
Gutter 2002 

Serie bredde: Kvik 3 startet høstsesongen 

Skrevet av Frauke Schmitt Gran 

Onsdag 19.8. spilte Kvik Halden 3 borte mot Tune 2. 
 
Tune 2 er et lag som består av bare 2001-gutter. (2002-modellene til Tune spiller på Tune 3, som 
møter Kvik 2 i høstens siste kamp.) I våres tapte vi 3-6 på Strupe.  
 
Dagens mål var å kjempe hele veien og selge seg så dyrt som mulig. Dette greide vi! 
 

 
Laget før kampen. 
 
Første omgang begynte ganske jevnt. Motstanderen hadde noen raske kantspillere, men våre backer 
Richard og Einar jobbet godt, og det ble ikke altfor farlig foran mål. Derimot kom Matias flere ganger 
på skuddhold foran mål, med pasninger fra både Criss og Max. Og da vi byttet spiss, hadde også 
Adam flere gjennombrudd. Desverre greide vi ikke å score. Blant annet fordi Matias ble tatt i sandwich 
etterhvert, mellom to forsvarere som var 1 ½ hode høyre... 
Men mot slutten av første omgang ble vi litt uoppmerksom et lite øyeblikk, og da satt ballen i mål for 
Tune. Synd, fordi vi var enige i pausen om at vi hadde spilt bedre enn dem. 
 
Etter pause fortsatte vi jevnt med Tune. Kristian spilte en god kamp og hadde flere klasse redninger. 
Elias som midtstopper og Zaki som ryddegutt foran ham fungerte bra. Men det ville seg fortsatt ikke 
med mål for oss: Våre spisser ble nå veldig godt passet på, Elias hadde flere gode frispark og 
Marieluise hadde en flott sjanse som ble klarert av Tunes lange keeper. Einar og Criss skapte uro for 
Tune på venstre side og Arnit og Mehmet bidro på venstre kant.  
 
Så mistet vi trykket og konsentrasjonen igjen, og Tune fikk nok et (rotete) mål. Og enda ett rett etterpå.  
 
Men så skjerpet vi oss! Da kom plutselig kampånden frem. Og etter et flott raid av Criss og Max på 
høyre side greide Adam å plassere ballen i mål! Vi begynte å spille bedre sammen som et lag, 
plutselig levde Tune farligere enn de kanskje hadde lyst til. Fire minutter senere gjentok Max og Adam 
sitt samarbeid, og ballen smøg seg under keeper og i mål. Da var det 2-3, og vi luktet uavgjort. I siste 



minutt fikk vi et frispark litt inn på Tunes halvdel. Elias utførte, keeper måtte gi retur, og minst tre Kvik-
spillere var på denne, i tur og orden. Men til slutt fikk Tune-keeperen tak i ballen. Og dermed ble det 2-
3. 
 
Dette var alt i alt en bra start for høstsesongen. Vi få prøve å forbedre samspillet innen neste runde, 
og opprettholde trykket som vi viste i 75% av tiden. 
 
Mange takk til Matias og Zaki for steinbra innsats, vi låner dere gjerne igjen en annen gang. 
 

Kampfakta: 

Runde 12 i G13/14 bredde avd. 2  
Tune 2 – Kvik Halden 3: 3-2 

Mål: 
31. min   1-0 
60. min   2-0  
62. min   3-0 
64. min   3-1 Adam (Max) 
68. min   3-2 Adam (Max) 

Laget besto av: 
Kristian (K), Adam, Arnit, Criss, Einar, Elias, Marieluise, Matias, Max, Mehmet, Richard og Zaki. 

 


