
Gutter 2002  

Endelig full uttelling – det var fortjent …. 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
En ting er sikkert; våre gutter er fortsatt unge – og hver kamp vi spiller lever sitt eget liv. Og 
når det er sagt; basert på det gode spillet guttene har prestert i de siste kampene så har 
uttellingen i form av poeng vært dårlig – vi har vært litt uheldige. Derfor er det imponerende å 
se den innsatsen guttene har vist på treningene denne uken – de skulle uten tvil «reise 
kjerringa» mot Borgen. Med andre ord; tenningsnivået var høyt før guttene entret 
kunstgresset på Sandbakken – kampen mot Borgen IL ville garantert bli spennende. 
Dessverre er vi plaget av en del sykdom og skader for tiden – derfor en stor takk til Johannes 
fra G04 som stilte opp på kort varsel … 
 
Vi startet definitivt best – og med litt flaks og enda litt mer dyktighet kunne vi ha ledet etter 
minutts spill. De første ti minuttene bar preg av mye rot – vi fant ingen rytme og duellspillet 
vårt var direkte svakt. Gutter – vi må bli tøffere; vi er nødt til å «kline til» - vi kan ikke stå ved 
siden av motspiller og se på! Det er også er stort forbedringspotensial på å bruke hodet – gå 
to meter frem og bruk hodet. Nikk ballen!!  Heldigvis så begynte vi å la ballen gjøre jobben og 
det var ikke ufortjent at Uranik scoret det første målet! Det var mye fint spill i forkant av målet 
og Johannes Lindquist (eller Johannes 04 som vi liker å kalle han) ble kreditert målgivende 
pasning. Bra gutter – sånn skal det være! Ron «klinka» til kun ett par minutter senere og 
plutselig ledet vi 2-0. Og som nevnt tidligere; det er aldri bra å lede 2-0 – den ledelsen er 
alltid farlig! 
 
Robert var godt fornøyd med mye av spillet i første omgang, men påpekte også det 
skribenten har kommentert ovenfor; vi må bli tøffere! Vi kan ikke løpe ved siden av spillerne 
– vi må tett oppi – og vi må være enda mer aggressive. Hjelpe hverandre … 
 
Borgen IL kom ut som et meget offensivt lag etter pausen – og de forsøkte å presse høyt og 
hadde noen halvsjanser. Heldigvis så hadde vi også noen sjanser og Max var påpasselig 
fremme på en retur fra et skudd Johannes 04 hadde – og vi ledet 3-0. I utgangspunktet er 3-
0 en komfortabel ledelse (det trodde i hvert fall AC Milan i den legendariske CL-finalen mot 
Liverpool i 2005 …. Vi vet jo alle hvordan den endte!!!) – og det er viktig at man ikke «legger 
seg bakpå» med en slik ledelse. Hva vi gjorde vites ikke – men hjemmelaget fikk lov til å 
score på et frispark kun få minutter etter vår scoring. Gutter; vi må følge med!! Vi kan ikke 
tillate at de får skyte rett mot vårt mål uten at en står foran ballen – eller at en dekker opp 
stanga … 1-3 var plutselig et faktum og hjemmelaget fikk «blod på tann». Vi ble ekstremt 
passive – og turte ikke å holde på ballen. Det ble masse løping – og tipper at noen av 
guttene også fikk en liten «kink» i nakken av å hele tiden se opp mot ballen Når det er sagt; 
det er ikke enkelt å «spille ball» når bevegelsene uteblir …. Gutter; få ballen ned på bakken – 
«spill ball» og beveg dere ... Kun ett par kvalifiserte redninger av Ludvig og iherdig kjemping 
av forsvarsrekka gjorde at vi hindret flere baklengsmål i denne kampen. Resultattavla viste til 
slutt 1-3 - og lettelsen var stor blant guttene! 
 
Guttene fortjente en seier i dag – de har vært så nære de siste ukene og det gjorde godt med 
en positiv opplevelse før høstferien starter. Neste kamp er om ett par uker – vi gleder oss 
allerede. 
 
Kampens høydepunkter: 
 

1. Lettelsen blant guttene når dommer’n blåste av ….. 



2. Til tross for kort varsel så gjorde Johannes 04 en kjempejobb – imponerende da det 
ikke er ofte han spiller sammen med oss. 

3. Bra jobbing av alle sammen – det er ikke alltid man lykkes med alt; men man skal 
alltid «gi 100%»! 

 
 

 
 
Blid gjeng etter en seier mot Borgen IL 

 
 
Kampfakta: 
 
Runde 7 i G13 KM A-sluttspill 
Torsdag 24. september 2015, Sandbakken kunstgress 
Borgen IL - Kvik Halden KM 1-3 (0-2) 
 
Tilskuere: stort sett de vanlige fra Halden … og vi er takknemlige for det! 
 
 
Mål: 
0-1 Uranik, 19 min (Assist: Johannes 04) 
0-2 Ron, 22 min (Assist: Elias) 
0-3 Max, 47 min (Assist: Johannes 04) 
1-3 50 min 
 
Laget besto av: 
Ludvig, Ron, Max, Jakob, Johannes Letting, Laurits, Adrian M., Trim, Johannes 04, Oskar, 
Uranik og Elias. 


