
Gutter 2002  

Tre nye poeng etter en tøff batalje i Skjeberg …. 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Ny dag, ny kamp, ny mulighet og ny spiller!  Tja, det siste er vel egentlig ikke sant, men 

Rasmus var med i KM-troppen for første gang.  Avreise fra Strupe kl.18:33 – målet var 

Sandbakken kunstgress og bortekamp mot Borgen IL. Vi har møtt bruntrøyene en rekke 

ganger tidligere og har vel vunnet hver gang, men det har vært tøffe kamper.  Hjemmelaget 

er et hardtarbeidende lag.   

Det er jo dessuten artig å få lov til å skifte i det flotte retro garderobeanlegget på Sandbakken 

– masse sjarm og mange gode fotballspillere som har skiftet i den garderoben.  Og det har 

skjedd mye annet der også – bare spør Robert om hva som skjedde før kamp i dag! 

 

Guttene er på spa i Skjeberg ….. 

Game on! 

Til tross for en god kampplan så tok det i mange sekunder før vi nok en gang så at guttene 

ikke er «på».  Vi er for lite besluttsomme og opptrer tidvis som rundingsbøyer – og da blir det 

enkelt for motstanderne.  Når vi i tillegg ga bort masse unødvendige cornere og frispark i 

farlige posisjoner så blir det vanskelig.  Heldigvis så er det kun på «løkka» at man spiller med 

«tre corner straffe» …..  Borgen skapte noen halvskumle farligheter, men vi fikk ryddet opp.  

Og Elias skal ha mye av æren for det – i dag var han kjempen i den bakre firer’n og det er 

ikke mange som spisser i fylket som løper fra ham! Bra jobba!  Etter hvert så kom vi mere inn 

i kampen – finspillet uteble, men vi jobbet i hvert fall hardere og hadde noen gode sjanser 

etter fine angrep, men ballen ville ikke inn i kassa!  Lettelse på sidelinjen var dermed stor da 

Ron snappet opp en retur fra keeper i det nittende minutt.  Laurits (skribenten mener fortsatt 

at han har Østfolds hardeste venstreben skudd, men vi må se det oftere …) fyrte av et skudd 



og Ron «luktet lunta» og ga oss ledelsen 1-0!  Bra Ron!  Og bra Laurits – du må fortsette å 

skyte!  Dessverre tok det kun seks minutter før bruntrøyene utlignet – et langskudd fra tjue 

minutter skapte mye trøbbel for Ludvig som ga retur – og deres spiss takket og bukket!  1-1 

var et faktum.  Kampen bølget litt frem og tilbake – og Ron skapte innimellom trøbbel for 

hjemmelagets forsvarsfirer – og etter en halvtime så forserte han innover i banen og blir felt.  

Dommeren pekte korrekt på straffemerket.  Ron var «sikker som banken» (også denne 

gangen snakker vi om DNB og ikke italienske) … Vi ledet med et mål – og det resultatet stod 

seg til pause.   

Robert (og forså vidt de andre trenere også) var ikke spesielt imponert etter de første 

trettifem minuttene.  Og det er de samme «elementene» som går igjen kamp etter kamp … 

Vi må bli tøffere, vi må gå i dueller og vi må tørre å stå høyere!   

  

Slagplanen legges i pausen … 

Andre omgang ble en «krig» - ikke mye finspill, men guttene jobbet iherdig.  Det var mer 

løping – og man viste litt mere «guts»!  Etter elleve minutter så slår Adrian et fint innlegg inn i 

boksen – og Uranik ravet i luten og nikket inn en «gåll».  Herlig – det er ikke ofte vi scorer 

med hode ….. Deretter var det mye spill på midten.  Heldigvis så ga vi ikke bort så mange 

frispark – vi fikk heller ikke mange.   Derfor var gleden stor når dommeren blåste frispark i en 

farlig situasjon for oss – Ron ble felt og det var kveldens klareste gule kort … men ikke i 

følge dommeren.  Frisparket ble det ingenting av … Etter tjuefireminutter så gjør vi en grov 

feil på midtbanen – Elia må reparere feilen og blir belønnet med gult kort.  Helt greit med 

kort, men litt urettferdig med tanke på at deres spiller ikke fikk det noen minutter tidligere.  

Det påfølgende frisparket førte til redusering og ny (unødvendig) spenning i kampen!  MEN – 

hvordan kan det ha seg slik at ni store (vel ikke alle – noen er større enn andre) Kvikegutter 

STÅR HELT STILLE og ser på at hjemmelagets minste spiller nikker rett i «gållen»!!  

Hvordan er det mulig??  Hvorfor kan ingen MØTE BALLEN???  Hadde vi spilt på ordentlig 

gressbane så ville noen ha grodd fast i gresset – så stillestående var det!  De neste fire 

minuttene spilte vi med en mindre – og guttene skal ha ros for en heroisk innsats.  Ingen 

overdrivelse at det var «alle mann i forsvar» og vi gjorde jobben vår.  Det roet seg litt når 

Elias hadde sonet ferdig de fem laaaaaange minuttene, men hjemmelaget presset på alt de 

kunne.  Heldigvis uten resultater – og det også etter at dommeren hadde lagt til de desidert 

lengste tre minuttene noensinne!!!  

Gutter: det var ikke spesielt pent, men vet dere hva – det «driter» vi i!  Noen ganger er det 

viktigst å vinne kampen!  Det er fortsatt ingen som gir (heldigvis) stilkarakterer i fotball! 

Well done mates!!!  Moro å vinne slike kamper!!! 

 



Kampens høydepunkter: 

 Tre poeng (har det blitt skrevet før ???) på en dårlig dag er bra.  Det er en god 

egenskap, men tenk dere hvor bra det kan bli når man har en god dag på jobben??? 

 Elias, Ron og Uranik tar ekstra ansvar i denne kampen – og spesielt Elias gjør en 

god innsats.  Også tøft av Ron og «putte» straffen etter selv å ha blitt felt ….. 

 Robert, Kjartan og Fredrik holdt seg rolig under hele kampen.  Imponerende at man 

beholder roen – og ikke blir stresset.   
 

 

En meget glad gjeng med herlige gutter en «sliteseier» mot bruntrøyene ……. 

 

 

Kampfakta: 
  

3. serierunde – KM G14 A-sluttspill 
Onsdag 31.august 2016, Sandbakken kunstgress 
Borgen IL - Kvik Halden FK 2-3(1-2) 
 

Tilskuere: 
Imponerende stort oppmøte av fans – og i andre omgang hørte vi også heiarop.  For øvrig 
var det mange hjemmesupportere også … Moro for guttene! 
 
Mål: 
0-1 Ron, 19 min (assist: Laurits) 
1-1 25 min 
1-2 Ron, 30 min (str.) 
1-3 Uranik, 46 min (assist: Adrian) 
2-3 25 min  
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Rasmus, Jacob, Adrian, Simen, Trim, Laurits, Elias, Oskar, Silas, Uranik, 
Johannes og Ola.  


