
Gutter 2002  

Med æren i behold … 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Drøbak-Frogn var motstander i årets siste bortekamp – og basert på vårsesongen så var det 
nok mange som hadde sett for seg at dette kunne bli en slags seriefinale. Dessverre så 
hadde vi ett par «feilskjær» tidligere i høst som ødela den sjansen, men det var uansett en 
meget tent gjeng som var klar for å møte årets suverent beste lag i Østfold. Basert på de 
siste seriekampene så både håpet og trodde man at vi skulle være i stand til å gi 
hjemmelaget en «hard fight». Robert var dessuten godt fornøyd med treningsuken – med 
andre ord; alt lå til rett for en fin fotballbatalje mellom to gode lag på Frogn KG denne 
høstkvelden. 
 
Skribenten har fått masse kritikk og til dels «sinte» tilbakemeldinger de siste ukene da han 
har «hoppet» rett til konklusjonen. Klok av skade – det skjer ikke denne gangen! For øvrig 
veldig gledelig at så mange faktisk leser referatene …. 
 
Begge lagene var nok litt spente og nervøse de første minuttene, men det var god innsats fra 
våre gutter. Det var tøff jobbing fra starten av og vi viste oss frem i duellene. Hjemmelaget er 
et meget godt lag (velger fortsatt å tro at de er et av Norges beste G02-lag …) – og de har en 
sentrallinje som også denne gangen skapte masse trøbbel og/eller utfordringer for oss. Men 
når det er sagt; guttene var tøffe – og det er vanskelig å utelate Adrian når man snakker om 
tøffe spillere i dag. Til tross for at han kanskje var banens minste så gikk han respektløst til 
verks – og kriget i alle duellene – og vant masse dueller. Men Adrian; for å unngå å gi 
trenerne hjertetrøbbel så er det fint om du kan slutte å drible samme spilleren to ganger …. 
Elias var også stor og sterk i denne kampen. Hjemmelaget hadde den første målsjansen, 
men den største hadde kanskje Johannes da han – dessverre for oss – ikke fikk avsluttet 
ordentlig på et godt angrep og innlegg fra Laurits. Det var synd … der kunne vi – og burde vi 
kanskje ha tatt ledelsen 1-0. Etter tjuefem minutter så vartet hjemmelaget opp med et meget 
godt angrep – og tok ledelsen 1-0. Der gikk det for fort for oss – og deres meget sterke, gode 
og tekniske spiss hadde få problemer med å score alene med Ludvig. Ludvig hadde for øvrig 
nok en meget god kamp som bakerste mann og reddet en håndfull store målsjanser. Vi 
fortsatte med mye godt spill – vi forsøkte å spille god fotball og kom til ett par halvsjanser, 
men uten uttelling. Med andre ord; vi gikk til pause på 0-1 – og det etter at begge lagene 
hadde spilt godt. Skribenten tipper at dette var en meget god første omgang av 02-spillere 
…. 
 
Robert var godt fornøyd i pausen. Og det hadde han all grunn til å være! Guttene jobbet 
hardt, de gikk i dueller og de ga 100%!! Noe mer kan man ikke forlange fra denne gjengen! 
Vi må akseptere at vi møter lag som er bedre enn oss, men vi kan ikke akseptere at vi ikke 
yter maksimalt. Målsettingen for andre omgang var enkel; den skulle vinnes! 
 
Dessverre så tror vel skribenten at hjemmelaget hadde samme målsetting for andre omgang! 
Hjemmelaget gikk ut i et forrykende tempo og produserte umiddelbart en rekke farlige 
sjanser. Heldigvis så fortsatte Ludvig og forsvarsrekka den gode jobbingen og vi unngikk et 
tidlig baklengsmål i andre omgang. Vi jobbet oss gradvis inn i kampen igjen, men vi hadde 
problemer med å skape de store sjansene. Gutter; vi må «fyre av» når vi får sjanse! 
Dessverre så fikk hjemmelaget to litt for enkle mål halvveis i andre omgang. Deres spiss 
viste noen ekstremferdigheter og vi klarte ikke å stoppe han.  Det var mye godt spill i siste 
del av omgangen, men ingen av lagene klarte å score og kampen ebbet ut …. Hjemmelaget 
vant til slutt 3-0. Ikke direkte ufortjent – men de måtte slite for seieren! 
 



Det er slike kamper vi blir bedre av – og selv om det ble tap (det gjør ingenting …) så lærte vi 
masse. Det viktigste fremover er nok å bli enda bedre «venn» med ballen – vi er nødt til å 
terpe på basisferdighetene. På grunn av guttene har vært så flinke denne sesongen så kan 
vi jo allerede nå starte og glede oss til neste helg! Da får vi gleden av å spille mot andre gode 
lag – og det vil garantert bli mye god læring for oss. Men, vi må heller ikke glemme årets 
siste seriekamp mot «kråkene» fra Moss førstkommende torsdag. Det er viktig å avslutte 
«med stil»! Skribenten håper for øvrig at fansen også vil avslutte «med stil» - anbefaler 
dermed alle til å være tidlig ute for å få god plass på Strupe neste torsdag. 
 
Kampens høydepunkter: 
 

 Alle spillerne yter maksimalt og spiller meget godt når det gjelder som mest. Det er en 
«styrke» vi må bygge videre på …. 

 Banens minstemann Adrian er uredd og fremstår som en av banes beste. 
 Ludvig som roper «Letting» ved et utspill i andre omgang. Helt greit, men da hadde 

«Letting» allerede sittet tre minutter på benken!  
 

 
 

Elias og Adrian gjennomførte en meget god kamp – det vil vi se mer av!! 
 
Kampfakta: 
 
Runde 10 i G13 KM A-sluttspill 
Torsdag 22.oktober 2015, Frogn KG (uten do med do uten lys og vann … men bra flomlys og matte) 

Drøbak-Frogn v Kvik Halden KM 3-0 (1-0) 
 
Tilskuere: mange fra Halden …. 
 
Mål: 
1-0 25 min 
2-0 53 min 
3-0 55 min 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Marieluise, Jakob, Johannes, Laurits, Adrian M., Trim, Max, Uranik og 
Elias. 


