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Poengdeling mot Lisleby 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Lisleby var nok veldig revansjesugen foran dagens kamp mot våre KM-gutter. For de med god 
hukommelse så var Lisleby laget vi slo 7-0 i den siste seriekampen før skoleferien. Da spilte vi en 
fantastisk god kamp. Vi stilte med årets minste tropp grunnet skader og det var - som alltid - en spent 
gjeng som var klar for kamp på et stormfullt Strupe! 
 
 Kampen var ikke mer enn 3 minutter gammel før Jacob scoret sitt første mål for sesongen. Jacob 
plasserte seg godt å nølte ikke da han fikk sjansen til å skyte fra en fin pasning fra Simen. Nok en 
gang fikk vi en tidlig scoring! Deretter var det en forholdsvis rotete omgang fra begge lag - selv om vi 
hadde et lite overtak, men uten at vi produserte store sjanser. Skribenten tror nok at vinden skal ta litt 
av skylden for at finspillet uteble, men gutter - da er vi nødt til å spille langs bakken. Da er det enklere 
å få kontroll og man unngår «rare» situasjoner når ballen faller ned fra «himmel'n». Måltavla viste 1-0 
når en god dommer sa at «nok var nok». 
 
Robert var passe fornøyd med guttene, men som nevnt tusenvis av ganger tidligere; vi er best når vi 
spiller som et lag. Mye «føring av ball» skaper sjeldens masse farligheter. 
 
Annen omgang var ikke gammel før Ludvig viste seg frem fra begge sider av skalaen! Først en 
kanonredning når deres desidert beste spiller var mer eller mindre alene med Ludvig. Deretter fikk han 
et utrolig klønete gult kort da han for tredje gang forsøkte å lure dommeren i forbindelse med utspill fra 
femmeter. Resultat: fem minutters utvisning! Sånn kan man ikke gjøre - vi er opptatt av «fair play» og 
gode holdninger og det er tullete å utfordre dommeren. Forhåpentligvis så har både Ludvig og resten 
av laget lært at sånn gjør man ikke - det er og blir for dumt! Ron tok på seg jobben som «vikar-keeper» 
og løste den jobben på en utmerket måte.  Lisleby tok gradvis over spillet i kampen - de vartet opp 
med gode kombinasjoner og en rekke avslutninger på mål. Deres ener (tror det var 7'ern) var en 
trussel og han var også flink til å gjøre sine medspillere gode. Vi ble løpende mye imellom og var kun 
på sporadiske besøk foran deres keeper. Kampen endte til slutt 1-1 og basert på kampens utvikling så 
skal vi ikke være direkte misfornøyd med det. Begge lagene hadde hver sin omgang. 
 
Sist gang vi avga poeng i serien i Fredrikstad (2-2 mot Trosvik) i midten av juni; med andre ord neste 
tre måneder siden. Vi kan dermed ikke «deppe» for mye etter en kamp som denne. Vi er nød til å 
akseptere at vi møter gode lag (det hjelper ikke å kjefte på hverandre) og at andre lag er bedre enn 
oss eller like gode som oss (som i dag). Den viktigste kampen er alltid «den neste» og nå er det viktig 
at man nullstiller seg før kveldskampen i flomlys på Torp Arena førstkommende onsdag. Vi gleder oss 
allerede ... 
 
 
Kampfakta: 
 
4. serierunde G13 KM A-sluttspill (3. rundes kamp er utsatt) 
Kvik Halden FK - Lisleby FK 1-1(1-0) 
Søndag 6. september 2015 
Sted: Strupe 
Tilskuere: ikke altfor mange ...  til tross for at kiosken var åpen! 
 
Mål: 
3. min 1-0 Jacob (assist: Simen) 
51. min 1-1 
 
Kvik Halden FK stilte med følgende lag: 
Ludvig (K), Simen, Laurits, Ron, Trim, Max, Jacob, Uranik, Johannes, Adrian M. og Sigvard. 


