
Gutter 2002 

Marieluise: ”Vi spilte som Arsenal!” 

Skrevet av Frauke Schmitt Gran 

Som det pleier å være med tenåringer i huset, så er det noen faste stridstemaer ved kjøkkenbordet 
hjemme hos Marieluise. Bl.a. diskussioner om det er Arsenal eller Barca som er det bedre laget. Det 
er far som er ihugga Arsenal-tilhenger, mens dattera er enig med hovedtrener Robert og holder med 
Barcelona. 
 

 
Bilde: Dagens lag etter kampen, alle sammen passe gjørmete 

Ja, fasit er at det var en heller dårlig kamp for Kvik 3. Vi hadde ikke fordelene på vår side, på en 
egentlig fin gressmatte som var dyvåt etter de to siste døgnenes store nedbørsmengder. Men det var 
nok ikke derfor vi tapte. 

Som så ofte begynte det med en kalddusj: Mål imot etter 2 min. Forsvaret hadde ikke våknet enda. Og 
etter 5 min måtte Adrian M desverre av banen, grunnet lyskestrekk. Ikke bra! 

Så kom kampens beste fase: Kvik presset bra fremover og forsvaret hadde våknet bakover. Mange 
fine pasninger fra Trim på Marieluise, så inn foran mål. Marieluise kjempet og løp, og fikk støtte både 
fra backen (Einar), midten (Trim) og hun fant spissen (Adam, Arnit), men belønningen uteble. 
Istedenfor scoret Varteig en gang til, på en kontring. Men ledelsen ble straks redusert, da Trim 
snappet ballen og satte den i mål, muligens etter litt for mye dribling. Men i mål, altså! Da var vi med 
igjen! 

Noen flere sjanser fulgte: Adam og Trim kom foran Varteig-forsvaret, men det ble bom. Et innlegg fra 
Marieluise på Adam ble returnert av keeperen, Trim tok returen i stolpen, Marieluise fikk tak i ballen, 
skjøt med venstre og bommet som nr.3. Så fikk Varteig sitt tredje mål for dagen, og det fjerde to 
minutter etterpå. Da var våre spillere tydelig frustrerte. Vi prøvde videre, og hadde flere sjanser før 
pause. Men banen var kanskje litt for kort: Alle stikkballer havnet i hendene på Varteig-keepern.  

Andre omgang bar preg av at vi lå under. Ikke alle orket eller ville vise seg på sitt beste. Skribenten 
ønsker å fremheve Einar og Herman, som kjempet hardest nå. Criss tok en sklitakling i 16-meteren, 
og dommeren dømte korrekt straffe. Den satte Varteig. Kort etterpå endte et indirekte frispark for 
Varteig heldigvis 50 cm over målet vårt. Kacper viste stor innsats da han måtte steppe inn som 
midtstopper, etter å ha spilt kant og defensiv midtbane tidligere i kampen. Desverre greide Varteig å 
sette ballen i mål to ganger til, mens våre skudd på mål ble fanget av Varteig-keeperen.  



Passasjerene i skribentens bil var enige om at innsatsen fra spillerne ikke hadde vært på topp. 
Spesielt i andre omgang. – Neste kamp er allerede til søndag: Da må vi heve oss og bedre både 
innsats og samspill! 

Kampfakta: 

Runde 14 i G13/14 bredde avd. 2  
Onsdag 2. september 2015 
Varteig IL - Kvik Halden 3: 7-1 (4-1) 

Mål: 
2. min 1-0 
16. min 2-0 
18. min 2-1   Trim 
24. min 3-1 
29. min 4-1 
46. min 5-1 (straffe) 
60. min 6-1 
62. min 7-1 

Laget besto av: 
Kristian (K), Adam, Adrian M., Arnit, Criss, Einar, Kacper, Marieluise, Mehmet, Richard og Trim. 

 
Bilde: Håper at alle har vaskemaskin hjemme! 


