
Gutter 2002  

Tomålsledelse er farlig, men det gikk heldigvis bra …. 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Det er alltid en glede å besøke Moabanen på Greåker.  En av Østfolds beste fotballspiller 

gjennom tidene – i hvert fall i moderne tid – er fra Greåker; og det er ganske enkelt å se for 

se hvor mye Raymond Kvisvik har herjet nede på den gressbanen!!!  Spenningen var 

dermed stor blant guttene om Raymond var der eller ikke – Uranik hadde faktisk planer om å 

få autografen på hele armen!  For øvrig så hadde skribenten gleden av å sitte på med 

hovedtrener til kampen – og konklusjonen var at det er tryggest at han kjører fra Glenne til 

Strupe – han bør helst unngå rundkjøringer og lysreguleringer …. Men det gikk heldigvis bra! 

Johannes var heldigvis med oss, men han har jo fått beskjed om å ta det med ro – og det blir 

jo stusslig i garderobe uten «musikkmaskinen».  Uranik gjør så godt han kan for å holde 

støynivået oppe, men det blir liksom ikke det samme. Uansett, Robert hadde nok en gang 

jobbet hardt med en kampplan og formidlet den på en god og pedagogisk måte. Som alltid.  

Guttene var klare. 

  

Sjefen med tavla – da er der seriøst …. 

 

Game on! 

Første omgangen var ikke bra – nok en gang startet vi en kamp uten «gnist» og 

engasjement og ble løpende mye i mellom.  Unødvendig mye løping – og når vi først får tak i 

ballen så er avleveringene upresise.  Rommene mellom forsvaret og kantene/angripere blir 

for store og en liten stund så det ut som om vi var i mindretall.  Heldigvis så klarte ikke 

hjemmelaget å utnytte vår svake periode – forsvaret med en tøff Adrian i bresjen og 



keeperdebutant Kristian tok unna det som kom.  Vi fikk et frispark etter tjueåtte minutter – og 

for andre gangen på en uke så scoret Ron fra langt hold.  Viktig «gåll» - og guttene gikk til 

pause med en ettmålsledelse.   

Robert var ikke fornøyd i pausen – og ga guttene instrukser for ente gang.  Nok en gang så 

briljerte han med biologikunnskaper – og brukte «blomst ut – og blomst inn» som en 

illustrasjon.  Fantastisk at noe så enkelt kan gjøres så vanskelig – eller var det omvendt?? 

Andre omgangen startet bedre – vi stod høyere i banen og var mer aggressive.  Tidvis så det 

ut som om vi hadde en plan med det vi gjorde og da produserte vi også noen halvsjanser.  

Kampens høydepunkt kom kanskje etter elleve minutter da Max viste eminent teknikk og 

«flikket» ballen videre på «et-touch» til Uranik som elegant lobbet ballen over en utrusende 

keeper.  Jaaaaa, vi ledet med to mål – og man kunne definitivt høre «lettelsens sukk» fra 

fansen fra andre siden av banen.  Skribenten blir jo livredd; tomålsledelse er noe av det 

farligste man kan oppleve – det opplever vi gang på gang.  Og også denne gangen!!  

Hjemmelaget reduserte etter nitten minutter – egentlig ut av ingenting og plutselig var det 

spenning i kampen igjen.  Heldigvis så hevet guttene seg – dette var en periode hvor vi spilte 

godt og produserte noen store sjanser.  Ingen tvil om at det lå en «gåll i lufta».  Og «gållen» 

kom – et fint kombinasjonsspill av Trim, Urani og Ron førte til at Ron scoret sitt andre for 

dagen.  Jada, den trengte vi – fortsatt tomålsledelse, men det «3-1» er liksom ikke like farlig 

som «2-0».  Uret på ærverdige Moabanen viste «57 min» - og man trenger ikke å være 

psykologiprofessor for å skjønne at de siste tretten minuttene kunne bli spennende.  Vi 

fortsatte å produsere sjanser, men hadde ikke marginene på vår side.  Greåkerguttene 

gjorde en god innsats og presset oss ved et par anledninger – og fikk uttelling.  Heldigvis for 

oss så startet de innspurten for sent.  Deres andre scoring for dagen var absolutt det siste 

som skjedde i kampen – og tavla viste «2-3» og våre gutter hadde nok en gang vunnet en 

tøff bortekamp i storkommunen Saschbårr!!  Herlig guttær!!! 

Well done lads!! 

 

Kampens høydepunkter: 

 Vanskelig å komme utenom at Johannes var på beina igjen og var med oss på tur til 
storkommunen.  Heller ikke vanskelig å se at «eplet faller ikke langt fra stammen» - 
det er nok lenge siden en KM-kamp i fjortenårsklassen har hatt en så autoritær og 
våken linjedommer!!  Bra jobbet Johannes.  Pappa hadde vært stolt i kveld ….  
Ludvig var også med, men valgte å overlate «buret» til Kristian – skaden etter 
søndagens kamp er fortsatt ikke leget. 

 Ron fortsetter å score mange mål – og det er alle selvfølgelig glade for.  Når det er 
sagt; at Ron er i form må ikke bli en hvilepute for den andre på laget.  Alle må «dra 
lasset sammen» - og utfordringen fremover er at alle hever seg sammen! 

 Kristian gjør jobben sin som debutant for KM-laget.  Han kan ikke lastes for noen av 
målene og gjør ting enkelt.  Bra jobba Kristian. 

 

Med dagens seier så er guttene fortsatt ubeseiret i årets seriespill.  Nå er guttene slitne og 

heldigvis så er det høstferie neste uke.  Da vil vi få tid til å hvile oss i form før vi skal 

gjennomføre en spennende serieavslutning med både seriekamper og ikke minst finale i 

OBOS Cup.  Tror for øvrig at hovedtrener Robert også trenger ferie ….. 
 

 

 

 

 



 
 
Blid gjeng på Greåker i kveld …… 

 
 
 
Kampfakta: 
  

6. serierunde – KM G14 A-sluttspill 
Onsdag 28. september 2016, Moabanen på Greåker 
Greåker IF - Kvik Halden FK 2-3 (0-1) 
 

Tilskuere: 
De vanlige pluss noen fra Greåker.  Har vært på baner med mer «trøkk» ….. 
 
Mål: 
0-1   Ron, 28 min 
0-2   Uranik, 46 min (assist: Max) 
1-2   54 min 
1-3   Ron, 57 min (asist: Trim)   
2-3   70 min 

 
Laget bestod av: 
Ludvig, Kristian, Ron, Rasmus, Jacob, Adrian, Simen, Trim, Laurits, Elias, Oskar, Max, 
Uranik, Håvard og Criss.  
 
 
Walk on …….. 


