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«Stang ut» til tross for mye godt spill �.

Skrevet av Fredrik Wille

Det er alltid spenning i kroppen når man skal på tur til Østfolds fotballhovedstad – og guttene
lurte på om også de skulle få sjansen til å spille på Sarpsborg stadion (som breddelaget 
gjorde tidligere denne uken). Dessverre så ble det «bare» Kurland Kunstgress, men det skal 
man jo heller ikke kimse av " alltid moro å spille kamp i flomlys!!

Det tok nøyaktig 46 sekunder før våre gutter gjorde det de kunne for at både trenere og alle 
tilreisende supportere skulle få ett eller annet infarkt; men heldigvis så greidde ikke 
hjemmelaget å benytte sjansen som faktisk ble servert på sølvfat. De første minuttene bar 
preg av litt usikkerhet, men etter hvert så begynte guttene å spille fin fotball. Det var bedre 
bevegelse og «ballen gjorde jobben» - det var artig å se mye godt kombinasjonsspill. Derfor 
var det heler ikke ufortjent at vi gikk opp i ledelsen 1-0 etter ett mønsterangrep! Og det var 
første gang på lenge at skribenten ble «blank i øyne» da Uranik alene med keeper isteden 
valgte å spille frem Simen som enkelt satte ballen i «åpen kasse». Rett og slett veldig bra. 
Herregud så enkelt fotball kan være ".. Vi fortsatte å spille god fotball og det var en liten 
«kalddusj» da hjemmelaget utlignet til 1-1. Heldigvis så var Uranik «våken» da han benyttet 
sjansen godt etter litt «klabb og babb» i forsvaret – og vi ledet plutselig 2-1 kun ett par 
minutter etter hjemmelagets redusering. Gleden ble enda større da høstens 
«scåringsmaskin» Jakob «limte» et langskudd helt oppe i vinkelen fra ca. 20 meter (ikke helt 
ulikt det denne skribenten pleier å gjøre – eller det Liverpools legendariske Steven Gerrard 
pleide å gjøre). Bra Jakob – det er viktig å prøve og ofte får man uttelling. 

Robert var godt fornøyd i pausen – og beskjeden til guttene var å fortsette det samme spillet 
– og ikke minst forsøke å opprettholde den positive tonen i laget. 

Hjemmelaget hadde benyttet pausen godt og gikk ut «i hundre» - og det tok kun 5 minutter 
før de reduserte til 2-3. Vi ble løpende litt mellom alle Sarpingene og fikk ikke til det gode 
spillet vi hadde i første omgang. Når det er sagt; vi hadde våre sjanser til å avgjøre kampen. 
Ron la ned utallig mange meter i dag og var god – men ble dessverre litt ensom i andre 
omgangen. Det var litt «stang ut» - og det fikk vi også erfare rett før den myndige dommeren 
valgte å blåse av kampen – da utlignet hjemmelaget til 3-3 og akkurat der og da føltes det 
veldig urettferdig. 

Fotball er en rar sport – og at vi kun står igjen med 1 poeng etter de to siste kampene er 
ganske merkelig. Men, sånn er det – spillet har tidvis vært godt og det er tross alt det 
viktigste. Fortsetter guttene med mye av det som ble vist mot Ekholt for noen dager siden og 
ikke minst noen av det vi så i dag så vil dette snu – garantert! Det er viktig at vi tar med oss 
det positive inn i en ny treningsuke – og trenerteamet håper på en knallbra uke med god 
jobbing og høy intensitet. Husk – det man gjør på trening gjør man ofte på kamp – og da må 
alle gi 100% på treningene!!

Fotografen var dessverre syk i dag – og istedenfor bilder så velger skribenten å 
«kommentere» ett par høydepunkter:

1. Uraniks pasning til Simen før den første «gållen». Klasse!
2. Jakobs «kremmerhus»! Klasse – snakker vi «danish dynamite»?
3. Ludvigs kanonredning liggende fra kloss hold på stillingen 3-2. Revansje? 



En liten kuriositet til slutt; Adidas Cup 2015 ble avgjort denne helgen. Og nå som vi vet 
fasiten så er det vel ingen tvil om at vi var i «dødens gruppe». Drøbak Frogn som er det 
desidert beste laget vi har møtt denne sesongen tapte i semifinalen mot Hinna FK. KFUM 
(«Kåffa» på folkemunne) som vi faktisk slo i gruppespillet tapte i finalen mot Hinna FK. Hva 
skal man si? «Ballen er rund» og hver kamp lever sitt eget liv 0.

 

Kampfakta:

Runde 3 (hengekamp) i G13 KM A-sluttspill
Søndag 20. september 2015, Kurland Kunstgress
Sarpsborg FK - Kvik Halden FK 3-3 (1-3)

Mål:
0-1 Simen, 12 min (Assist: Uranik)
1-1 16 min
1-2 Uranik, 18 min
1-3 Jakob, 23 min
2-3 40 min
3-3 69 min

Laget besto av:
Ludvig, Ron, Silas, Simen, Max, Jakob, Johannes, Laurits, Sigvard, Adrian M., Trim, Uranik 
og Elias.


