
Gutter 2002 

Lagseier for Kvik 3 – med gode marginer 

Skrevet av Frauke Schmitt Gran 

Onsdag 26.8. skulle Kvik 3 møte Borgen 4 hjemme på Strupe. Vårens oppgjør endte 3-2 i Borgens 
favør. Skribenten mener å huske mye klabb og babb fra denne kampen... 
 

 
Bilde: Dagens lag etter kampen, alle sammen godt fornøyd 

I starten av kampen hadde vi overtaket. Allerede etter fire minutter hadde Adam en god sjanse, da 
han fikk et innlegg fra Marieluise. Men ballen gikk utenfor. Fem minutter senere headed Marieluise rett 
utenfor mål etter corner. Og enda fem minutter senere slo dagens radar-par til: Adam med innlegg til 
Criss, og der satt ballen i mål! 1-0 for oss, endelig var vi det laget som scoret først! 

Kvik spilte videre, presset Borgen og trillet ball. Trim spilte på midten og lagde mye bevegelse. Han 
løp mye og jobbet hardt, ballen var innom beina hans ofte. Så spilte Kristian ut ballen, Adam på 
midten fikk tak i den og slo en gjennombruddspasning til Criss. Og Criss satte ballen i mål. 2-0. Herlig! 

Etter dette var Borgen mere med, og kom til sjanser. Men det ble ikke altfor truende, forsvarsrekka v/ 
Adrian M., Richard, Einar og etterhvert Marieluise holdt tett. Og når en Borgen-spiller kom til skudd, 
var Kristian der. Ved en anledning ble det spesielt spennedne, da Kristian måtte slenge seg to ganger 
for å få ballen vekk, og en forsvarsspiller (Richard, var det deg?) til slutt fikk klarert. Huff. 

Mot slutten av omgangen var Borgen tydelig frustrert. Mehmet, som gjorde en flott innsats på 
høyrekant, kom til skudd fra siden, men Borgen-keeperen greide å stoppe ballen. Så prøvde Criss å 
utnytte frustrasjonen til Borgen-spillerne, men det var likevel for mange av dem mellom ham og mål. 
Da spilte han ballen til Kacper, som hadde løpt opp på siden til Criss, og Kacper satte den i mål! 3-0, 
kult! – Dette var også pauseresultatet. Grei ledelse, passe margin. Ikke en sånn ”farlig” 2-0-ledelse, 
som de sier at de ikke liker på KM-laget... 

I andre omgang ville Borgen-spillerne mer. De spilte bedre sammen og ga mer motstand. Dette 
merket vi, det ble flere Borgen-sjanser og færre Kvik-sjanser. Den første store for oss kom etter drøyt 



20 minutter, da Trim slo ut ballen for Kristian, Marieluise fisket den opp og kom til skudd, keeper 
reddet, Einar skøyt, keeper reddet igjen. Kort tid senere kom Borgen på en kontring. Spilleren var 
rask, dro av seg t.o.m. Adrian, kom forbi Kristian og skyter. Men skuddet var ikke hardt, han var i 
ubalanse. Ballen trillet dog mot mål, og forsvaret så på – nei, Kacper er på hugget og fisker ballen fra 
streken! Jahhh! Dårlig margin, men marginen på vår side. – Kacper, du har både scoret i dag og holdt 
nullen!  

Etter denne oppvekkern slo radarparet til igjen: Adam med innlegg til Criss ble mål for tredje gang i 
dag. Og tre minutter før slutt slo Trim en pasning i rommet foran mål, Marieluise kom løpende lynrask 
gjennom Borgens forsvarsrekke og satte ballen sikker i mål. 5-0, for noen komfortable marginer! Dette 
er vi ikke akkurat vant med, det var jo rene KM-lag stil! Og helt på tampen hadde Arnit en 
kjempesjanse: Arnit, i neste kamp setter du den!  

Borgen hadde flere minst-99-%-sjanser, med marginene på Borgens side kunne resultatet vært 
mindre komfortabel. Men det ble som det ble, gratulerer med en lagseier som dere jobbet frem 
sammen! 

Etter å ha rullert på kaptainsbindet under våren, bestemte Kvik 3s lagledelse v/ Henrik og Frauke at 
Kristian skal være kaptain for Kvik 3 ut denne sesongen: Han er en sindig kar som representerer laget 
på en god måte og tar ansvar når det trengs. Lykke til med oppgaven, Kristian! 

Kampfakta: 

Runde 13 i G13/14 bredde avd. 2  
Onsdag 26. august 2015 
Kvik Halden 3 – Borgen 4: 5-0 

Mål: 
16. min 1-0   Criss (Adam) 
16. min 2-0   Criss (Adam) 
32. min 3-0   Kacper (Criss) 
63. min 4-0   Criss (Adam) 
68. min 5-0   Marieluise (Trim) 

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

 


