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Rapportene tyder på at alt er bra med Ben …. 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Fredag 19. august var dagen mange hadde ventet på – og jeg tenker ikke på innføringen av 

«Friday Night Football» i England, men heller høståpning for KM-laget på Strupe.  De fleste 

spillerne var klare, men sykdom i 02-stallen kombinert med mange kamper for G02-lagene 

(les.; seriekamp, Femsjøcup og OBOS-cup) medførte at Robert hadde hatt et par søvnløse 

netter.  «Bonussaken» i Halden Arbeid og Vekst er jo «peanøtter» i forhold til utfordringer 

som å velge en førstellever. 

Rakkestad IF var høstens første motstander – en klubb som vi har møtt ett par anledninger 

tidligere, men ikke i KM-sammenheng.  Spenningen var dermed til å ta og føle på i 

garderoben før kamp – bortelaget hadde tross alt hat t en god vårsesong. 

Game on! 

Uranik fikk en eventyrlig mulighet kun etter 44. sekunder, men dessverre så satt ikke 

«touch’n» helt som den skulle og de neste trettifire minuttene og seksten sekunder var kun et 

langt gjeeeeesp med masse dårlig fotball.  Ja, det er lov å kalle en spade en spade.  Lite 

spilleglede, masse feilpasninger, lite jobbing, tafatte taklinger og lite sjanser beskriver 

førsteomgangen.  Når det er sagt; vi fikk hull på byllen etter tjueen minutter.  Trim scoret etter 

en fin pasning av Ron.  Noen minutter senere fikk vi et gult kort og bortelaget benyttet 

sjansen til å utligne i overtidsperioden.  All honnør til bortelaget, men vi var ikke med i det 

hele tatt – enkel feil på vår halvdel – passivt i forsvaret – og vipps; de scoret. 

Robert har vel vært blidere i pausen enn det han var i denne – og spillerne var enige om at 

dette ikke hadde vært bra.  De var også enige om at de skulle skjerpe seg i andre omgang.   

Andre omgang var kun to minutter gammel før guttene vartet opp med et godt angrep fra 

siden som endte opp i en corner.  Corneren var ikke av den beste sorten, men vi fikk likevel 

etablert et fint angrep der Ron sentret (en-førtfem-graders-pasming) til Simen som kontant 

banka kulla bak keeper.  Vi ledet 2-1!  Bra gutter.  Kun minutter senere var vi på gang igjen 

og en liten og lett Criss var frempå og avsluttet rett utenfor bortelagets mål.  Og dette var 

dessverre starten på en dramatisk aften på Strupe.  Rakkestads gode keeper skadet seg da 

han forsøkte å redde skuddet.  Heldigvis var Silas’ mamma på plass (ja, hun er sykepleier) 

og sykebil ble raskt tilkalt.  Keeperen – som heter Ben – ble sendt til Kalnes for en grundig 

sjekk og alle tilbakemeldingene i etterkant tyder på at det var en hjernerystelse.  Ben er 

tilbake i Rakkestad igjen og fått beskjed om å ta det med ro de nærmeste dagene/ukene.  

Fotball blir selvfølgelig betyeldesløs når slikt skjer – og ingen av lagene hadde lyst til å spille 

ferdig kampen og man ble enige om at avslutte slik det var. 

Vi ble veldig glade når vi fikk rapporter fra Rakkestad at Ben er på «bedringens vei» - og på 

vegne av laget sendte undertegnede en blomst til Ben i dag med «ønske om god bedring og 

lykke til videre …». 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



Kampfakta: 
 
1. serierunde – KM G14 A-sluttspill 
Fredag 19.august 2016, Strupe 
Kvik Halden FK – Rakkestad 2-1 (1-1) 
 
Tilskuere: 
Ganske mange …… 
 
Mål: 
1-0 Trim, 21 min (assist: Ron) 
2-0 30 min 
2-1 Simen, 37 min (assist: Ron) 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Jacob, Håvard, Silas, Elias, Adrian, Simen, Trim, Laurits, Criss, Oskar, Uranik, 
Johannes og Ola.  
 
 
 
   
 

 


