
Gutter 2002  

Årets første seier i serien «i boks» på Bellevue 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Spiller man fotball for G02 så er våren årets desidert mest hektisk periode.  Guttene var klar 
for ukas tredje kamp – og de fleste var nok litt spente før avreise fra Strupe til Bellevue på 
Jeløya.  Ekstra spent var nok Johannes – etter å ha skadet seg rett før sesongstart var han 
klar for debut i årets seriespill.  Serieåpningen var jo bare «sånn passe» - alltid trist å miste 
en seier i sluttminuttene.  På en annen side, etter søndagens meget gode kamp på «Niffen» i 
Oslo så burde guttene være proppet av selvtillit.  Utfordringen er å omstille seg til en ny 
kamp – som denne skribenten har hevdet atskillige ganger; «hver kamp lever sitt eget liv».  
Robert var som alltid meget klar – og kampplanen var klar.  Høyt press fra første sekund ….  
 
Game on! 
 

             
  
Spent gjeng i klubbhuset før kampen …. og som vanlig er Robert ganske avslappet! 
 
 
Skribenten har ofte skrevet om at vi ofte har scoret det første målet før fansen har forlatt 
pølsekøen.  I dag var det annerledes; hjemmelaget scoret det første målet mens våre gutter 
var i en eller annen kø ….. Og de kunne ha scoret ett par til også!  Første omgang var kun et 
langt gjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesp.  Lenge 
siden alle har vært så svake – vi var ikke med i det hele tatt og ble løpende i mellom. Høyt 
press så vi ikke noe til, pasningene var veldig upresise og innsatsen var rett og slett elendig.  
Robert kapitulerte etter kun tretti sekunder – og det har vel aldri skjedd at han ikke har sagt 
noe gjennom en hel omgang.  Det skal nevnes at Kjartan og Fredrik syntes det var merkelig 
– og når til og med hjemmesupporterne stilte spørsmål om at «trener’n ikke sa noe» så kan 
resten tenke seg hvordan det var.  Når det er sagt; vi kom til ett par brukbare sjanser i slutten 
av andre omgang, men hverken Ron eller Simen hadde stilt inn skuddfoten ordentlig.  
Konklusjon av første omgang: svakt – rett og slett svakt.  Det positive var at det ikke kunne 
bli noe særlig verre – kun oppside for en mye bedre andre omgang! 



 
 
Robert var ikke spesielt imponert i pausen ….. 
 
Det var egentlig ikke så mye å si i pausen.  Alle guttene var klar over at det hadde vært dårlig 
spill – av alle.  Ett par gutter oppsummerte det greit; «vi blir pissa på ….».  Alle i trenerteamet 
var vel i og for seg enig i det utsagnet.  Robert sa ikke så mye – forståelig nok.  Det var ikke 
så mye å si ……. 
 
Heldigvis så hadde guttene skjønt alvoret – og var nesten ikke til å kjenne igjen.  Det tok kun 
ett par minutter før Simen «luktet» en svak redning fra keeper og kunne enkelt dytte «kula» i 
mål!  Vi fikk en drømmestart – og etter det var det faktisk mer eller mindre kun et lag på 
banen. Kjartan tok ansvar for å «få guttene frem på banen» og vi fikk mye mer kontroll i den 
bakre fireren.  Simen tok ansvar – og selv om skribenten ikke liker å fremheve enkeltspillere 
– så er det vanskelig å komme utenom Simen i dag.  Han var tidvis over alt – og fikk også 
belønning for strevet.  Etter tolv minutter i andre omgang forserte han alene på høyrekanten 
og scoret med et knallhardt skudd nede ved «stolperoten».  Veldig bra! Så fort kan det 
faktisk gå … og det hjelper å jobbe hardt – og ikke minst sammen som et lag.  Hjemmelaget 
hadde et par halvsjanser, men var egentlig ikke til å kjenne igjen.  Hovedgrunnen til det var 
nok at vi skjerpet oss – og var mere «på».  Vi skapte flere sjanser i andre omgang – og både 
Uranik, Ron og Johannes hadde flere finne forsøk som fort kunne ha resultert i «gåller».  Når 
Johannes «rundet» deres midtstopper – etter en fin pasning fra Ron – og «donka» baken 
forbi keeper så var vel egentlig kampen avgjort.  Vi var nok nærmere både 4-1 og 5-1 enn 
det hjemmelaget var en redusering.  Guttene hadde all grunn til å være stolte etter en god 
gjennomført andre omgang – og takket alle de tilreisende fra Halden ved å ta den berømte 
bølgen etter kampen …. 
 

 



Kampens høydepunkter: 
 

• Guttene skal ha honnør for å ha snudd kampen på en meget profesjonell måte.  Det 
er sterkt at alle i felleskap greier å snu kampen på den måten de gjorde det på. 

• Simen scoret to mål og løp ca. sytten kilometer …. Bra! 
• Forsvarsfirer som gjorde noen grep og gikk fra å se ut som nybegynnere i første 

omgang til å se ut som Premier League spillere i andre omgang.  Bra! 
• Robert som mer eller mindre var stille under hele kampen – om det var et høydepunkt 

eller ikke må andre avgjøre, men uvanlig var det! 
 
Ja, ja, ja – det er klisje, men en god ting kan ikke gjentas for ofte.  Vi er gode når vi spiller 
som et lag og jobber hardt sammen.  Det viste vi andre omgang – og det er ingen tvil om at 
vi er god trent.  Vi er flinke til å score mange mål i andre omgang da de andre begynner å bli 
slitne og ukonsentrerte.  Alt i alt har det vært en god uke; vi er godt i gang i både serien og 
ikke minst i Adidas Cup.  Neste kamp er på Strupe førstkommende søndag mot Oppegård IL 
i Adidas Cup.  Det blir garantert en tøff kamp – men vi skal være klare!! 
 

           
 
God innsats fra både Johannes og Simen på Jeløya …. 
 
 
Kampfakta: 
 
2. serierunde – KM G14 
Onsdag 27. april 2016, Bellevue på Jeløya 
Sprint-Jeløy - Kvik Halden FK 1-3 (1-0) 
 
Tilskuere: Mange fra Halden – også denne gangen med skjerf ….. 
 
Mål: 
1-0 4 min 
1-1 Simen, 40 min (assist: Trim) 
1-2 Simen, 47 min 
1-3 Johannes, 63 min (assist: Ron) 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Håvard, Jacob, Max, Adrian, Trim, Laurits, Marieluise, Uranik, 
Johannes, Adam og Elias. 


