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LEC16 – tøff utfordring på nyåret …..

Skrevet av Fredrik Wille

Det var med en liten dose nervøsitet at trenere, foreldre og ikke minst spillere satte seg i 
bilen sist fredag – målet var Sørlandshallen i Kristiansand og deltakelse i LEC16. Og ja, 
LEC16 er en eliteturnering og basert på fjorårets resultater så ble vi invitert. Noen av de 
andre lagene var blant annet SK Brann, KFUM, Ham-Kam og Hønefoss. Rart at vi var 
spente? Og hvem var det som var spente; jo troppen bestod av Ludvig, Elias, Adrian, Jakob, 
Silas, Ron, Trim, Max, Håvard, Marieluise, Johannes, Simen, Laurits og Uranik.

Reisen til Kristiansand gikk vel etter forholdene ganske bra (selv om det gynget litt over 
Oslofjorden, men så lenge laget har sin egen reder – ja, det er Letting – så var ingen 
bekymret). Undertegnede var nok litt «svett i ørene» ved ankomst, men hva annet kunne 
man forvente når Sprettens representant på turen (ja, jeg tenker på Uranik) hadde sagt hva 
han tenkte gjennom hele turen! Når det er sagt; det er utrolig artig å ha med en som gleder 
seg så innnnnnmmmmmaaaarrriii mye på en slik tur!

 
På Bastøferjen …

Ved ankomst gikk alle spillerne pent og rolig inn på hotellet – for oss voksne så var det veldig 
uvant. Det så faktisk ut som en profesjonell gjeng som hadde gjort dette tidligere. Når 
guttene endelig var innlosjert på «Høvåg» så begynte oppladningen til turneringens første 
kamp; det var mot SK Brann. Guttene er «proffe» - de la seg på sengen – slo på musikken 
og hvilte. Akkurat som «de store gutta» gjør! Robert var trøtt – noe han for øvrig var gjennom 
hele turen – men var klar og tydelig på spillermøtet. Det skulle være «stram» defensiv 
organisering – og vi måtte benytte sjansene vi fikk. En ting var helt sikkert; Brann var nok et 
godt lag …..

 Spillermøte på rommet til Robert



Guttene virket tente under oppvarmingen – spenningsnivået var passe høyt og man var 
innstilt på å gjøre sitt beste (noe annet hadde vel egentlig vært ganske rart …).

Oppvarming før kampen mot Brann

Vi holdt følge med Brann i nesten 10 minutter, men det var bare så vidt. Hadde A-laget til 
Brann hatt like høy intensitet og presisjon som disse guttene så hadde kanskje de vunnet 
noe også. Drøbak-Frogn er vel det beste laget vi hittil har møtt, men undertegnede må nok 
innrømme at dette laget var bedre; det var mer komplett. Resultattavla viste til slutt 2-7. Ikke 
så mye å si om den kampen – vi møtte et mye bedre lag enn oss. For øvrig så er det moro å 
se på gode lag spille fotball – og forhåpentligvis så lærte både spillerne og trenerne noe fra 
denne kampen.

Våre håpefulle etter kampen mot Brann ….



Kvelden ble tilbragt på rommet – guttene var seriøse og gitt raskt til sengs. Den største 
utfordringen var at toalettet var inne på Roberts rom og når klokken nærmet seg 22:30 så 
skulle man tro at han hadde fått rom på et eller annet renseanlegg! For øvrig 
beundringsverdig at noen av guttene foreslo at telefonene skulle tilbringe natten inne hos 
Robert. Jeg tror ikke det var Johannes som kom med det forslaget, men er ikke helt sikker …

Telefonene hos Robert …

Guttene var klare «som et egg» når de våknet opp på lørdag – alle stod raskt opp og var 
klare til avtalt tid for frokost. Det er herlig å være på tur med en slik gjeng som gjør det man 
får beskjed om … Frokosten var veldig bra – noe som Elias garantert «kan skrive under på»! 

Første kamp var mot Randesund – fjorårets kretsmester i Agder og som blant annet blir trent 
av Knut Henry Haraldsen. Randesund er et velspillende lag og tok raskt ledelsen – vi utlignet 
rett etter, men tapte til slutt 1-2. Godt resultat mot et godt lag, men de var nok ett hakk eller to 
bedre enn oss ….

Neste og siste kamp i innledende gruppespill var mot Ham-Kam. Nå var vi klare for en seier 
– guttene var litt «nede», men etter en bra lunsj og bra spillermøte så var målsettingen 
ganske klar. Vi skulle «skåre» det første målet og vi skulle vinne kampen! Guttene gitt ut i et 
høyt tempo – vi produserte en rekke store sjanser og vartet opp med godt spill. Dessverre så 
var ikke marginene på vår side og det var lenge en liten «stillingskrig». Heldigvis så viste 
Elias egenskaper som jeg aldri har sett før på dette nivået – han slo et perfekt frispark fra 
midtbanen – det var hardt og presist og lignet på en «banan». Laurits steg til værs og 
«headet» ned til Ron som «limte» ballen opp i «gållen» (ikke ulikt det en av trenerne ofte 
pleier å gjøre)! Veldig bra – og veldig fortjent. Vi fortsatte å produsere sjanser, men det ble 
ikke flere mål i denne kampen. Vi vant!!! Stor ære til spillerne som jobbet hardt – og som 
benyttet sjansen når vi fikk den.

Ikke uventet så var vi ikke helt på høyden med de antatt beste lagene; men vi vant tross alt 
en kamp og var klare for B-sluttspillet. I tillegg til Ham-Kam så skulle vi møte Våg FK 
(arrangørklubben) og Hønefoss. Det var KFUM (jepp, laget vi slo i fjor i Adidas Cup) og 
Sandes Talent som gikk til A-sluttspillet fra den andre gruppen.



Bare en liten kuriositet; artig at det var noen som la ut følgende på Facebook rett er seieren 
mot Ham-Kam!

Første kampen i B-sluttspillet var mot Hønefoss og det skulle vise seg å bli en rar kamp. Vi 
var definitivt det beste laget, men slet med uttellingen. Hønefoss fikk dessverre et par 
«billige» mål og når vi da ikke hadde marginene på vår side så ble det til slutt 0-3. Veldig 
merkelig – vi hadde mange sjanser; blant annet et straffespark, skudd i tverrliggerne etc.. 
Spillemessig så var det en god kamp, men det var faktisk skuffende at guttene «falt 
sammen» på 0-2. Det var litt unødvendig – det er fullt mulig å snu slike kamper.

Alt i alt så var det en bra lørdag – vi spilte mye god fotball og fikk vår første seier i 
turneringen. I tillegg så vant Liverpool greit borte mot Norwich, Manchester U tapte nok en 
gang og Norge slo Polen i håndball! Har vært med på verre lørdager enn dette!

På kvelden var det taco-buffé og litt underholdning for lagene som bodde på hotellet. Guttene 
oppførte seg nok en gang pent – og i henhold til ryktene så gjorde guttene det «skarpt» på 
konkurransen i restauranten. Blant annet var det en sykkelkonkurranse på trehjulssykkel og 
det er selvfølgelig ingen ulempe for oss at Uranik er med – tror han vant greit! Robert og 
undertegnede var på «trenertreff» på Amalienborg. Og for dere lesere som er kulturelle – 
hvem bodde på Amalienborg? 

Ifølge rapportene så gikk guttene tidlig til sengs på lørdagskvelden – og det med vinduene 
åpne. Taco-buffé er godt, men det starter noen kjemiske prosesser i magene på disse 
guttene som ikke er bra. Neste gang må vi nok kjøpe klimakvoter før vi reiser på tur … 
Adrian, hvem var verst?



Det er lite som «topper» muligheten til å vekke 14 gutter på en søndagsmorgen …. 

Tøff søndagsmorgen ….

Etter frokost – og nok en gang så var nok Elias vinneren – så bar det rett til Sørlandshallen. 
Motstander var Ham-Kam som garantert var lysten på revansje. Dette var en kamp vi – mildt 
sagt – dominerte, men vi var upresise i avslutningsøyeblikket. Ballen ville ikke inn – og da 
Ham-Kam scoret (litt for enkelt) på en av sine besøk på vår banehalvdel så tapte vi faktisk 
denne kampen. Det skulle ikke ha vært mulig etter spillets gang …. Men, ballen er fortsatt 
rund og hver kamp lever sitt eget liv.

Vår siste kamp i denne turneringen var mot arrangørklubben Våg FK. Rart å skrive dette 
enda en gang; men dette var også en kamp vi burde ha vunnet, men tapte 2-3. Gidder 
egentlig ikke å skrive mer om denne kampen …

Kl.14:15 startet hjemturen til Halden – kl.18:15 var vi hjemme og man kan trygt si at det var 
en hektisk helg med mye bra spill og mye moro. Man lærer masse ved å spille mot bedre lag 
– og forhåpentligvis så kan vi kapitalisere på disse erfaringene i løpet av denne sesongen. 
En ting er sikkert; det er mange andre gode lag «der ute» og det er enda flere gode spillere 
«der ute», men når vi spiller som et lag så er vi gode vi også! Det er ingen unnskyldning; 
men skribenten tipper at vi hadde prestert med litt bedre treningsgrunnlag – det har ikke vært 
mye trening (av ulike årsaker) siden sesongen var ferdig i fjor, men vi kommer sterkt tilbake – 
garantert! For øvrig så var det flere av guttene som hadde vært i dyreparken tidligere – noen 
hevdet blant annet at de skulle tilbake på slektstreff til sommeren!

Nye muligheter den 30. januar – da spiller guttene den første kampen i Vårcupen. Moss FK 
kommer på besøk til Strupe. Og jeg tenker at den observante leseren husker hvordan det 
gikk sist gang vi møtte «kråkene». Kjartan og undertegnede var ansvarlig for kampledelsen 
(Robert var på en av sine utallige ferier …) og vant 6-0 – og husker ikke skribenten feil så var 
overskriften på nettsidene «Tidvis «Tika-taka» og 80/20 på Strupe …» !!!! Vel møtt!

For øvrig en stor takk til Bernt, Håvard, Siri, Totto og Frauke – uten dere så hadde det ikke 
blitt noen tur til «det blide Sørlandet»! I tillegg så satte vi pris på at Johannes’ søster og 
kjæreste støttet oss – og tipper at Johannes var ekstra glad da han fikk ekstra godteri av 
storesøster som niste for hjemturen!



Kampfakta: LEC16, Sørlandshallen, Kristiansand, 22.-24. januar 2016:

Innledende gruppespill 

Kvik Halden KM – SK Brann 2-7
Målscorere: Ron (straffe), Ron (assist: Max)

Kvik Halden KM – Randesund FK 1-2
Målscorere: Håvard (assist: Max)

Kvik Halden KM – Ham-Kam 1-0
Målscorere: Ron (assist: Elias)

B-sluttspill

Kvik Halden KM – Hønefoss BK 0-3

Kvik Halden KM – Ham-Kam 0-1

Kvik Halden KM – Våg FK 2-3
Målscorere: Adrian (Simen), Trim (Ron)


