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Spillemessig et steg i riktig retning, men poengene uteble …. 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
På grunn av sykdom så fikk dessverre ikke skribenten se gårsdagens hjemmekamp mot 
Ekholt Ballklubb. Ergo er denne kamprapportene kortere enn vanlig og den er basert på 
uttalelser fra pålitelige kilder ….. Målsettingen var nok garantert å gjøre det bedre enn det for 
eksempel Arsenal og Manchester United greide tidligere denne uken – de tapte jo begge 
sine kamper i CL.  
 
For å gjøre en lang historie kort; vi tapte 4-5 mot laget som vant den andre avdelingen før 
sommerferien. Spillemessig så produserte vi mange gode og farlige sjanser (mer enn nok til 
å faktisk vinne denne kampen), men uttellingen var ikke like god som tidligere denne 
sesongen. I følge Robert så spilte vi også «mer som et lag» i denne kampen – og det er noe 
vi må ta med oss videre. Det skal også nevnes at Zaki (også kalt «gutten-som-smiler-når-
han-løper-pyramiden») debuterte for KM-laget. Well done mate! 
 
Neste kamp er alltid den viktigste – og til søndagen går ferden til Sarpsborg. Det er bare å 
fortsette med knallhard jobbing – det er det eneste som teller. Og ikke minst; vi må ha det 
moro! Det er ikke verdens «undergang» å tape en fotballkamp – spesielt ikke dersom vi 
evner å lære noe av tapet (og det tror jeg faktisk vi gjør …). 
 
 
 
Kampfakta: 
 
Kampfakta - 6. serierunde G13 KM A-sluttspill 
Torsdag 17. september 2015, Strupe  
Kvik Halden FK - Ekholt Ballklubb 4-5 (1-2) 
 
Mål: 
5. min 0-1 
8. min 0-2 
17. min 1-2 Trim (Max) 
37. min 1-3 
40. min 2-3 Adrian M. (Uranik) 
42. min 2-4 
45. min 3-4 Ron (Simen) 
57. min 4-4 Ron (Johannes) 
68. min 4-5 
 
 
Kvik Halden FK stilte med følgende lag: 
Ludvig (K), Ron, Simen, Max, Jakob, Johannes, Laurits, Sigvard, Adrian M., Trim, Uranik og 
Zaki. 


