
Gutter 2002 

Tam forestilling på Strupe

Skrevet av Fredrik Wille

Årets første motstander på kjente trakter var Moss FK – som også var fjorårets siste 
motstander i serien. Denne gangen var det første kampen i Vårcupen 2016 – som 
arrangeres av Sarpsborg FK. For dere som husker godt så var vi i finalen i tilsvarende cup i 
2015. Med andre ord; vi var nok store favoritter før denne kampen. Men, som skribenten har 
skrevet tusenvis av ganger tidligere; hver kamp lever sitt eget liv! Liten kuriositet; dette var 
guttenes første kamp på 11’ern på Strupe – og det er ikke den enkleste banen å spille på 
(men det er likt for begge lag).

Oppvarming på 11’ern for første gang …

Gjestene brukte kun 2 minutter før de ledet 1-0 – og det var en ordentlig kalddusj for 
hjemmelaget. Ballen ble spilt pent igjennom ett litt passivt forsvar og spissen til Moss FK 
hadde en enkel jobb med å score alene med Ludvig. Deretter var det egentlig mye dårlig spill 
– det var lite som fungerte. Når det er sagt; det var ikke ufortjent at vi utlignet – og det var 
Trim som fikk æren av å score årets første mål på Strupe (håper det blir mange fler). Trim slo 
en av mange gode cornere rett inn i «gållen» - bra Trim!!

Andre omgang var ikke mange minutter gammel før guttene vartet opp med dagens beste 
angrep der Uranik avsluttet på ypperlig vis. Pasningen kom fra Max – og husker skribenten 
korrekt så var det Ron som startet angrepet. Moss var ikke farlige, men fikk likevel et korrekt 
idømt straffespark etter femtien minutter – og det sto dermed 2-2. Vi skapte ikke mange store 
sjanser, men det var ikke ufortjent at vi tok ledelsen åtte minutter før slutt – det var Adrian 
som fikk gleden av å fullføre et angrep der han scoret på en retur fra keeper. Adrian skal ha 
«kred» for at han fullførte angrepet …. Dessverre så var det litt «klabb og babb» i bakerste 
rekker rett før slutt og Moss fikk muligheten til å utligne til 3-3.



Kampen bar preg av at sesongen er «ung» - og det er heldigvis masse tid til å trene på det 
som ikke «satt» i dag. Vi skal forsøke å bruke disse treningskampene godt, men det viktig at 
alle tar sin del av jobben …. Og igjen, vi er nødt til å spille som et lag; det er da vi er best. Og 
vi må «spille ball» - la ballen gjøre jobben og skape bevegelser rundt ballfører. I dag ble det 
for mye føring av ball – og da gjør vi det enkelt for motstanderen.

Neste kamp er neste søndag - da kommer Kråkerøy på besøk og undertegnede kan nesten 
garantere at det vil bli bedre enn i dag. Dersom «ikke» så skal alle få tilbake 
inngangspengene.

Kampens høydepunkter:
 Gode cornere fra Trim
 «Klassegåll» fra Uranik
 Ingen blåste bort

 

Kampfakta:

Gruppespill G14 – Vårcupen 2016
Lørdag 30. januar 2016, Strupe kunstgress
Kvik Halden KM – Moss FK 3-3 (1-1)

Tilskuere: overraskende mange som trosset stormen «Tor» ….

Mål:
0-1 2 min
1-1 Trim, 26 min
2-1 Uranik, 39 min (Assist: Max)
2-2 51 min (str.)
3-2 Adrian, 62 min (Assist: Uranik)
3-3 68 min

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


