
Gutter 2002  

Champions 2016: KVIK HALDEN FK – G02!!!!!!!!!!!!! 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Jajajaja, glem alt pratet om det viktigste er å delta og ikke vinne!!  Glem alt om at det er 

læring som betyr noe!!!   Glem alt om at «it is only a game»!!!!  Alle – og absolutt alle – 

tilknyttet vår årgang var fullstendig klar over hva årets siste seriekamp borte mot Lisleby 

dreidde seg om!!  Våre gutter var i «pole position» - unngikk vi tap så ville vi bli kretsmestre!!!  

Noe førøvrig ingen andre lag i Kvik Halden FK har blitt siden 2009!  Med andre ord; 

muligheten til å «skrive historie» var absolutt tilstede.   

Robert hadde sovet dårlig den siste uken (selv om han hevdet noe annet), Kjartan var gær’n 

i magen – og hadde det ikke vært for at undertegnede var i god balanse og upåvirket av det 

som skulle skje så kunne det ha gått ordentlig ille.  Det er viktig å huske på at «it is only a 

game»!!!   For øvrig ble det litt stress på Strupe før avreise – ingen visste hvor Elias var og til 

og med vedkommende som har rollen som «paperboy» visste ingenting.  Heldigvis så svarte 

Marthe raskt på telefon – og bekreftet at de var på vei til Lisleby!!!  Med andre ord; bilene og 

minibussen til Haris ble fylt opp – og alle var klar for avreise.  Liten kuriositet; Frauke som har 

lik formell trenerutdannelse som hovedtrener Robert kjørte sammen med Haris – og ryktene 

tilsier at Haris fikk mye påfyll av fotballkompetanse på veien til Lisleby.   

Etter ankomst til Lisleby – for øvrig årets tredje kamp der – så startet dramatikken med en 

gang.  Undertegnede hadde glemt jakken; og kombinasjonen alder og kulde ville jo garantert 

ha medført blærekatarr (slapp av – det gikk bra …).   I tillegg fant vi hverken Trim eller Silas 

– og vi vet at er det et sted man ikke vil kjøre seg bort så er det jo i Lisleby.  Heldigvis så gikk 

det bra – alle guttene var ferdig påkledd og skiftet før Robert skulle presentere kampplanen!  

Denne gangen så var den usedvanlig konkret og klar – han brukte til og med ingen tavle for 

å beskrive ulike «mønstre». Planen bestod kun av tre ting; (1) jobbe, (2) jobbe og (3) jobbe!! 

Så enkelt kan det gjøres ….. 

Dramatikken fortsatte under oppvarmingen.  Vår eminente kaptein Simen fikk allerede i siste 

seriekamp en liten strekk og han fikk føling med en gang og tok den tunge veien bort til 

Robert for «å kaste inn håndkle».  Simen; jeg vet hvor («pardon my french») jævlig det må 

ha vært, men det var voksent av deg!!!!  Samtidig som det helt sikkert var forferdelig for deg 

– er det noen kamper en kaptein vil spille så er det nettopp slike kamper!  Robert hadde 

selvfølgelig en Plan B!  Oskar tok plassen til Simen. 

  

Oppvarming på Lisleby ….            Keeperne får gode råd av Jan 



  

Man vet det er alvor når Robert har på ryggsekken …. 

Game on!!! 

Også i denne kampen burde vi faktisk ha tatt ledelsen etter ett minutt!!!  Vi fikk vel en trippel-

sjanse, men Lisleby-forsvaret jobbet heroisk og avverget en «gåll i mot»!  Hjemmelaget var 

på «hugget» - deres plan var nok minst like definert som vår.  De måtte vinne og møtte oss 

høyt oppe på banen. Etter kun åtte minutter så tok hjemmelaget ledelsen.  Dessverre så 

opphevet vi «offside-linja» og deres gode spiss hadde ikke noe problem å skyte over Ludvig.  

Aiaiaiaia – en liten kalddusj der altså – og spenningen var definitivt til «å ta og føle på»!  Vi 

greidde dessverre ikke å spille spesiell god fotball – det ble dessverre mye «måking».  Tror 

nok nerver må ta mye av skylden for det – og det kan jo hende at noen også hadde 

observert at vår nye trener (Kent Hansen) var og så på.  Ikke vet jeg …. Heldigvis så jevnet 

kampen seg ut og fikk noen gode sjanser der både Uranik og Ron var millimetere fra å lobbe 

ballen i mål over en utrustende keeper.  Det skal nevnes at hjemmelaget fikk et mål annullert 

– litt usikker på hvorfor, men samme det …. Veldig bra for oss!  Trenerkollegaene ved siden 

av oss var ikke like «happy»!!  Omgangen ebbet ut – og guttene tok pause på stillingen 1-0 til 

hjemmelaget og var selvfølgelig preget av det.  Nå var det vi som var på defensiven! 

Guttene e jo ikke dumme – og skjønte at de ikke hadde vært spesielt gode i første omgang. 

Det var derfor ikke nødvendig for verken Haris og Robert å si så veldig mye.  Meldingene var 

vel ganske klare; «få ned ballen – spill ball og ta det rolig!»  «Det er 35 minutter igjen – vi har 

snudd kamper før!» 

Andre omgang fortsatte som den første – det var ikke spesielt fint spill, men vi jobbet godt.  

Den største sjansen fikk vi på en corner eller et frispark (husker ikke ….) da Rasmus steg 

høyt til værs og var kun noen centimetere fra å «gålle årets gåll»!!!  Utrolig kjipt, men var 

likevel et tegn på at vi var litt på gang.  Bakover hadde vi mer eller mindre full kontroll – og 

det skal spesielt Elias ha æren for.  Det er vel ikke vare Robert i trenerteamet som har 

hevdet at Elias tar seg en liten «power nap» en gang i blant, men ikke denne kvelden.  Han 

var kanskje kampens gigant og skal ha mye av æren for at vi greidde å løfte oss utover i 

omgangen.  Til tross for at han brukte nesten en hel sesong til å våkne opp (og ja Elias – nå 

er jeg litt «ufin», men du tåler det …) så var det innmari deilig at det skjedde før denne 

kampen.  Det skapes ikke mange sjanser i midtperioden av kampen og når vi får ett par gule 

kort så skal ikke skribenten legge skjul på at han var i ferd med å miste truen.  Vi prøvde og 



prøvde, men det ville seg liksom ikke.  Hva som skjedde de siste seks minuttene av kampen 

greier jeg nok ikke helt å beskrive – med andre ord; de neste linjene må «tas med en klype 

salt»!!!  To minutter på overtid så får vi et frispark nesten på midten – alle bortsett fra Oskar 

og Ludvig går opp i deres boks.  Oskar løfter ballen inn i feltet – og det er litt (tror jeg) «klabb 

og babb» før Ron på en eller annen måte får kontroll på ballen – vrir seg rundt og «klinær’n» 

opp i vinkelen!!!  Ikke helt ulikt det en i trenerteamet er og var kjent for ….. Herregud – hva 

var det som nettopp skjedde?  Scoret vi??  Hele stadion eksploderte – spillere og trenere løp 

overalt og jeg tror faktisk mange var ute på banen.  Vi hadde utlignet til 1-1 to minutter på 

overtid!!  Og vi var plutselig kretsmestre igjen.  Lisleby tok raskt avspark og fikk faktisk et 

farlig frispark fra ca. 20 minutter ute på siden av banen.  På dette tidspunktet så var 

trenerteamet opptatt av å finne tilbake pulsen – og så vel egentlig ikke hva som skjedde.  

Frisparket ble slått inn mot Ludvig – som heldigvis var like sikker som banken (og ja, vi 

snakker fortsatt om DNB og ikke italienske ….) og bokset ballen kald og rolig opp i 

tverrliggeren.  Ingen av oss var særlig bekymret over det som skjedde rett foran «kassa» - 

det virket som om gutten hadde absolutt full kontroll.  Hjemmelaget fikk en corner seks 

minutter på overtid, men den ble avverget … Og rett etter så blåste dommeren av for 

kampen!!!  Jajajajajajajajajaja – vi var kretsmestre!  At det går an …. Undertegnede husker 

veldig lite bortsett fra at jeg ramlet på ryggen (tror og håper at det skjedde fordi jeg sklei og 

ikke noe annet …).  Robert «tok helt av» - og det gjorde jammen også den ellers så rolige og 

sidnige Kjartan også!  Jubelscenene var enorme – og både fans og foreldre stormet banen!!  

Og makan til «stayer-evne» skal man lete lenge etter!!  All ære til absolutt alle guttene som 

var i troppen – denne «historien» har dere skrevet sammen og den vil alltid stå i bøkene! 

 

Kampens høydepunkter: 

 Utligningen til Ron to minutter på overtid eller vel en god kandidat til kampen (og 
kanskje årets) høydepunkt!!! 

 Elias var en gigant – og herifra går det kun en vei.  Han vil garantert bli bedre og 
bedre! 

 Rolig og kontrollert boksing av ballen av Ludvig fire minutter på overtid. 

 Trenerteam som behold roen både før, under og etter kampen. 
 
Kveldens børs: 
 

 Alle gutta: 10 

 Trenerteamet: 10 

 Fans: 10 

 Bredo Gylvik: 10 – fantastisk hyggelig at trener fra en årgang kommer for å støtte 
oss!! 

 
Man kunne sikkert ha skrevet en bok om denne kampen, men skribenten husker ikke mer – 
håper og tror at de viktigste detaljene er inkludert i referatet. 
 
Nå gjelder det å nullstille seg – førstkommende søndag spilles finalen i OBOS Cup.  
Motstander er Trosvik – og kampstart er kl.13:30 i Østfoldhallen.  Håper mange fans vil møte 
opp også i denne kampen!!! 
 

Well done lads!!!! 

 

…. og ja, det kommer enda mer lenger ned ….. 



 

 
 
Umidelbar reaksjon etter dommeren blåste av …. 

 
 
Kampfakta: 
  

9. serierunde – KM G14 A-sluttspill 
Onsdag 19. oktober 2016, Sentralidrettsanlegget på Lisleby 
Lisleby FK – Kvik Halden FK 1-1 (1-0) 
 

Tilskuere: 
Mange – bade fra Halden og Lisleby.  Stor takk til alle som hadde tatt veien fra Halden for å 
støtte oss.  Det betydde mye – kanskje til og med alt!!!!! 
 
Mål: 
1-0 21 min  
1-1 Ron, 70 min (assist: Oskar) 

 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Petter, Ron, Jacob, Adrian, Simen, Johannes, Trim, Laurits, Elias, Oskar, Håvard, 
Ola, Max, Uranik, Silas, Rasmus og Criss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Kretsmestre gutter G02 i 2016!!!!  Fra Kvik Halden FK ……. 
 
 
 

 

 
 
Ganske stolte (og ikke minst blide) trenere også …… 
 
 



 

 
 
Fra Halden Arbeiderblad (papirutgaven) 
 
 
 
 
 

 
 
Fra Halden Arbeiderblads nettutgave (http://www.ha-halden.no/sport/fotball/kvik-halden/ostfolds-beste-
14-aringer/s/5-20-281413) 
 

http://www.ha-halden.no/sport/fotball/kvik-halden/ostfolds-beste-14-aringer/s/5-20-281413
http://www.ha-halden.no/sport/fotball/kvik-halden/ostfolds-beste-14-aringer/s/5-20-281413


 
 

Fra Kvik Halden FKs Facebook side … (kun sekunder etter kampslutt …) 
 
 
 

 
 
 

Fra Kvik Halden FKs Facebook side – dagen etter ……. 


