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Jevn kamp - frem til midt i andre omgang  

Skrevet av Frauke Schmitt Gran 
 
Motstanderen denne gangen het Sparta Sarpsborg. Vårens oppgjør gikk i vår favør, i 
kamprapporten fra juni står det at ”breddekampen mot Sparta Sarpsborg var en tett og 
spennende kamp. Vi spilte som et lag, hadde best innsats, spesielt mot slutten av kampen, 
og trakk til slutt det lengste strået! Vi vant 5:4.” Og vi scoret tre mål i løpet av de siste ti 
minuttene av kampen. 
 
Så vi forventet at motstanderen var revansjesugen. Og det var de. Sparta startet hardt, og 
hadde flest sjanser de første minuttene. Etter 6 min fikk de uttelling. Deretter greide vi å spille 
mere ball, vi kom til sjanser, og etter 12 min kriget Criss ballen i mål, med assist fra Arnit. 
Flott! 
 
Vi fortsatte å spille bra. Max løp på høyresiden, men på en så liten bane (vi spilte på tvers 
igjen) fikk han desverre ikke brukt farta si på samme måte som på Strupe. Men farlig var 
gutten: Det kom både gode innlegg og skudd fra ham! Også Sparta hadde sine sjanser, og 
etter 29 min satte de inn 2-1-målet. Dette ble også pauseresultatet. 
 
Lagledelsen advarte i pausen mot at Sparta sikkert ville komme sterkere og skjerpet ut av 
garderoben – Kvik tok praten ute på banen – og vi understreket at alle måtte kjempe og stå 
på. 
 
I andre omgang kom vi godt igang, Mehmet var i skuddposisjon og dro til, men ballen gikk 
like utenfor. Kampen var igjen jevn, og begge lagene hadde sjanser. Vår forsvarsrekke med 
midtstopper Viktor, backene Einar, Richard og Ella, og Kacper som defensiv midtbane 
fungerte bra, og det som ikke stoppet her ble tatt av Kristian. Etter 10 min i andre omgang 
blåste dommeren mot Sparta for offside, men spilleren fortsatte. Dette fikk han gult kort for, 
noe som Sparta-trenerne ikke syntes noe om, og de klaget høylytt mot dommeren. Men 
spilleren måtte ut. Da hadde vi fordelen av å være i overtall i 5 minutter. Men om vi trodde at 
dette automatisk skulle gi oss mål, eller om Sparta skjerpet seg, vet skribenten ikke. I hvert 
fall fikk vi ikke utnyttet overtallet. Mens Sparta utnyttet at den utviste spilleren kom inn igjen 
etter 5 min, han tok ballen direkte og scoret. Da var det 3-1.  
 
Etter dette greide Sparta å score fire mål til 
på de siste 20 minuttene. Noen av målene 
kom fordi vi prøvde å være offensive og få 
mål selv, noen kom fordi vi ikke var flinke 
nok til å komme bakover alle sammen. Og 
noen sjanser til Sparta ble det ikke noe ut 
av fordi Kristian reddet: Skribenten husker 
at han vant minst to ganger i 1:1-situasjoner 
(og tapte ingen av dem), og toppet med å 
vinne 2:1 når to Sparta-spillere kom fri mot 
ham: Han som førte ballen ville ikke dele 
med sin medspiller. Da fikk Kristian hånda 
mot ballen, slik at vårt forsvar rakk frem. 
Her ble det altså heller ikke mål for Sparta. 
– Men desverre ingen flere mål for oss i 
andre enden av banen heller. 
 



Etter kampen tok skribenten dette bildet av gjengen i garderoben. Blide alle sammen, selv 
om det er umulig for alle å se i kamera samtidig. ☺ 
 

  
 
Spesielt takk til spillerne fra 8c: Kacper, Viktor, Richard og Marieluise. Dere valgte å spille 
kampen, selv om dere da kom for sent til overnattingsturen med klassen. Vi lagledere setter 
stor pris på dette, og vi gleder oss over at dere setter spill med Kvik 3 så høyt. Takk! 
 
 
Kampfakta: 
 
Runde 21 i G13/14 bredde avd. 2 
Onsdag 14. oktober 2015, Sparta Kunstgress  
Sparta Sarpsborg 2 - Kvik Halden 3: 7-1 (2-1) 
 
Mål: 
0-1 6. min  
1-1 12. min Criss (Arnit) 
1-2 29. min 
1-3 50. min 
1-4 58. min  
1-5 59. min 
1-6 63. min  
1-7 66. min  
 
Laget besto av: 
Kristian (K), Arnit, Bezz, Criss, Einar, Ella, Kacper, Marieluise, Max, Mehmet, Richard og 
Viktor 
 


