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Tredje strake seier sikret avansement i Adidas Cup !!! 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Endelig var dagen her – årets tredje kamp i gruppespillet i Adidas Cup spilles og etter 
glimrende innsats mot Oslo-lagene Nordstrand og Oppegård så var det opp til guttene om de 
ønsket å gå videre eller ikke.  Forutsetningene var klare; et poeng var nok til å vinne gruppen 
og avansere videre – med tap kunne vi i beste fall bli en av de beste «toerne», men 
avansement videre var ikke sikkert.  Med tanke på at den siste kampen var litt «rufsete» så 
var i hvert fall trener teamet spent foran dagens kamp – spesielt når vår grunnholdning er at 
ved seier så er det trenerteamets fortjeneste og ved tap så er det selvfølgelig spillernes 
skyld.  Enkel filosofi som har fungert godt så langt – og det er viktig at alle kjenner til 
ansvarsinndelingen.  Innledningen til kampen var ikke den beste; Max måtte kaste inn 
håndkle på morgen på grunn av feber og sår hals og kapteinen Simen var heller ikke helt i 
slag, men optimismen var likevel god i garderoben før kampen.   
 
Robert forsøkte å snakke om at det ikke gis stilkarakterer i fotball – og i denne kampen var 
det kun en ting som gjaldt; det var og ikke å tape!!!!  Avansement i Adidas vil være en ny 
milepæl for oss og er også et av sesongens mål. 
 
Når Adrian i tillegg fikk hjelp av Frauke til å få en tysk (les.; stram og disiplinert) knute på 
skoene så lå alt til rette for en god kamp!  Takk for hjelpen Frauke!! 
 
Game on!! 
 

  
 

Hovedtrener i heftig diskusjon også før kampen …        Knutene før de skulle bli ”tyske” … 
 
 
 

 
 
Spent gjeng hilser på dagens motstandere Lisleby FK før kampen 
 



Det tok ikke mange minutter før det var ganske tydelig å se at både spillere og (kanskje noen 
trenere) var nervøse.  Egentlig litt dumt da vi vet at vi er kapable til å spille meget god fotball. 
Nok en gang ble vi løpende mye i mellom og vi er ikke tøffe nok i duellene, men når det er 
sagt – hjemmelaget hadde heller ikke mye å by på.  Totalt sett hadde vi et overtak og 
produserte noen sjanser som på en normal dag ville ha resultert i en scoring eller to, men det 
gjaldt selvfølgelig ikke i dag!  Taktikken var klar for alle – vi måtte ikke tape og ett par 
«gåller» burde roe ned alle – også trenere og fansen.  Derfor var det en stor lettelse – og 
ikke minst glede at venstrefoten til Laurits gjorde jobben da hans velplasserte skudd gikk 
forbi keeper’n – vi ledet 1-0!!!  Puuhhh … ikke spesielt deilig!!!  Når Trim fikk muligheten etter 
tjuefire minutter etter pasning fra Uranik så var lettelsen stor!  Måltavla på Sentralidrettslaget 
viste 0-2 og vi var på god vei til neste runde i Adidas Cup.  Dessverre så viser vi – nok en 
gang – liten kynisme i en viktig del av kampen og mister ballen enkelt.  Og – typisk nok – så 
var det nok til at en av hjemmelagets spillere får et drømmetreff fra 25 meter – ballen går rett 
opp i vinkelen og utagbar for Ludvig.  Mot spillets gang vil de fleste si, men sånn kan skje – 
og i stedet for å ha den farlige ledelsen 2-0 til pause så hadde vi den enda farligere ledelsen 
2-1.   Gutter; skribenten har sagt det tidligere – det er lov å bruke «hue» og vi må bli 
smartere og mer kyniske. 
 
Det er mildt sagt en overdrivelse å si at Robert var godt fornøyd i pausen.  2-0 hadde vært 
greit (selv om finspillet hadde uteblitt), men reduseringen til hjemmelaget rett før pause var 
unødvendig.  Når det er sagt; våre gutter på sitt beste skal være mye bedre enn Lisleby-
guttene, men ingenting kommer gratis.  Man må løpe, man må takle, man må vise 
engasjement – og man må i gang «lagmaskinen» igjen.  Målsettingen for andre omgang var 
veldig klar – omgangen skulle ikke tapes!!!! 
   
Andre omgangen ble en lang og spennende affære – dessverre lite godt spill og heller ikke 
mange store målsjanser.  Skribenten er ganske sikker på at de såkalte «nervene» må ta mye 
av skylden for at spillet ble som det ble.  Begge lagene skapte noen sjanser – vi hadde en 
rekke brukbare sjanser til å få en tomålsledelse igjen, men ubesluttsomhet og svake 
avslutninger gjorde det lett for hjemmelagets keeper. Hjemmelaget skapte for øvrig sine 
desidert største sjanser rett før slutt – de var nærme en utligning, men Adrian (med «tyske» 
knuter) reddet på streken og hindret utlikningen for hjemmelaget.  Adrian – den var veldig 
viktig!  Hadde det blitt 2-2 så vil avslutningsminuttene ha blitt altfor nervepirrende – både for 
spillere og fansen … ikke for trenerne; de var meget «kalde og rolige» på slutten!  Lettelsen 
var kanskje større enn den umiddelbare gleden når dommeren – på overtid – blåste av for 
kampen!!!!  Årets tredje strake seier i gruppespillet i Adidas Cup var i «boks» og vi var klare 
for avansement!  Fantastisk bra!  Well done mates!! 
 
Kampens høydepunkter: 
 

• Vinner på en dårlig dag – det er alltid bra og positivt.  Det er ikke unormalt at gode lag 
har den egenskapen – og det må vi ta med oss videre.  Det er umulig å spille 
«festfotball» hver gang. 

• Nok et mål fra en av backene (les.; Laurits) selv om han var litt mer offensiv i dag. 
• Jubelen etter at dommeren blåste av kampen – det var en del av guttene som var 

veldig lettet!! 
 
Dagens seier var ikke «pen», men avansement i cupen er imponerende.  Man skal ikke 
glemme at denne gruppen vant vi fortjent – og seieren mot spesielt Nordstrand IF på 
«Niffen» var sterkt.  Når vi i tillegg slo Oppegård IF på hjemmebane så er avansement fullt 
fortjent.  Robert hevder selvfølgelig at meste av «kred’n» må tilfalle trenerteamet, men 
skribenten er såpass beskjeden at spillerne også bør tildeles en liten del av æren! 
 
Skribenten kjenner ikke alle detaljer i klubbens historie, men det er mye som taler for at 
guttene «skrev historie» i dag som det første ungdomslaget som gikk videre fra gruppespillet 



i Adidas Cup.  Og for dere som ikke kjenner til turneringen; det ansees som et såkalt 
«uoffisielt NM» og for de med god hukommelse så slo vi fjorårets finalist (les.; KFUM) i 
gruppespillet.  Med andre ord; alt kan skje – det er opp til oss. 
 
Hverken dato eller motstander i enste runde er bestemt, men vi skal spille mot den beste 
«gruppetoer’n» - så er vi riktig (u)heldige så blir det kanskje langtur til Vestlandet!!  Vi skal 
uansett være klare.. 
 

 
Kampfakta: 
 
Adidas Cup – 3. gruppespillkamp 
Lørdag 21.mai 2016, Sentralidrettsanlegget på Lisleby 
Lisleby FK - Kvik Halden FK 1-2 (1-2) 
 
Tilskuere: 
Flere Haldensere enn lokale som hadde tatt turen til Sentralidrettsanlegget på Lisleby.  Rett 
og slett imponerende at så mange ville være til stede når «historien» skulle «skrives» …. 
 
Mål: 
0-1 Laurits, 12 min (assist: Trim) 
0-2 Trim, 24 min (assist: Uranik) 
1-2 34 min 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Jacob, Håvard, Silas, Adrian, Trim, Laurits, Criss, Uranik, Johannes, 
Marieluise og Elias. 
 
 
 

 
 
Glad gjeng i Fredrikstad som er videre i Adidas Cup …. 


