
Gutter 2002  

Vi var bedre enn motstanderen - fra 15. minutt  

Skrevet av Frauke Schmitt Gran 
 
Som overskrifta sier: Fra 15. minutt og ut kampen spilte vi bedre enn Idd/TTIF, eller for å 
være nøye: Vi scoret to, motstanderen bare ett mål. Men desverre kasserte vi hele fire mål i 
løpet av de første 14 minutter. 
 
Hvordan det? Skribenten tror på en kombinasjon av dette: Vi spilte på tvers av 11ern (selv 
om hele banen var ledig – men hjemmelaget gjør jo slik som de liker best selv) og slet med å 
finne inn i spillet. Vår forsvarsrekke fungerte ikke det første kvarteret. Vi ble tatt litt på senga 
av motstandernes raske løp. Idd stilte også med to overårige, mens de TTIF-gutta jeg så var 
02-modeller. 
 
Men etter 15 minutter ble altså Kvik-spillerne varme i trøya. Forsvaret hadde fått Viktor på 
plass som midtstopper igjen, og dermed fikk Kristian i mål mindre å gjøre. Viktor, du gjør en 
utmerket jobb på denne plassen på banen! Trim ”rula” på midtbanen og Isak, som kom rett 
fra to scoringer for Kvik 2, var nære på å score også for Kvik 3. Men det var Trim som satte 
ballen i mål, etter corner fra Marieluise og noen drible-vendinger. Flott! 
 
Samarbeidet mellom Kacper som defensiv midt og Viktor, Richard og Einar i den bakre rekka 
satte godt nå. Arnit og Mehmet på kanten slo gode baller på spissen, men hos begge hadde 
vi likt å se flere løp hjem når ballen går mot vårt eget mål. 
 
Andre omgang startet jevnt igjen. Etterhvert ble Marieluise plassert som back, med Criss på 
kant foran seg. Da ble det mye bra spill, i samarbeid med Trim på midten og Isak eller Bezz 
på toppen. Innsatsen ble belønnet med mål, Isak puttet kula etter assist fra Criss.  
 

 
 Bilde: To målscorere i midten og pasningsgivere på sidene. 

 



Desverre kasserte vi et mål til rett etterpå. Dette kom etter en corner, og å forsvare seg for 
cornere er kanskje Kvik 3s svakeste punkt? – Etterpå kom det mange Kvik-sjanser til. Mener 
å huske minst 3-4 skudd til Trim som gikk såvidt utenfor mål, pluss flere skudd som Idd-
keeperen tok. Isak var nære på flere ganger, og Bezz hadde sine sjanser. Og Criss, du burde 
bruke medspillerne dine mer enn du gjør: Da hadde du selv scoret flere, og fått flere assist! 
Istedenfor mister du for ofte ballen i dribling: Det er vanskelig å dra av fire spillere samtidig... 
 
Dermed sluttet kampen 5-2 i Idd/TTIF sitt favør. Men i tre fjerdedeler av kampen var vi bedre. 
Dette får vi ta med oss til neste match! 
 
Forøvrig tusen takk til Trim og Isak som stilte opp for Kvik 3 og gjorde en super innsats.  
 
 
Kampfakta: 
 
Runde 20 i G13/14 bredde avd. 2 
Onsdag 7. oktober 2015, Risum Kunstgress  
Idd/TTIF 4 - Kvik Halden 3: 5-2 (4-1) 
 
Mål: 
0-1 5. min  
0-2 8. min 
0-3 10. min 
0-4 14. min 
1-4 24. min Trim (Marieluise) 
2-4 49. min Isak (Criss) 
2-5 51. min 
 
Laget besto av: 
Kristian (K), Arnit, Bezz, Criss, Einar, Isak, Kacper, Marieluise, Mehmet, Richard, Trim og 
Viktor 
 


