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Imponerende innsats i Nesodden Elite Cup 2015

Skrevet av Fredrik Wille

Strømsgodset, Hønefoss, Ørn-Horten, Drøbak-Frogn og Bærum – dette er klubbnavn som 
«klinger» og dette var lag som våre gutter skulle få lov til å møte i Nesodden Elite Cup 2015. 
Kort fortalt; vi mottok tidligere i høst en invitasjon fra Nesodden om å delta i en såkalt 
elitecup der de beste lagene fra Østfold, Oslo/Akershus, Vestfold og Buskerud skulle delta. 
Dette var selvfølgelig en invitasjon vi ikke kunne si «nei» til – og gleden og ikke minst 
spenningen var stor da vi så hvilke andre lag som skulle delta. Med tanke på at dette var en 
11’r turnering så var vi ganske klare på at dette ville bli en tøff, men morsom turnering. I 
tillegg til å møte gode lag så ville det også bli artig å møte nye lag.

Nok en gang var spenningen til å ta og føle på før avreise fra Strupe. Og som den siste 
seriekampen mot Moss FK så måtte guttene klare seg uten hovedtrener Robert som var i 
Barcelona for å feire 50-årsdagen! Uansett, Kjartan og Fredrik var klare for ansvaret – i 
tillegg skulle klubbens spillerutvikler Haris Juklo delta som trener eller «matchleder». Når da 
Kjartan og Fredrik hadde mottatt omtrent daglige e-poster fra Robert om hvordan vi skulle 
spille samt forslag til «plan a», «plan b», plan c», «plan d» dersom spillet ikke fungerte så var
det ikke lagt noe ekstra press på vikarene! 

Herlig gjeng som gjennomførte en fantastisk turnering på Nesodden

Første kamp i gruppespillet var mot Oppsal – som er kjent for å være en klubb som jobber 
meget godt med yngre årganger. Laget vi møtte denne fredagskvelden bestod av en rekke 
tekniske gode spillere og hele laget hadde gode basisferdigheter. Våre gutter bar preg av 
«høye skuldre» og var nok preget av stundens alvor. Første omgangen var vel rett og slett 
ganske dårlig, men vi greide heldigvis å redusere slik at vi gikk til pause på stillingen 1-1. Vi 
løftet oss betraktelig i andre omgang, men slet med å skape de store sjansene. Når Oppsal 
gikk opp til 2-1 så var det bokstavelig ganske mørkt både her og der. Trenerteamet 
«gamblet» de siste fem minuttene og satset offensivt; to spisser og tre bak. Det ga oss full 
uttelling – en utsøkt pasning fra Uranik til Ron som ikke lot seg be to ganger – og som vi har 



sett mange ganger tidligere i år – så var Ron sikker som banken og scoret et fint mål. 2-2 =. 
Og turen hjem til Halden ble straks ganske mye kortere!

Hønefoss med den gamle klubblegenden Frode Lafton som hovedtrener var vår neste 
motstander i gruppespillet. Det skal nevnes at Frode er en ordentlig «punch» Liverpool-fan 
(ikke helt ulikt noen andre vi kjenner) og vil muligens heller ha vært hjemme foran tv’n denne 
ettermiddagen. Men – og som alltid – de yngre fotballguttene blir prioritert og det skulle vise 
seg at Hønefoss ville bli en «hard nøtt å knekke». Guttene var klart det beste laget og spilte 
god fotball som ofte endte opp i gode sjanser. Men, ballen ville ikke inn i mål. Hadde 
fotballen vært rettferdig (er den ikke det?) så hadde vi ledet 3-0 til pause, men det var kun 0-
0. Guttene fortsatte presset i andre omgang, men uten uttelling. Når da den ene Hønefoss-
spilleren fikk årets treff fra tjue meter så fikk vi det bekreftet; fotball er ikke alltid rettferdig. At 
vi tapte denne kampen 0-1 kan kun betegnes som et ran på åpen gate på Nesodden! Helt 
utrolig =. Til og med legende Lafton syntes det var et merkelig resultat – og mente at vi 
hadde vært et meget godt lag. Og for dere som lurer hvilken kamp Lafton heller ville ha sett –
ja, det var kampen på «brua» der Liverpool «banka» Chelsea 3-1. Helt fantastisk!!

Etter det bitre tapet mot Hønefoss så var presset på oss – vi var nødt til å slå Kongsberg og 
samtidig måtte Ørn-Horten slå Hønefoss for at vi skulle ha sjansen til å gå til semifinalen. Vi 
gjorde jobben vår – kampen mot Kongsberg ble etter hvert veldig enkel og kan betegnes 
som en transportetappe. Resultattavla viste til slutt 11-0. Med andre ord; det var større 
spenning knyttet til resultatet mellom Hønefoss og Ørn-Horten. Heldigvis så vant Ørn-Horten 
1-0. Vi var plutselig med i «fighten» om en semifinaleplass – men da måtte vi slå Ørn-Horten 
samtidig som at Oppsal måtte slå Hønefoss (eller var det omvendt)? Samme det; vi måtte 
vinne kampen søndag morgen for i det hele tatt ha en reell sjanse for avansement til 
semifinalen. 

Det var en tent og trøtt gjeng som møtte opp kl. 0745 på Strupe søndag morgen! Det skulle 
raskt vise seg at dette ville bli en tøff kamp. Ørn-Horten hadde en rekke store og fysiske 
spillere og det ble en tøff kamp. Når det er sagt; oppførselen var god – det var også 
dommeren selv om den ene treneren til Ørn-Horten brukte all energi til å klage på han. 1-0 
kom etter et straffespark av Ron – og det var Ola som ble klart felt i forkant. 1-0 stod seg til 
pause. Heldigvis fikk vi en tidlig scoring i andre omgang og derfra og ut som kontrollerte vi 
kampen. Trim viste frem noe av sine gode egenskaper og scoret to fine mål. Resultattavla 
viste til slutt 5-0 – og vi hadde gjort jobben vår! Nå var det bare å vente på at Hønefoss 
skulle spille mot Oppsal. Heldigvis – og ikke uventet – så vant Oppsal den kampen ganske 
greit og vi var klare for seminfinalen. Veldig bra gutter – imponerende god innsats. 

Er det noe vi har lært denne sesongen så er det vel at «hver kamp lever sitt eget liv», men 
man kan vel innrømme at Drøbak-Frogn ikke var ønskemotstanderen i semifinalen. 
Skribenten antar at de mest ivrige leserne av kampreferatene har fått med seg at vi har tapt 
tre kamper mot dette gode laget tidligere denne sesongen. Og dessverre; det ble et tap 
denne gangen også. Vi holdt følge med Drøbak-Frogn i tjue minutter – dessverre ble vi 
løpende veldig mye og når vi først fikk ballen så fikk vi ikke startet vårt eget spill. 0-2 til pause
var ikke direkte ufortjent. Dessverre så øket Drøbak-Frogn ledelsen til 3-0 etter ett par 
minutter i andre omgang og da gikk mye av «piffen eller puffen» ut av våre gutter. Og 
skribenten «gidder» egentlig ikke å skrive noe mer fra denne kampen enn at vi tapte 0-7 mot 
(nok en gang) et meget godt lag. Når det er sagt; våre gutter kjempet godt og innsatsen var 
god, men ferdighetene strekker ikke helt til =. Men, vi var klar for bronsefinale mot Oppsal – 
som tapt knepent (1-2) mot Strømsgodset i den andre semifinalen.

Bronsefinalen ble akkurat så spennende og dramatisk en bronsefinale bør være! Skribenten 
tipper det var mange av de tilreisende Haldenserne som kom hjem med kortklipte negler! For



andre gang på tre dager møtte vi guttene fra Oppsal og også denne kampen skulle bli "tight"!
Ron viste kraft og styrke da han dro seg gjennom et tett forsvar og "banka kula" opp i 
nettaket! 1-0 til oss - og et hakk nærmere enda en pokal! Dessverre så sluttet guttene å spille
fotball etter denne scoringen - om det skyldtes nerver eller at de var mektig slitne vites ikke, 
men Oppsal kjempet seg inn i kampen. Det var derfor ikke ufortjent at utlikningen kom i 
midten av andre omgang. 1-1 og like langt! Det resultatet stod seg helt frem til dommeren 
mente at vi hadde spilt nok. Dermed var vi klare for åtte minutter "golden goal"! Noen av 
guttene kommenterte at det var litt trist at de gikk glipp av Halloween-feiring på lørdagen, 
men hallo ..... skal love dere at dette var mye mer spennende!! Johannes Letting hadde en 
enorm sjanse til å bli "Årets Haldenser" kun etter tyve sekunder, men ballen ville ikke inn i 
"gållen"! Vi var det beste laget i ekstraomgangen, men fikk dessverre ingen mål - og dermed 
skulle denne kampen avgjøres med en straffesparkkonkurranse. For å gjøre en lang historie 
kort; guttene tok ansvar - og selv om det var Max, Ron og Trim som scoret så var det hele 
laget som stod for en kvalifisert målgivende pasning. Ludvig psyket ut motstanderen ved å 
leke Bruce Grobbelaar (ja, de fleste husker vel han - en legendarisk Liverpool-keeper) - det 
medførte to skudd utenfor og en kvalifisert redning! Wow - for en fantastisk måte å vinne 
bronsefinalen på! Jubelen var stor da seieren var et faktum og alle guttene omfavnet 
hverandre og hadde en stor "gruppeklem"!! Det var nok ikke bare trenerne som var litt rørt ....

Høy arbeidsmoral, entusiasme, samarbeid og dyktighet er en passende beskrivelse på hva 
denne gjengen stod for denne helgen. Det var en glede å se at guttene greide å fullføre 
sesongen med stil. Og det er artig å se at det vi har trenet masse på gir resultater. 
Skribenten håper at man kan ta med seg alt det vi har lært og erfart dette året inn i neste 
sesong - da fortsetter denne spennende reisen med denne gjengen med fine gutter. Og jeg 
tror alle er enig i at det er en styrke at Robert er med som hovedtrener neste sesong.

Helgens høydepunkter:

• Masse kamper mot gode lag som vi ikke kjente fra tidligere =.
• Håvard, Ola og Erik – våre hospitanter fra Berg IL – fant sin plass i «gruppa» og bidro

både sosialt og ikke minst meget godt på banen!
• Liverpool «knuste» Chelsea på «brua»!
• Kjartan og Fredrik taklet presset fra Robert og ankom Halden søndag kveld med 

«another piece of silverware».

Kampfakta – Nesodden Elite Cup 2015

Fredag 30. oktober 2015, Myklerud KG
Gruppespill: Kvik Halden KM – Oppsal IL 2-2 (1-1)

0-1 6 min
1-1 Uranik, 8 min
1-2 45 min
2-2 Ron, 58 min (assist: Uranik)

Lørdag 31. oktober 2015, Berger KG
Gruppespill: Kvik Halden KM – Hønefoss FK 0-1 (0-1)

0-1 21 min



Lørdag 31. oktober 2015, Berger KG
Gruppespill: Kongsberg FK – Kvik Halden KM 0-11 (0-8)

0-1 Uranik, 2 min (assist: Simen)
0-2 Uranik, 6 min (assist: Max)
0-3 Adrian, 12 min (assist: Johannes 04)
0-4 Max, 14 min (assist: Uranik)
0-5 Uranik, 18 min (assist: Oskar)
0-6 Ola, 23 min (assist: Uranik)
0-7 Johannes 04, 28 min (assist: Oskar)
0-8 Trim, 29 min (assist: Ola)
0-9 Ola, 48 min (assist: Max)
0-10 Oskar, 50 min (assist: Håvard)
0-11 Ola, 54 min (assist: Max)

Søndag 1.november2015, Berger KG
Gruppespill: Ørn-Horten FK – Kvik Halden KM 0-5 (0-1)

0-1 Ron (str), 12 min
0-1 Johannes 04, 32 min (assist: Uranik)
0-3 Trim, 50 min (assist: Uranik)
0-4 Uranik, 55 min (assist: Trim)
0-5 Trim, 59 min (assist: Johannes L.)

Søndag 1.november2015, Berger KG
Semifinale: Drøbak Frogn– Kvik Halden KM 7-0 (2-0)

1-0 20 min
1-0 28 min
3-0 32 min
4-0 39 min
5-0 45 min
6-0 47 min
7-0 49 min

Søndag 1.november 2015, Nesodden KG
Bronsefinale: Kvik Halden KM – Oppsal IL 4-2 (1-0) – etter straffesparkkonkurranse

1-0 Ron, 19 min (assist: Johannes L.)
1-1 51 min
2-1 Max (straffesparkkonkurranse)
3-1 Ron (straffesparkkonkurranse)
3-2
4-2 Trim (straffesparkkonkurranse)

Troppen bestod av:
Ludvig, Ron, Simen, Marieluise, Jakob, Johannes Letting, Laurits, Adrian M., Trim, Oskar, 
Uranik, Max, Johannes Lindqvist, Håvard, Ola, Erik og Elias.




