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Uavgjort i seriepremieren mot SFK … 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Da var endelig dagen her som alle hadde ventet på – og man kunne egentlig ikke ønske noe 
mer enn det vi fikk. Strålende vær, fullt hus på Strupe og en gjeng med kampklare gutter!! 
SKF møtte vi en «dramatisk» kamp i Særp i fjor – der de utlignet (høyt ufortjent vil mange 
hevde …) rett før slutt.  Denne gangen ønsket vi revansje – og etter mye trening og til dels 
godt spill i treningskampene så var forutsetningene absolutt tilstede!  Eneste skår i gleden er 
at Johannes fortsatt er skadet, men det går fremover – krykkene er kastet og han er på 
bedringens vei!  En liten kuriositet; vår programselger gikk tom for program allerede tretti 
minutter før kampstart – og tilbakemeldingene fra kjøperne er bare positive!  Moro. 
 
Game on! 
 

 
 
Spent gjeng i garderoben før kamp …… 
 
Pølsekøen var fortsatt lang da Adam scoret årets første seriemål for oss.  Det tok kun noen 
sekunder før guttene vartet opp med et mønsterangrep der Uranik forserte nedover langs 
linjen og slo et perfekt innlegg til «klinkekulesamler’n» som enkelt fikk «putta kula i gållen»!  
Vakkert – og all ære til den nye tenåringen som slo assisten.  «Wow» tenkte nok fansen – 
dette kan bli en artig sesong!  Og det kan skribenten allerede nå skrive under på – det vil 
selvfølgelig bli en artig sesong – det er jo derfor vi spiller fotball!  Gjestene fra Særp var store 
og slo masse langt og det tok ikke lang tid før man skjønte at dette ville bli en «krigekamp» 
uten mye finspill.  Vi var det førende laget i hele første omgang – og hadde nok av sjanser til 
å avgjøre kampen.  Max og Laurits slo gang på gang fantastiske cornere, men vi fikk ikke 
«dytta» ballen over mållinjen. SFK hadde et par skudd på mål – der Ludvig hadde en meget 
og redning.  Litt merkelig at man gikk til pause med kun et mål – her kunne det og kanskje 
burde ha vært mange flere mål, men vi ledet!  Fansen var god fornøyd og det var sikkert 
klubben også da pølsekøen ble lang igjen! 
 



 
 
Robert var brukbart fornøyd i pausen …. 
 
Robert var passe godt fornøyd i pausen.  Man var innforstått med at det ville bli en «krig» 
noe alle guttene var innstilt på.  Målet var – som alltid – å vinne omgangen.  Noen bytter ble 
gjort – og guttene var klar til tøffe trettifem minutter. 
 
Vi kom dessverre tidlig på defensiven i andre omgang – egentlig litt merkelig.  Og det ble 
ikke enklere når Simen dessverre fikk et gult kort for å dra i trøya.  Kortet var nok korrekt 
dømt, men at en av våre skulle være den første spilleren som fikk gult i denne kampen var 
veldig merkelig, men sånn er det  - «dommer’n dømmer» - lite vi kan gjøre med det.  
Gjestene fikk sin redusering etter ni minutter i andre omgang – og vi var like langt.  «Krigen» 
fortsatte og det bølge litt frem og tilbake uten hverken godt spill eller mange sjanser av noen 
av lagene.  SFK hadde to gode midtstoppere som fortsatte å «måke» ballen så langt de 
kunne og det var vanskelig å finne en god rytme.  Etter fjorten minutter fikk vi et frispark på 
ca. 20 meter – og det var fantastisk deilig å se Ron «kline kula» opp i nettmaskene.  
Fantastisk skudd – og skribenten fikk jo med en gang «flashback» til Steven Gerrards (ja, 
den gamle Liverpool-legenden) utallige frisparkmål.  Bra Ron – dette vil vi definitivt se mer 
av!!   Dessverre – som i fjor høst – så utlignet gjestene ett par minutter før slutt – skudd fra 
spiss vinkel gikk gjennom beina på Ludvig.  Kampen ebbet ut og årets første seriekamp 
endte 2-2. 
 
Med tanke på at vi møtte et fysisk lag og at vi åpenbart hadde noen «seriepremierenerver» 
så skal vi være fornøyd med et poeng.  Ja, det er alltid bittert at motstanderne scorer rett før 
slutt, men sånn skjer – det er en del av fotballen.  Det eneste vi kan gjøre er å fortsette å 
jobbe hardt på treningene – og skribenten er rimelig sikker på at guttene også i år vil sanke 
mange poeng.   
 
Kampens høydepunkter: 
 

 Fantastisk åpningsangrep som reduserte i en «gåll».  Skribenten ønsker å fremheve 
at det beste man kan gi en lagkompis er en god pasning! 

 Fyrverkeri av frisparkskudd fra Ron. 
 Fullsatt Strupe – artig at så mange ser på guttene! 

 



I kveld skal begge breddelagene i aksjon – og for alle dere som elsker fotball så er det bare å 
sette seg mellom 9’ern og 11’ern på Strupe.  Begge lagene skal spille kl.20:00. 
KM-lagets nestekamp er  Adidas Cup førstkommende søndag mot Nordstrand. Nordstrand 
er et meget godt lag som blant annet (gitt at skribenten ikke husker feil) var i finalen i Norway 
Cup i fjor.  Er interessen stor nok så settes et opp buss for fansen … Gi beskjed! 
 
 
 
Kampfakta: 
 
1. serierunde – KM G14 
Onsdag 20. april 2016, Strupe 
Kvik Halden FK – SFK 2-2 (1-0) 
 
Tilskuere: Veldig mange – til og med daglig leder Joacim kommenterte at det var mange å så 
på … 
 
Mål: 
1-0 Adam, 1 min (assist: Uranik) 
1-1 44 min 
2-1 Ron, 49 min 
2-2 68 min 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Håvard, Jacob, Silas, Max, Adrian, Trim, Laurits, Marieluise, Uranik, 
Adam og Elias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS! 
 
Eirik Horvath ble visstnok litt lei seg for at det hverken var mer omtale eller bilde av ham i 
årets program.  Vi er selvfølgelig strålende fornøyd med at han deltar på en rekke treninger – 
og som «plaster på såret» vil han muligens få en fast spalte i kampreferatet. 
 

 
 
 


