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Meget god laginnsats og mye godt spill mot Drøbak Frogn 2 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Nok en gang var spenningen stor før gårsdagens seriekamp mot Drøbak Frogn 2. For det 
første så var det en stund siden siste seriekamp (les.; det har vært høstferie) og når vi vet at 
kapteinen har vært på utenlandstur til Polen, midtstopperen har fått seg båt og den ene 
vingen har vært i Italia så var usikkerheten stor med tanke på den fysiske formen – og ikke 
minst «ball-touch’n». For det andre så var det Drøbak Frogn som nok en gang var på besøk 
– men denne gangen var det 03-laget og det sier vel sitt at det er et godt lag som har 
kvalifisert seg til A-sluttspill (har blant annet slått Torp IL). Ikke rart at Robert var «stresset»! 
 
Skribenten «hopper» rett til konklusjonen!!! Det var definitivt ikke bare Jürgen Klopps 
signering for Liverpool som varmet mye denne kvelden!!! Våre gutter vant 8-0 og spilte tidvis 
glimrende fotball mot en meget flink 03-gjeng fra Drøbak! 
 

 
 
Målscorere og keeper (som første gang på lenge «holdt nullen») … Fotografen beklager at 
forsvarsrekka ikke var med – de var høyst delaktig i å «holde nullen» de også … 

 
Skribenten skal være forsiktig med å klage for mye etter en slik god kamp, men det er rart at 
våre store gutter ikke klarer å takle bedre enn de gjør. I denne kampen var vi både høyere og 
tyngre enn våre motstandere og da bør det være lett «match». Gutter – vi må skjerpe oss – 
vi på sidelinjen har fortsatt til gode å se «signaltaklingen» (som vi har snakket om veldig 
lenge nå!). Nok om det ….. 
Vi startet faktisk litt usikkert og gjestene hadde en stooor sjanse kun etter ett par minutter, 
men Ludvig reddet mesterlig. Drøbak Frogn var flinke til å spille ball og det var tydelig at de 
hadde en plan, men de store sjansene uteble. Sakte men sikkert så tok vi over føringen av 
kampen – og (i fare av å gjenta meg selv) – nok en gang beviste vi at vi er veldig gode når vi 
spiller som et lag!! Da er vi best – og ikke misforstå; det skal selvfølgelig være aksept for at 



man kan foreta en dribling eller to, men vi må hele tiden forsøke å «spille hverandre gode». 
Vi skal jobbe med å finne de enkle løsningene – og vi skal «spille ball» og vi skal «skape 
bevegelser». Dette ble kanskje mye «pjatt», men fortsatt veldig viktig ….. Etter femten 
minutter så kom den første scoringen etter et mønsterangrep – Simen fikk æren av å starte 
«målshowet» i denne kampen. Kun ett par minutter etter så vartet vi opp med nok et fint 
angrep og Uranik scoret – vi ledet 2-0! Resten av omgangen bar preg av mange gode 
forsøk, men uten flere mål. 
 
Bortsett fra at vi i starten av omgangen ikke turte å takle så var Robert godt fornøyd med 
gjennomføringen.  
 
Andre omgangen var kun seks minutter gammel før Ron ladet høyrefoten og «lima kula opp i 
vinkelen»!! Helt utakbar for en ellers god keeper i Drøbak-målet. Skribenten fikk – ja, dere 
vet hva som kommer – «flasback» til hva Steven Gerrard hadde som vane å gjøre titt og ofte 
når han spilte for Liverpool FC. Rett og slett vakkert var det! Forøvrig så er det vel en av 
trenerne som også gjør dette av og til på treningene – trenger vel ikke å nevne navn …. 
Derifra var det vel egentlig kun ett lag på banen – og som en av gjestene sa «vi blir rundspilt 
…». Fotball kan være et vakkert spill – og det fikk de som hadde tatt turne til Strupe se 
denne kvelden. Det ble mange angrep – og de fleste målene kom etter gode kombinasjoner 
der motstanderne rett og slett ble utspilt; som nevnt ovenfor – guttene ga seg ikke før 
måltavle i mørket viste 8-0! Uranik, Adrian og Max scoret de siste fire målene.  
 
Well done lads!!!! Dette var bra! 
 
 
Kampens høydepunkter: 
 

1. Bekreftelse på at vi er desidert best når vi spiller sammen – og spiller som et lag. 
2. Keeper med god forsvarsrekke «holdt nullen». 
3. Ekstra «kred» til Uranik og Ron som var involvert i syv av målene (men når det er 

sagt – alle fortjener «kred»). 
 
 
Kampfakta: 
 
Runde 8 i G13 KM A-sluttspill 
Torsdag 8. oktober 2015, Strupe kunstgress 
Kvik Halden KM – Drøbak Frogn II 8-0 (2-0) 
 
Tilskuere: mange i flomlyset på Strupe … og vi er takknemlige for det! 
 
 
Mål: 
1-0 Simen, 15 min (Assist: Ron) 
2-0 Uranik, 18 min (Assist: Simen) 
3-0 Ron, 41 min 
4-0 Ron, 47 min (Assist: Uranik) 
5-0 Uranik, 54 min (Assist: Ron) 
6-0 Adrian M., 57 min (Assist: Uranik) 
7-0 Max, 64 min (Assist: Trim) 
8-0 Max, 70 min (Assist: Ron) 
 
Laget besto av: 
Ludvig, Ron, Simen, Max, Jakob, Johannes, Laurits, Adrian M., Trim, Sigvard, Uranik og 
Elias. 


