
Gutter 2002 

Vi vant andre omgang 

Skrevet av Frauke Schmitt Gran 

I forrige kamp ledet vi til pause. I dag vant vi andre omgang. Nå må vi bare kombinere dette... ☺ 

Vi møtte Lervik 2 på bortebane. Fra vårens oppgjør husket vi noen store gutter, en rask spiss og at vi 
ikke var på hugget i starten av omgangene. I dag møtte vi ikke fult så mange store gutter, et knippe 
små gutter og den raske spissen (takk, Kristian, for god personhukommelse).  

Dagens kamp startet litt bedre enn i vår, men også i dag manglet vi tæl i begynnelsen: Det var daffe 
løp og upresise pasninger lagledelsen observerte fra sidelinjen. Resultatet ble et mål imot, og så to 
kjappe til. Vi var nesten ikke i Lerviks banehalvdel det første kvarteret av kampen. Så tok vi oss 
sammen, spillernes enkeltprestasjoner ble bedre, løpene ble raskere, pasningene bedre. Hele laget 
vårt hevet seg. Riktignok byttet Lervik noen store mot noen små spillere, men disse små var hurtige og 
spilte bra. Lervik fikk ikke flere mål i første omgang. Og vi fikk sjanser og kampen var jevn.  

Kacper gjorde igjen en solid jobb som midtstopper. Han hadde Ella foran seg i store deler av første 
omgang, hun fikk mer og mer fart på seg og både ryddet unna ballen når det trengtes og fikk ballen 
fremover når vi snudde til angrep. Vi brukte flere spillere i back-posisjonene: Einar, Richard, Herman, 
Marieluise og Kacper jobbet bra alle sammen, de tettet godt bakover. Solveig som sentral midtbane, 
Criss som spiss og Adam på kant hadde en kjempemulighet rett før pause, men Lerviks keeper vant 
ballen til slutt. 

 
Dagens målscorere, assist-entene og jentene: Arnit, Criss, Adam, Marieluise, Solveig og Ella 

I pausen krevde laglederne enda mere innsats for andre omgang, og da denne startet var vi på. Criss 
og Adam samarbeidet og fikk sjanser. Marieluise spilte kant nå og kom på fine løp, med innlegg fra 
siden. Men det var Adam som slo et innlegg mot Criss i midten, så vet vi ikke om Criss var bort i ballen 
før Marieluise skjøt den mellom beina til Lerviks keeper. Det så ut som om han hadde tatt ballen, med 
hendene mellom beina, men så falt han og ballen glapp i mål. Leit for keeperen, men bra for oss! 3-1. 
Adam fikk seg en smell i låret og byttet med Arnit. Som straks assisterte Criss på nok et mål for oss. 3-



2. Viktor, som ble brukt som spiss og kant i første omgang, var midtstopper i andre omgang. Og det 
fungerte utmerket! Mehmet kom inn midt i omgangen og viste seg frem på venstre kant. Solveig og 
Ella fant mer og mer inn i spillet. Begge var tøffere og raskere på ballen nå enn tidligere i kampen. 
Solveig styrte bra fra sentral posisjon. Ella gikk på de lange Lervik-guttene uten respekt, rask oppi og 
tett innpå. Hele andre omgang viste laget bra samspill. Slik vil vi gjerne ha det! 

Siden vi nå luktet muligheter for utligning, satte Lervik på sine beste spillere igjen, og han ene greide å 
bryte vår forsvarslinje og scoret: 4-2. Men som sagt: Vi spilte bra, og kun fire minutter etterpå satte 
Adam inn 4-3-målet med assist fra Criss. Vi ville ha 4-4 og spilte offensivt, men da presset Lervik enda 
hardere og gikk opp i 5-3 ledelse fem minutter før slutt. Og dette ble kampens siste mål. 

På tampen av kamprapporten må skribenten nevne Kristian: Han spilte en veldig bra kamp! Mange 
gode redninger, og ”håndballklasse” over benparaden rett før slutt!  

Mange takk til Ella og Solveig for at dere var med oss på kampen. Tror alle gutta var strålende 
fornøyde med å ha dere med. Vi lagledere også! Vi får prøve å få til dette en gang til.  

Kampfakta: 

Runde 16 i G13/14 bredde avd. 2  
Onsdag 9. september 2015 på Manstad KG 
Lervik 2 - Kvik Halden 3: 5-3 (3-0) 

Mål: 
5. min    1-0 
10. min   2-0 
12. min   3-0 
44. min   3-1   Marieluise (assist: Criss eller Adam) 
48. min   3-2   Criss (Adam) 
59. min   4-2 
63. min   4-3   Adam (Criss) 
65. min   5-3 

Laget besto av: 
Kristian (K), Adam, Arnit, Criss, Einar, Herman, Kacper, Marieluise, Mehmet, Richard, Viktor, Ella 
(J02) og Solveig (J02) 


