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Tidvis «Tika – taka» og 80/20 på Strupe … 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Årets siste seriekamp og en gammel og ærverdig klubb som Moss FK var gjester på Strupe. 
Det var knyttet masse spenning til denne kampen (også) … For det første; ville vi oppnå vår 
målsetting om 20 poeng og topp-5? For det andre; hvordan vil det gå uten Robert med 
ryggsekken på sidelinjen? Og til slutt; ville guttene være i stand til å vise i kamp alt de har 
trenet på de siste månedene? Dette var siste sjanse i årets seriespill …. 
 
Jajajaja … og enda mere jajajajaj. Guttene fikset alt sammen!!! Det hjelper selvfølgelig at 
reservetrenerne Kjartan og Fredrik viser «coaching i verdensklasse», men guttene og Robert 
skal få det meste av æren! Vi vant 6-0 og man kan «ticke» av følgende: 
 

 20 poeng og fjerde plass.  
 Det gikk bra uten Robert (selv om de fleste guttene hevdet «at det var ikke det 

samme») …. Hva mente de med det? 
 Det var tidvis «tika-taka» og 80/20 i «ball possession» 

 
 

 
 

Stolt gjeng etter å ha vunnet siste seriekamp på en glimrende måte. 

 
Vi tok raskt initiativ i denne kampen – og det var gledelig å se at bevegelsene var der og 
ballfører hadde nesten til enhver tid flere pasningsalternativer. I tillegg «spilte vi ball» - og 
Moss ble løpende mye imellom. Kampen var ikke mange minutter gammel før kapteinen 
Jacob fant sin posisjon – han var hele tiden spillbar noen som Ron og Simen var flink til å 
utnytte da man startet nye angrep etter å ha stanget litt. Backene gjorde også en fantastisk 
jobb ved å gi Jacob enda flere alternativer. Pulsen til «vikartrenerne» falt til normalnivå da 



Simen scoret etter 7 minutter. Veldig godt spill i forkant og en kjempepasning fra Ron gjorde 
jobben enkel for Simen. Når det er sagt; ballen skal sparkes inn i mål og noen må gjøre det – 
denne gangen var det Simen. Ron la for øvrig ned mye innsats på banen i dag og hadde tre 
utsøkte målgivende pasninger. Med tanke på pulsen til vikartrenerne så var den høy da vi 
var ganske sikre på at Robert hadde direktekontakt med en eller annen på sidelinjen – og 
konsekvensen ved et tap og dårlig spill denne kvelden var noe man ikke turte å tenke på. 
Uranik doblet ledelsen i midten av andre omgang etter enda en herlig pasning fra Ron. Ett 
eller annet skjedde etter denne scoringen! Pasningsspillet og bevegeligheten var veldig bra 
og Mossekråkene fikk knapt nok lov til å låne ballen resten av omgangen! I følge en 
observante fan på sidelinjen så hadde vi hatt ballen i 30-35 trekk uten å miste – og ballen 
gikk fra side til side, ned- og oppover etc. Veldig bra var det! «Ball possession» var vel tett 
opp mot 95/5 i den perioden …. Trim scoret det tredje for dagen og vi gikk til pause med 3-0. 
 
Mulig skribenten hørte feil, men var det antydning til «klapping» når guttene gikk inn i 
garderoben? Uansett, det var veldig lite å si til guttene i pausen. Det meste hadde fungert 
godt – og de var også ganske stolte selv at de fikk til det de har trenet lenge på de siste 
månedene! Vi gjentok det Robert pleier å si i pausen; «gå ut og ta dem – og vi skal vinne 
andre omgangen»! 
 
Guttene startet der de sluttet – masse pasninger og god bevegelighet. Uranik hadde vel 
muligheten til å score årets mål etter kun ett minutt – etter et mønsterangrep à la 
glansdagene til Liverpool (som ikke er så lenge siden – stikkordet er Suarez, Sturridge og 
Gerrard!!!). Etter femten minutter fikk vi omgangens første mål – og den ble kreditert Max. 
Nok en gang etter godt spill. Simen og Max tegnet seg på scoringslisten enda en gang i 
andre omgang og sluttresultatet ble 6-0. Well done! 
 
 
Kampens høydepunkter (i dag var det mange): 
 

 En av trenerne pleier å si (gang på gang): «det vi gjør på trening gjør vi også i kamp» 
- ofte med en negativ «undertone». Ikke denne gangen – i dag fungerte det meget 
bra! «Tika-taka»! Og meget bra «ball possession»! 

 Ludvig holdt nullen nok en gang og hadde mange gode redninger. Jacob var «sjef» i 
de bakerste rekker og fikk til og med noen minutter på midtbanen. Adrian fortsatte der 
han slapp i Drøbak sist uke – kontante taklinger! Laurits var «lugn» med mange gode 
fremspill og avklaringer. Marieluise hadde full kontroll på siden sin med mange gode 
initiativ. Simen jobbet hard og løp som vanlig masse – og fikk også belønning for 
strevet med to «gåller». Ron var over alt og «strødde» klassepasninger rundt seg. 
Oskar jobbet iherdig på siden – og var god sammen med backen på samme side. 
Trim vet vi er god når han «løfter hodet» - det gjorde han mer og mer av i denne 
kampen. Johannes var tøff – og bruker nå «hodet». Får også pluss for noen fine 
innlegg og vridning av spillet. Uranik er lagets «baby» og løser den rollen på en god 
måte. Max var god på kanten – gode innlegg og påpasselig fremme som resulterte i 
ett par mål. Alt i alt – veldig bra innsats av alle! 

 «Coaching» av verdensklasse! 
 
Og som tidligere nevnt; bonusen etter årets fremragende sesong er deltakelse i Nesodden 
Elite Cup 2015 denne helgen. Det er riktignok 11’r fotball, men dersom vi tørr å spille som 
mot Moss så tror jeg alle de andre lagene skal slite med å slå oss. Uansett, kampene på 
Nesodden vil være kjempegod trening og vil dessuten gi oss en god pekepinn på hva som 
venter oss neste sesong. Vi skal ha det gøy. Og vi skal fortsette å gjøre Robert stolt – vet 
han ble det etter seieren mot Moss! 
 
  
 



 
Kampfakta: 
 
Runde 11 i G13 KM A-sluttspill 
Torsdag 29.oktober 2015, Strupe kunstgress 
Kvik Halden KM – Moss FK 6-0 (3-0) 
 
Tilskuere: mange hadde tatt veien til Strupe for å se årets siste seriekamp! Ekstra takk til 
Johannes som bruker sosiale medier til å markedsføre kampen …. 
 
 
Mål: 
1-0 Simen, 7 min (Assist: Ron) 
2-0 Uranik, 21 min (Assist: Ron) 
3-0 Trim, 23 min (Assist: Adrian) 
4-0 Max, 50 min (Assist: Ron) 
5-0 Simen, 62 min (Assist: Trim) 
6-0 Max, 65 min (Assist: Oskar) 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Marieluise, Jacob, Johannes, Laurits, Adrian M., Trim, Oskar, Uranik og 
Max. 
 
 
 
 
 
 
 


