «støy» i begynnelsen av kampen! 
 
Game on! 



Det er artig å være trener når kampplanen fungerer!  Vi «sjokkerte» hjemmelaget i 
åpningsminuttene og allerede etter nitti sekunder fikk vi et frispark i en farlig situasjon – ca. 
18 meter fra mål.  Dessverre traff Trim gærn’t på ballen og skuddet gikk rett i muren!  Trim – 
hvorfor «limer du ikke kula opp i vinkel’n» - som du ofte gjør på trening??? Tipper den sitter 
neste gang!  Vi fortsatt det høye presset og etter tre minutter så ble måltyven Laurits frispilt 
av Ron og fikk «lirket» ballen inn forbi en (dessverre) meget god keeper.  Vi ledet 1-0 og fikk 
akkurat den starten vi ønsket.  Kanonbra!!!  Guttene fortsatte å stå høyt og vi produserte en 
rekke gode angrep – og etter ni minutter var Johannes alene med keeper, men keeperen 
reddet på et mesterlig vis – og hjemmelaget «kontret» inn en utligning.  Litt mot spillets gang, 
men sånn er det …. Det burde ha vært 2-0 til oss …..Deretter bølget spillet frem og tilbake.  
Vi hadde mange STOOOOORE sjanser, men «kula» ville ikke inn!!  Det var absolutt ingen 
marginer på vår side – og nå da hjemmelaget hadde full uttelling på sine sjanser så føltes det 
ut som om vi hadde motvind, sola i øyet og alt annet på en gang.  En liten stund var faktisk 
livet ganske urettferdig!!!  Når det er sagt; hjemmelaget var et godt og jevnt lag med gode 
basisferdigheter – og hadde spesielt ett par kantspillere som gjorde «livet» utfordrende for 
Silas og Adrian.  Og Silas og Adrian gjorde en god jobb – da kan man selv tenke seg hvor 
gode disse kantspillerne var.  Men, og dette har skribenten påpekt utallige ganger; vi må bli 
tøffere!  Vi må ikke snu «rompa» til!  Vi må krige!! Vi må «blø» for drakta og for hverandre!  
Her har vi et ufattelig stort forbedringspotensial – og det er bra; da kan vi gjøre noe med det!!  
Når tavla viste «35 min» så var det ganske «kjipt» at vi lå under med tre mål ….Vi hadde i 
hvert fall hatt fire «hundreprosentssjanser», men dessverre så hadde vi ikke nok med flaks – 
eller kanskje vi ikke var dyktige nok.  Kanskje en kombinasjon …. Tipper at hjemmelagets 
trener var veldig fornøyd med spill og uttelling – de «traff» på absolutt alt og hadde de 
berømmelige marginene på sin side …. 
 
Robert hadde egentlig ikke så veldig mye å si i pausen – vi hadde tross alt skapt mange 
store sjanser og var egentlig helt med i kampen.  Hovedbudskapet var å stå litt høyere – 
samt at vi skulle satse «sykt» hard på å få omgangens første «gåll».  Det ble i tillegg gjort et 
par bytter og en liten formasjonsendring.  Vi måtte jo score mål! 
 
Også denne omgangen fikk vi en fantastisk god start.  Silkefoten til Laurits serverte en 
«kårner» av verdensklasse som Trim nikket kontant i mål.  Praktfullt!  Vi har endelig begynt å 
score på «kårnere»!  Dette vil vi se mer av ….. Og da var det faktisk spenning i kampen igjen 
– det var i hvert fall «hope in the hanging snore» og skribenten tipper at de mest ivrige og 
optimistiske av tilreisende fansen øynet et lite mirakel på Halsen denne ettermiddagen.  Vi 
fortsatte å produsere sjanser, men dessverre så var ikke marginene på vår siden denne 
omgangen heller.  Istedenfor en redusering så fikk hjemmelaget en straffe (og ja, den var 
grei nok) – og økte ledelsen til 5-2.  Guttene viste styrke – de jobbet på videre og med en 
tidvis god Ron på midten så kom vi til enda noen store sjanser – og hadde faktisk et 
fantastisk angrep som endte i «gållen».  Ron spilte frem Adam som enkelt scoret – men 
dommeren valgte å annullere scoringen!   Rett og slett jæv… ergerlig!  Den var kampens 
fineste angrep og hadde fortjent en bedre skjebne.  Hadde vi fått tildelt den reduseringen så 
hadde det blitt umåtelig spennende de siste tjue minuttene av kampen.  Som det ofte gjør – 
når et lag angriper med alle – så oppstår det noen kontringer og hjemmelaget fikk dessverre 
lov til å score ytterligere to mål før dommeren blåste av kampen.  Tavla viste til slutt 7-2 til 
hjemmelaget!  Trist, kjipt og kjedelig … men sånn er det! 
 
Dette var definitivt ikke vår beste kamp – og det var kanskje litt skuffende med tanke på at 
dette var den «viktigste» kampen vi har spilt på lenge.  Men, vi produserte likevel haugevis 
av sjanser – og dersom skribenten talte riktig (må selvfølgelig ta det med en klype salt – 
jobber jo tross alt i bank …) så var det 9-9 i målsjanser!   Og da kan jo hver og en danne seg 
en mening om hvordan denne kampen faktisk var.  Halsen IF var nok uansett et bedre lag 
enn oss i dag, men 5-3 eller 4-2 hadde vært et mer riktig resultat!  Ikke i verden at vi var fem 
mål dårligere enn hjemmelaget … Men sånn skjer noen ganger ….  Uansett, store 
gratulasjoner til et godt hjemmelag som helt sikkert vil gjøre det godt i neste runde også. 



Kampens høydepunkter: 
 

• Vi produserer mange meget gode målsjanser – og så lenge vi greier det så vil målene 
garantert komme etter hvert!!!  Må forøvrig ikke glemme at vi tross alt scorer mange 
mål … 

• For andre kamp på rad så greier vi å «gålle» på en dødball.  Innlegg og «kårnere» fra 
Laurits har blitt et viktig angrepsvåpen for oss – og vi må fortsette å kapitalisere på 
det! 

• Vi gir egentlig aldri opp – det er en god egenskap. 
• Bra stemning og humør i garderoben etter kampen – det er bra!  Det er ingen «krise» 

å tape for et godt lag.  Nå må vi bare trene enda hardere!  Og alle bør ha som mål og 
leke masse med ball i ferien – vi er nødt til å forbedre de såkalte basisferdighetene!  
Og det er noe man kan trene på selv! 

 
Før sesongen hadde vi som mål å avansere fra gruppespillet i Adidas Cup og det greidde vi.  
Det skal vi være stolte av – vi slo noen meritterte motstandere i gruppespillet og det skal vi 
bygge videre på.  Dagens kamp var i så henseende kun «bonus» og med litt mer dyktighet 
og marginer på vår side så kunne det ha endt annerledes. 
 
Well done lads!  Dere har vist mye godt spill i denne cupen.  Nå er det fokus på vårens siste 
seriekamp i morgen samt cup i Örebro neste helg som teller.  Etter det er det en velfortjent 
ferie – for både dere, trenere og ikke minst foreldre som alltid stiller opp!! 
 

 
 
Skuffet gjeng på Halsen, men det er lov å være det rett etter kampen …. Men nå må man vise styrke før 
neste kamp – det er ALLTID DEN NESTE KAMPEN SOM ER DEN VIKTIGSTE! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Kampfakta: 
 
Adidas Cup – 1/16-finale 
Søndag 12. juni 2016, Bergeskogen KG 
Halsen IF v Kvik Halden FK 7-2 (4-1) 
 
Tilskuere: Mange fra Halden som lagde god stemning – i tillegg var det enda flere Halsen så 
totalen var nok opp mot hundre stykk!  Imponerende! 
 
 
Mål: 
0-1 Laurits, 2 min (assist: Ron) 
1-1 10 min 
2-1 14 min 
3-1 18 min 
4-1 32 min 
4-2 Trim, 38 min (assist: Laurits) 
5-2 straffe, 42 min 
6-2 45 min 
7-2 66 min 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Håvard, Laurits, Jacob, Silas, Max, Adrian, Trim, Marieluise, Uranik, 
Johannes, Adam, Criss og Elias. 


