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Historisk seier - første poengene i KM A-sluttspill 
noensinne for G02 

Skrevet av Fredrik Wille 

Med tanke på den gode «generalprøven» mot Kolbotn sist helg så var forhåpningene store foran 
høstsesongens første kamp i A-sluttspillet. Det var mange som hadde tatt turen til Rolvsøy Arena - 
som fremstod som en fin arena denne fantastiske sommerkvelden. For øvrig så var dagens 
motstander vårsesongens første motsander - og vi husker alle hvordan den kampen endte; vi vant 3-1 
etter meget nervøst og til dels svakt spill - og det var kun poengene som varmet. 
 
Det tok kun 45 sekunder før ballen fant veien til nettmaskene og dessverre for oss - det var bak 
Ludvig! For en kalddusj; og skribenten fikk «flashback» til den grusomme åpningen mot Skeid i Adidas 
Cup. Gutter - dere må være våkne fra start. Vi blir straffet når vi ikke er på «tå hev» - og det er 
unødvendig å få en slik start. Heldigvis så tok det kun 4 minutter før Ron var sterkest i en duell med 
keeperen og utlignet til 1-1. Resten av omgangen var et langt gjeeeesp - «bla - bla - bla - bla ...» - og 
tavlen viste 1-1 når spillerne gikk til pause. 
 
Robert hadde ikke så veldig mye å si i pausen - det kunne jo egentlig bare gå en vei og det var opp til 
guttene å «reise kjerringa». 
 
Andre omgang var ikke mer enn 6 minutter gammel før Uranik åpnet målkontoen denne høsten. 
Heldigvis - skribenten tipper at alle de tilreisende merket at pulsen «dalte». Det gjorde den den i hvert 
fall for Robert. Deretter var det mye spill frem og tilbake - uten de store sjansene. Finspillet uteble og 
intensiteten og løpingen som har vært kjennetegnet denne sommeren var totalt fraværende. Etter 
tjuetre minutter så serverte Ron en leker «stikker» til Uranik som nok en gang scoret - vi ledet 3-1. 
Resten av kampen så var det enveiskjøring og vi scoret to mål til; Ron og et selvmål og sluttresultatet 
ble 5-1 til våre gutter. 
 

 
Bilde: Bølgen! 
 
Skal man være kritisk (og det kan man jo være en gang i blant) så var det vel strengt tatt kun 
poengene man kunne glede seg over. Når det er sagt; ser man bort fra det første minuttet så vant vi 5-
0 og «holdt nullen». Det er bra! Nå er all fokus rettet mot cup'n i Dær'n og 11'r fotball - forhåpentligvis 
så kan det bli en trivelig helg i Dær'n .... 
 
 
 
 



Kampfakta - 1. serierunde G13 KM A-sluttspill 
 
Rolvsøy IF - Kvik Halden FK 1-5 (1-1) 
Sted: Rolvsøy Arena 
Tilskuere: stort sett de vanlige fra Halden 
 
Mål: 
1-0 1 min 
1-1 Ron, 4 min 
1-2 Uranik, 41 min (Assist: Trim) 
1-3 Uranik, 58 min (Assist: Ron) 
1-4 Ron, 63 min 
1-5 Selvmål, 65 min 
 
Kvik Halden FK stilte med følgende lag: 
Ludvig (K), Criss, Simen, Laurits, Ron, Trim, Max, Jacob, Uranik, Johannes, Elias, Silas og Marieluise. 
 

 
 


