
Gutter 2002  

En seier som kostet mer enn det smakte …. 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Dagens kamp mot Sarpsborg FK var historisk – det var første gang (i hvert fall i følge 

skribentens historiekunnskaper) et lag fra Kvik Halden FK kunne kvalifisere seg til finalen i 

OBOS Cup.  Stemningen i troppen var selvfølgelig stor før avreise – spesielt med tanke på 

den gnistrende andre omgangen mot Torp IF sist torsdag.  Troppen var for øvrig ganske stor 

– det er moro for alle å være med når det er snakk om cup.  Cup er jo tross alt cup!!! 

  

Egentlig mest artig å se linselusene i bakgrunn … 

Sarpsborg FK er vel et av de lagene vi har et lite kompleks for – skjønner egentlig ikke 

hvorfor, men det er lenge siden vi har slått dem.  Kan egentlig sammenliknes med Trosvik.  

Men, planen var likevel – og som alltid – ganske klar før kamp.  Når Robert «briefer» med 

sine biologikunnskaper – og snakker om «å blomstre ut» - og «å blomstre inn» så sitter alle 

guttene som et tent lys.  Om alle skjønner prinsippene eller ikke vites ei, men det høres i 

hvert fall ganske proft ut!!   

 

De skal ha for at de i hvert fall var fokuserte på oppvarmingen … 

Game on! 



Første omgang var et laaaaaangt gjeeeeesp!!!  Det er ganske utrolig at et lag som kun for ett 

par dager siden spilte en fantastisk omgang kan falle så mye sammen.  Definitivt årets 

desidert dårligste fotball fra våre gutter.  Det var ikke antydning til noe som helst – ikke noe 

engasjement, ikke noe løping, mye unødvendig «kakling» og lite ballkontroll – rett og slett 

forferdelig dårlig.  Dessverre så ble Ludvig skadet – han ble sparket ned av hjemmelagets 

kaptein og måtte bære ut.  Litt tidlig å si ennå, men det kan kanskje være en brist i ribbeinet 

– Kviks medisinske apparat vil kanskje se på skaden i morgen.  Trim fikk gleden av å 

«hoppe» inn som keeper – og han var sikker som banken (og ja, vi snakker fortsatt om DNB 

og ikke italienske) i sitt vikariat som bakerst mann.  Trim kunne ikke lastes for noe som helst 

da en av hjemmelagets spillere «snappet» om ballen og scoret sikkert fra langt hold.  

Unødvendig, men ikke direkte overraskende da vi var så dårlige …..  Bortsett fra et «mini-

raid» fra Adrian som endte opp i et skudd rett på keeper så skapte vi vel strengt tatt ingen 

ting i løpet av de første trettifem minuttene.  Skuffende ….. og det var faktiske en stor 

befrielse når dommeren endelig blåste til pause. 

Robert har nesten rådvill i pausen – man kan akseptere at man ligger under og man kan 

akseptere at man møter et godt lag.  Men ærlig talt; man kan ikke akseptere at en gjeng med 

såpass gode fotballspillere ikke «gidder» å legge ned en ordentlig arbeidsinnsats.  Heldigvis 

så er det nesten ingen nedside når man har vært så svake – og det var vel nettopp det 

trenerteamet håpet på.  Det kunne ikke bli noe særlige svakere og man håpet på et kollektivt 

løft! 

 

Legg merke til vikaren …… 

 

Dessverre så uteble finspillet også i andre omgangen – det ble mye løping etter ball og det 

var generelt dårlig «timing» på det meste.  Men, det var kanskje litt mere «fighting».  Det var 

ingen av lagene som skapte noen store sjanser - og det lille hjemmelaget skapte hadde 

vikaren Trim god kontroll på.  Vi fikk for øvrig en «fem-minutter» halvveis ute i andre omgang 

– den var fortjent, men gjorde forsåvidt ingenting.  Hjemmelaget skapte ikke noe og vi hadde 

full kontroll.  Det som var frustrerende var at hjemmelaget også skulle ha hatt et par gule, 

men det skjedde ikke.  De har spesielt et par spillere som «lå på kanten» gjennom hele 

kampen.  Etter tjuetre minutter så vartet guttene opp mot det beste angrepet så langt i 



kampen – og innlegget fra Max ble stoppet av forsvarspilleren med hendene.  Klarere straffe 

skal man lete lenge etter og heldigvis så var dommeren enige med alle de tilreisende 

haldenserne på banen!  Straffe – og Ron gjorde jobben nok en gang!  Klar «gåll» - og 

utligningen var et faktum.  Om det var fortjent eller ikke er det ingen som bryr seg om ….  Ett 

par minutter senere fikk Adrian et gult kort – og det var vel kun hjemmefansen som skjønte 

noe av det – uansett ikke et spesielt godt tidspunkt å få tildelt en «fem-minutter».  Bra jobba 

Adrian – du er tøff og «fair» og det skal du fortsette å være.  Derifra og ut så skjedde det 

veldig mye – og dessverre så gikk det utover Johannes.  Johannes ble brutalt taklet bakfra 

på en klarering fra vårt forsvar – det smalt ordentlig til og Johannes fikk nok en ordentlig 

«trøkk» både i selve «smellet» og da han traff bakken.  Dramatiske scener på banen – og 

skribenten tipper at en del fikk «flashback» til Rakkestad-kampen.  Sarpsborgkapteinen fikk - 

utrolig nok – kun gult kort etter denne taklingen, men det medførte at vi ville ha en spiller i 

overtal de siste minuttene av kampen.  Mens Johannes fikk behandling på sidelinjen så var 

det mye «klabb og babb» på banen.  Våre gutter hadde et lite overtak og presset på for en 

avgjørende «gåll – og den kom!!  Ron fikk avsluttet på en «kårner» fra Laurits – ballen gikk 

ikke inn på første forsøk, men det gjorde den på det andre.  Yeeessss – vårt andre for dagen 

og det var faktisk det siste som skjedde i denne kampen.  Vel, det var vel ikke det siste – en 

av hjemmelagets spillere «snakket på seg» et rødt kort i løpet av det siste sekundet ….   

Når det er sagt; en seier betyr absolutt ingenting med tanke på det som skjedde med 

Johannes.  Ambulansen kom etter hvert – og for å være på den sikre siden så ble han tatt 

med til Kaldnes for en kontroll.  Den siste rapporten fra den kanten er at han er «piggere» og 

har fått lov av legene å reise hjem.  Det er vi alle meget glade for!!   En ting som er ganske 

sikkert er at «musikkmaskinen» hans får hvile de neste dagene – og det er kanskje Cato og 

Vigdis glade for ….  

Guttene skal være stolte av at de nok en gang har «skrevet» historie – de vant og er klare for 

finale mot Trosvik senere i høst.  Guttene har ikke lov å være stolte av dagens innsats, men 

de har lov til å være stolte av at de vant.  Til dags dato så får man ikke stilkarakterer i fotball 

– heldigvis!!  Nå er man nødt til å heve seg på treninger for å forsøke å finne tilbake 

godfølelsen – vi har ikke «råd» til å spille slike kamper. 

 
Kampens høydepunkter: 
 

 Vi vinner på sesongens desidert dårligste dag – og er klar for finale.  Og uansett om 
vi spilte dårlig eller ikke – det er en ekstrem god egenskap å vinne på dårlige dager!  
Bra jobba! 

 Ron fortsetter å score når vi trenger det som mest – det er viktig.  Keep it up! 

 Trim gjør en utmerket innsats som vikar i «buret»! 
 
Well done lads!  Vi skal spille finale!!!!!   
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Kampfakta: 
 
Semifinale OBOS Cup - G14 
Søndag 25. september 2016, Kurland KG 
Sarpsborg - Kvik Halden FK 1-2 (1-0) 
 
Tilskuere: 
De vanlige fra Halden som nok en gang gjorde en iherdig innsats for å støtte guttene.  Takk 
for at dere var der!! 
 
Mål: 
1-0 24 min 
1-1 Ron, 47 min (straffe) 
1-2 Ron, 70 min (assist: Laurits)  
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Jacob, Silas, Håvard, Adrian, Simen, Trim, Laurits, Criss, Oskar, Uranik, 
Johannes, Max, Marieluise, Elias, Rasmus og Ola.  
 
 
 
Walk on …………………. 
 
 
 


