
Gutter 2002  

500 kroner fattigere …… 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Vårens siste bortekamp i serien ble spilt mot Ås IL – og på grunn av tøft kampprogram så var 
troppen syltynn! Når i tillegg fire av guttene hadde tilbragt hele dagen på Tusenfryd så var 
det litt spenning …. Når det er sagt; ut i fra tabellsituasjonen så burde hjemmelaget være en 
overkommelig motstander for oss – uansett om vi hadde vært på Tusenfryd eller ikke.  
 
Game on!! 
 

   
 

Fint vær på Ås ….. 
 
Det tok kun 3 minutter før hjemmelaget gikk opp i ledelsen – og starten på kampen kan vel 
derfor betegnes som en «katastrofe» (selv om det ordet egentlig ikke skal benyttes når man 
skriver om sport).  Hjemmelaget var åpenbart overrasket – ut ifra jubelen fra spillere, trenere 
og fans så skulle man nesten tro at de hadde vunnet kampen.  Men den gang ei; sakte men 
sikkert så jobbet vi oss inn i kampen og hjemmelaget skapte vel egentlig ingenting de siste 
trettito minuttene av første omgang.  Det gjorde derimot vi – anført av en målfarlig Laurits så 
scoret vi fem mål og vi tavla viste 1-5 når guttene tok pause.  Målscorere var Laurts x 2, 
Johannes, Adam og Simen. 
 
Det var ikke mye å si i pausen – kampen var nok allerede avgjort og det ble gjort noen bytter.  
Robert var en rolig og behersket kar og Kjartan tok (som vanlig) æren for alle «gållene».   
 
Andre omgangen ble egentlig en kjedelig affære – vi gjorde jobben og scoret i tillegg to mål; 
et av Johannes og et av Ron.  I tillegg hadde vi en rekke andre gode sjanser.  Hjemmelaget 
hadde kun et skudd på mål og var egentlig aldri en trussel. 
 
Kampens høydepunkter: 
 

 Det er sterkt at det er fem forskjellige målscorere ….. Bra at vi ikke er avhengig av 
enkeltspillere til å score. 

 Vi er fortsatt ubeseiret i serien ….. 
 



Neste og siste kamp i serien denne vårsesongen er førstkommende mandag hjemme på 
Strupe mot HSV. Før den tid er det tur til Larvik og kamp mot Halsen IF …  
 
 
Kampfakta: 
 
8. serierunde – KM G14 
Onsdag 8. juni  2016, Ås idrettsplass 
Ås IL - Kvik Halden FK 1-7 (1-5) 
 
Tilskuere: 
Fin gjeng fra Halden denne gangen også …. 
 
Mål: 
1-0 3min 
1-1 Johannes, 6 min (assist: Laurits) 
1-2 Adam, 18 min (assist: Johannes) 
1-3 Laurits, 24 min (assist: Ron) 
1-4 Laurits, 26 min (assist: Trim) 
1-5 Simen, 30 min (assist: Ron) 
1-6 Johannes, 45 min (Trim) 
1-7 Ron, 50 min (assist: Criss) 
 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Jacob, Silas, Adrian, Trim, Laurits, Marieluise, Criss, Johannes, Adam 
og Elias. 
 
 
 
 

 

For øvrig så ble skribenten femhundre kroner fattigere på Ås 
denne kvelden.  Vil benytte sjansen til å takke klubben for at 
de var så elskverdig til å si ifra at sjansen for å få 
parkeringsbot ved 20-tiden på en hverdag ved en skole og 
idrettsplass er liten.   
 
Forhåpentligvis så vil mitt bidrag til kommunekassen i Ås være 
med på å fremme flere fotballbaner og idrettsplasser med 
GRATIS parkering for de som enten deltar eller er med som 
trenere og foreldre!  Kan jo hende at mitt bidrag også ender 
opp som et glass rødvin eller to på et eller annet gamlehjem 
også …. Også det er greit!  Frykten er at bidraget går rett i 
reisekassa til parkeringsvaktene for den årlige 
Fredrikshavnturen! 

Det hjelp masse å ha to blide gutter i bilen hjem til Halden – og 
jeg vil aldri nok glemme Elias’s historier som endte opp med 
uttrykket  “friends with benefits …”  Made my day! 


