
Like sikkert som høsten er i anmarsj er at Haldenalliansen G02 reiser til Hamar for å delta i HamKam Talent 
Cup.  Årets tropp bestod av 17 spillere - derav hele 15 spillere fra Kvik Halden FK og 2 fra TTIF.  Når det er 
sagt; flere spillere fra distriktet har deltatt på treninger gjennom hele året, men av ulike årsaker så kunne 
man ikke være med på "avslutningsturneringen".  Trenerteamet bestod av Haris Juklo, Robert Horvath og 
Fredrik Wille - alle involvert i Kvik Halden FKs G02 lag i det daglige.  Nytt av året var at man ønsket å 
profesjonalisere "opplegget" - som blant annet innebar innkvartering på hotell i Hamar og ikke i et gammelt 
ille-luktende klasserom på en lokal barneskole .....  Ingen tvil om at guttene satte pris på optimale forhold - 
denne gangen skulle alt legges til rette for at de var optimalt forberedt til kampene.  Med tanke på at gruppen 
var tøff så var det viktig; Hødd, Oppsal og Modum var motstandere i gruppespillet.  Hødd kjenner alle til - en 
klubb som ikke er helt ulik Sogndal og en klubb som har gode tradisjoner med godt 
ungdomsarbeid.  Treneren var blant annet broren til landslagskeeper Nyland.  Oppsal er kjent for det samme 
- en meget god ungdomsavdeling og spesielt kjent for et meget godt G01 lag.  Modum var et nytt 
bekjentskap for oss. 
 
Etter ankomst spaserte vi ned til Hamar-sentrum - og spaserturen var ikke tilfeldig, Det var viktig å strekke på 
beina etter en lang biltur - som forøvrig var lengre for noen enn andre (ref.; noen ganger er det bedre å bare 
være menn og gutter i bilen ....).  Bord og pizza var forhåndsbestilt på Pizzanini - og i og med at vi hadde 
hele kjellerrommet for oss selv så ble deg en kombinert seanse; kveldsmat og spillermøte.  Det var en god 
stemning i troppen - og latteren satt løst rundt hele bordet.  På vei tilbake til hotellet fikk Robert "flashback" 
tilbake til sin ungdomstid.  For å si det slik; det er ikke bare i Halden det finnes såkalte "rånere"!  Noen av 
guttene forsøkte dessuten å sjarmere noen lokale jenter, men uten hell - ikke rart med tanke på at man 
fortsatt bruker hvite tennissokker og slippers!!!  Mobiltelefonene ble samlet inn - til stor sorg for noen av 
guttene.  Blant annet forsøkte Kristian å lure undertegnede, men det fungerte dårlig - undertegnede har 
fortsatt til å gode og bli lurt av en fra Dær'n!  Kommer aldri til skje ..... Haris og undertegnede brukte kvelden 
til å diskutere taktikk og plan før åpningskampen mot Hødd.  Robert benyttet sjansen til å besøke 
"Danseloftet - for oss over 50" i Hamar.  
 

  
 
  
Guttene skal ha honnør for at de kom til frokostsalen kl. 07:00 - rett og slett imponerende.  Alle gikk likt kledd 
og det så veldig proft ut - en fin gjeng med ambassadører for Haldenfotballen! Gleden var dessuten stor når 
de fikk tilbake mobiltelefonen - hadde sikkert vært en tøff natt for mange! 
 

   



 

   
 
Hødd var motstander i åpningskampen og det tok ikke mange minuttene før vi skjønte at dette vil bli en jevn 
og tøff kamp!  Hødd fremstod som et godt organisert lag med mange gode spillere.  Men deg gjorde også vi 
- vi var nok ikke like ballsikre, men jobber hadde og vi jobbet for hverandre.  Den største sjansen fikk vi da vi 
vartet opp med et mønsterangrep, men dessverre så var stolpen i veien for avslutningen til Kristian.  Ett par 
minutter senere så var Trim helt "konge" i luften og ekspederte corneren fra Uranik rett i "gållen" på en 
perfekt heading.  Veldig bra.  Det skal sies at Ludvig spilte en av sine bedre kamper noensinne og vartet opp 
med en rekke fantastiske redninger - som gjorde at vi gikk til pause med ettmålsledelse.  Andre omgang 
startet som den første - Hødd presset på og Ludvig fortsatte med godt keeperspill.  Dramatikken oppstod 
etter halvspilt omgang!  Vi fikk et straffespark etter en feilaktig dommeravgjørelse - og både spillere og 
trenere fra Hødd protesterte høylytt.  Vår reaksjon var helt klar - vi skulle ikke "gålle" på den straffen og Ron 
fikk klar beskjed om å trille ballen inn til keeper.  Trenerteamet ble litt stresset i forkant - Ron satt seg nemlig 
ned for å knyte skolissene før straffesparket og vi trodde en liten stund han skulle lime den opp i vinkel'n – 
akkurat  som undertegnede ofte gjør på treninger ..... Men neida, Ron gjorde som avtalt og guttene viste 
ufattelig god sportsånd og Fair Play.  Veldig bra gutter - der var nok mange som fikk en liten klump i halsen 
da!!  Og hele episoden fikk presseoppslag (http://www.ha-halden.no/sport/haldenalliansen/fair-play/da-dette-
halden-laget-fikk-straffe-gjorde-de-noe-helt-spesielt/s/5-20-267687) Kampen fortsatte i er høyt tempo og 
Hødd fikk til slutt en redusering. Heldigvis så ha vi ikke opp - og Johannes var sikker som banken (og ja, vi 
snakker fortsatt om DNB og ikke italienske ....) og satte ballen sikkert bak en utrustende Hødd-
keeper.  Veldig bra avslutning - og veldig bra pasning fra Uranik i forkant.  Hødd presset på, men en heroisk 
innsats fra guttene i sluttminuttene sikret at vi fikk en usedvanlig god start i denne cupen.  Veldig bra innsats 
av alle, men Ludvig var nok "Man of The Match" i denne kampen!  Uansett en god lagseier! 
 
Bernt og Kari tok på seg rollen som «kjøkkensjefer» og sørget for at guttene fikk i seg næring umiddelbart 
etter kampene – og oppladning til den neste kampen mot Oppsal var allerede i gang.  Litt usikker på om 
spillerne skjønte det, men trenerteamet jobbet i hvert fall hardt med å omstille seg. 
 

  
 
Midt under oppvarmingen så dukket det plutselig opp to representanter (Fair Play ansvarlig og 
presseansvarlig) fra arrangørklubben – de hadde hørt om hva som hadde skjedd på morgenen og var 
«blanke i øya» og ekstremt imponert av hva våre gutter hadde gjort.  De ønsket å gi oss en liten 
oppmerksomhet – og alle guttene fikk en fin flaske samt at det ble tatt et fint bilde med straffeskyter Ron i 
midten.  Bilde og en liten artikkel ble umiddelbart offentliggjort på turneringens Facebookside 
(https://www.facebook.com/HamkamTalentCup/photos/a.156199571211775.1073741830.156126741219058
/690164034481990/?type=3&theater) Veldig bra gutter – vi er stolte av dere.  Respekt!  
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Oppsal IL var ikke helt ukjent for oss – Kvikeguttene møtte dette laget i en elitecup på Nesodden i fjor høst 
og det endte med uavgjort i gruppespillet og seier etter straffesparkkonkurranse i bronsefinalen.  Når det er 
sagt; det var et godt lag med mange gode individualister.  Guttene var klare – de synes alltid det er stas å 
spille på HIAS som er banen som ligger rett ved siden av renseanlegget i Hamar. Spør du undertegnede så 
kunne eimen rundt banen mistenkelig minnes mye om den samme eimen på guttens hotellrom, men nok om 
det …. Oscar var keeper i denne kampen – og dessverre var det ingen som turte å ta et bilde, men han 
bruke faktisk Kvikecaps i hele kampen.  Flink gutt Oscar!  Vi startet ganske godt og hadde mye 
«ballbesittelse» de første 10-15 minuttene, men vi kom ikke til noen farlige avslutninger.   Dessverre så 
scoret Oppsal to raske mål rett før pause og det skulle vise seg å være «dødsstøtet» i denne kampen.  Haris 
var vel alt annet enn fornøyd i pausen og var klar i talen – guttene måtte «faen meg begynne å blø for 
drakten»!!  Inntil da så var det faktisk bare sjokoladepålegg på drakten – veldig lite blod!  Dessverre så 
scoret Oppsal sitt tredje for dagen allerede etter to minutter i andre omgang og kampen var definitivt 
punktert.  Resten av kampen var egentlig ganske kjedelig – i hvert fall for oss.  Kampen endte til slutt 0-4 og 
nå gidder egentlig ikke undertegnede å skrive noe mer om den kampen.  Tipper at det kun hadde vært Per 
Mathis som hadde funnet noen høydepunkter i denne kampen …. 
 

  
 
Etter en gourmetlunsj (ifølge noen av guttene så var det rester fra fjorårets turnering) på Briskeby så begynte 
oppladningen til dagens siste kamp – og det var Modum IL som var motstandere.  Nytt bekjentskap for oss, 
men åpenbart et godt lag; de hadde kun tapte 0-1 mot Oppsal, men fått ordentlig juling mot Hødd.  Robert og 
Haris pluss et par av foreldrene hadde gjort noen regneøvelser og det var fortsatt fullt mulig å kvalifisere seg 
til enten a- eller b-sluttspill.  Men, det kunne også bli c-sluttspill!!  Litt kjipt med tanke på c-sluttspill etter 
knallåpningen vi fikk mot Hødd – og alle følte det var dumt at vi hadde gitt fra oss initiativet til Oppsal …. Men 
sånn er det jo; blant disse guttene så lever hver kamp sitt eget liv og absolutt alt kan skje. 
 
Kampen var kun 2 minutter gammel før vi tok ledelsen mot Modum.  Trim viste noen av sine gode kvaliteter 
og gjennomspillet til Laurits var av høy klasse – og Laurits tvilte aldri; han scoret enkelt.  Og trenerteamet 
skjønte fort at dette var en kamp vi burde vinne greit.  Guttene spilte god fotball i første omgang – de lot 
«ballen gjøre jobben» og hadde full kontroll hele tiden.  Og for ordens skyld; hvem var guttene – joda – 
troppen bestod av Oscar, Ludvig, Adrian, Kristian, Elias, Jacob, Laurits, Silas, Ron, Trim, Uranik, Johannes, 
Max, Oskar, Criss, Håvard og Simen …… Uranik la på til 2-0 etter ti minutter.  Alle med et snev av 



fotballforståelse vet jo at en to-null-ledelse er kjempefarlig, men ikke denne gangen.  Vi skapte en rekke 
sjanser, men var ikke dyktige nok foran mål. Modum løsnet vel knapt nok et skudd på Ludvig i denne 
kampen.  Haris var godt fornøyd i pausen (i hvert fall sammenliknet med den forrige kampen) – og planen 
var klar; man skulle fortsette med det samme spillet.  Guttene forsøkte så godt de kunne, men man må vel 
være såpass ærlige å si at kvaliteten falt på det meste vi gjorde, men det gikk likevel greit…. Og kampen ble 
punktert da Johannes «donka inn kula» på mesterlig vis etter ni minutter i andre omgang.  Max skal også ha 
litt ære for et presist gjennomspill.  Modum reduserte noen minutter senere etter litt «klabb og babb» hos 
oss, men det gjorde ingenting.  Vi vant – og hadde dermed oppnådd målet med to seiere i gruppespillet.  
Spørsmålet var om det holdt til et a- eller b-sluttspill!  Hødd og Oppsal spilte på nabobanen og etter mye 
dramatikk – blant annet et skudd fra Hødd i «tvælla» i sluttminuttene så ebbet kampen ut og endte 2-2!  
Fantastisk for oss!!  Og matematikerne på sidelinjen regnet fort ut at vi kom på andre plass i gruppespillet og 
var klar for b-sluttspill.  YES!!!  Bra gutter!! Bra trenerteam!! Og bra foreldre – takk for støtten den første 
dagen!!! 
 
Guttene avsluttet dagen med nok et gourmetmåltid på Briskeby - og etter et lite besøk på Kiwi så valgte de 
fleste av guttene å slappe av på rommene.  Noen låste seg inne på toalettet for å «skype» med kjærestene 
hjemme i Halden, noen spilte musikk og noen andre leste dikt.  Ikke tvil om at Per Mathias har gjort inntrykk 
på noen av guttene.  Trenerteamet var også slitne; spesielt Robert og Haris.  Som alle i verden vet så trener 
Robert masse for tiden så han brukte kvelden til å restituere seg og ikke minst gjøre seg klar for nye kamper 
og treninger neste uke.  Taktikk og spillesystemer ble diskutert i mange timer – ingenting skulle overlates til 
tilfeldighetene og utfordringen var om spillerne hadde krefter og mot til å gjennomføre.  Robert valgte denne 
kvelden å gå rett til sengs – i følge han selv så hadde det vært et såpass stort press på «Danseloftet – for 
oss over 50» kvelden før og han orket ikke det to kvelder på rad ….. 
 

 
 
Guttene var ikke direkte «friske og raske» når de gjorde entré i frokostsalen, men det endret seg heldigvis 
raskt.  Og det er ganske stilfullt å observere guttene hente mat – spesielt eggerøre og bønner.  Det var da 
undertegnede plutselig angret på at han ikke hadde investert i CO2-kvoter før denne turen …. Makan til 
gassproduksjon hos noen av disse guttene skal man lete lenge etter …. Når det er sagt; om det ikke var i 
godt humør så ble de det raskt når de fikk tilbake mobiltelefonene.  Ikke mer som skal til …. 
 

   
 
Fornebu var motstander i den første sluttspillkampen.  Fornebu er en liten «talentfabrikk» på Oslo Vest – og 
er et meget spillende lag.  Våre gutter var veldig skjerpet – Haris hadde gitt noen gode og konkrete 
instruksjoner.  Målet var å ha en «tett ramme» og «ballen skulle gjøre jobben». 



  
 
På en praktfull kunstgressbane på Furnes så tok det kun et minutt før guttene vartet opp med helgens 
fineste angrep. Simen starter med en «stikker» til Uranik som løper ned langs siden og «drar av en mann» 
før han spiller inn til Johannes som nok en gang er «sikker som banken» (og ja, vi snakker fortsatt om DNB 
og ikke italienske ….).  Deretter fortsatte guttene med flott spill – sikker med ballen og mange gode 
kombinasjoner. Både Uranik, Johannes og Laurits scoret et til før pause – og vi ledet med fire mål!  Veldig 
imponerende – garantert ikke mange som hadde trodd det.  Og det beste var at vi spilte feiende flott fotball!  
Trenerteamet var godt fornøyd i pausen – og det skulle vel strengt tatt bare mangle!!  Andre omgang startet 
som den første; det tok kun tre minutter før vi ledet med hele fem mål.  Naturlig nok så mister vi noe av 
konsentrasjonen og nøyaktigheten i andre omgang og Fornebu scoret også noen ganger.  Heldigvis så 
scoret Max også en gang så resultattavla viste 6-3 når kampen var ferdig.  Well done lads!  Dette var 
morsomt!!  Og vi var kvalifisert for enda en kamp som garantert ville gi oss enda mer trening! 
 

 
 
Team Sunnhordaland var motstander i kvartfinalen og det tok ikke mange minuttene før vi forstod at det var 
et godt lag.  Mange gode spillere med gode basisferdigheter.  Vårt må for kampen var å fortsette med det 
gode spillet som vi viste mot Fornebu.  Defensivt var vi bunnsolide – våre motstandere skapte ikke mange 
sjanser og måtte stadig vekk starte sine angrep på nytt.  Våre gutter jobbet iherdig og spilte klokt – ikke 
minst mange gode bevegelser og de jobbet sammen.  Derfor var det litt kjipt at motstanderne fikk lov til å 
score – der glapp det litt hos oss, men sånn skjer. Resten av første omgang var det mye spill på midten uten 
at noen av lagene skapte de helt store sjansene.  Team Sunnhordaland tok doblet dessverre ledelsen tidlig i 
andre omgang på et godt slått frispark som gikk over vår mur.  Guttene ga ikke opp – og etter tretten 
minutter fikk vi uttelling.  En liten stikker fra Simen til Trim – og reduseringen var et faktum.  Game on – nå 
var det kun snakk om å jage en utligning.  Dessverre så åpnet vi oss litt for mye og de scoret sitt tredje for 
dagen – og etter det så hadde vi ingen krefter igjen.  Vi var veldig nærme en ytterligere redusering på 
tampen av kampen, men de berømte millimeterne var ikke «på vår side» …. Vi tapte for et godt lag og det 
må man bare akseptere. 
 



Alt i alt så gjør vi en fantastisk god innsats. Vi vinner flere kamper enn vi taper.  Vi slår noen meget gode lag.  
Vi evnet å heve oss etter å ha vært «nede».  Vi viser at vi faktisk kan spille gode kamper mot antatt bedre 
lag – og ikke minst noen av de beste lagene i Norge.  Når det er sagt; vi får også en pekepinn på hvor nivået 
er hen og vi må definitivt bli bedre i alle aspekter for å være i stand til å hamle opp mot de aller beste – 
spesielt over tid.  
 
Det var en sann fornøyelse å være på tur med disse guttene – de oppførte seg stort sett bra gjennom hele 
helgen og de spilte masse god fotball.  «Prikken over i’n» var vel all oppmerksomhet vi fikk etter Hødd-
kampen – og undertegnede tipper at det er noe disse guttene aldri vil glemme.  Heller ikke trenerne!  Dette 
var – vil nesten skrive dessverre – den siste aktiveten for Haldenalliansen G02; og heldigvis så ble det en 
flott avslutning på alle måter.  Nesten helt til slutt; takk til foreldre som stilte opp som sjåfører og fans - uten 
dere så hadde vi ikke fått til alt dette her.   
 
Og helt til slutt; guttene representerte Halden og Haldenalliansen på en eksemplarisk måte.  Det blir ikke 
enkelt for andre årganger å kopiere disse guttene – det blir som «å hoppe etter Wirkola!!!» 
 
Well done lads!!!  
 
 

 
 
Bak fra venstre: Laurits Holden, Oskar Briceno, Johannes Letting, Elias Österman Agersborg og Trim Shabi. 
Midten fra venstre: Criss Ndayiragije, Ron Quranolli, Max Olsson, Jacob Bagge Slang, Simen Ottestad Hansen og 
Uranik Seferi. 
Foran fra venstre: Adrian Mjekiqi, Silas Næss, Ludvig Wille, Oscar Rustand Dybedahl, Kristian Bønegård og Håvard 
Lunde-Svendsen. 
 
 

  

Fantastisk trenerteam som gjorde at alle hadde det bra og ikke minst ansvarlig for når vi 
spilte bra.  Når det var mindre bra så var det spillerne som ble holdt ansvarlig … 
 
Fra venstre: Haris Juklo, Robert Horvath og Fredrik Wille 


