
Gutter 2002 

Årets siste seriekamp ble en spesiell opplevelse.

Skrevet av Kjell Ove Vegstein

Det var en heltent gjeng som skulle spille årets siste seriekamp mot Tune 3 på Tunebanen.
Det var ikke nødvendig å fortelle guttene hva som sto på spill i dag.
Etter en serie med tapte kamper tidligere på høsten ville et tap bety 6. plass, uavgjort 5. 
plass og en seier 4. plass på tabellen.

I første omgang gikk Kvik hardt ut og Isak
laget kampens første mål etter 2 minutter på
en assist fra Adrian Aa. Det skulle vise seg at
det også ble dagens siste da flomlyset sviktet 
etter 10 minutter mens Tune skulle forberedte
seg til å ta en corner. 
Det var ikke mulig å få liv i flomlyset og vi ble
enige med Tune om å fortsette kampen
førstkommende tirsdag hvis lyset var blitt
reparert.

Tirsdag var vi tilbake på Tunebanen for å
fortsette kampen.
Resten av første omgang var det Tune som
presset et kvikkelag som ikke kom helt inn i
kampen igjen før mot slutten av omgangen.
Tune rekker å få 2 mål før dommeren blåser av til pause.

Etter pausen var det igjen Kvik som hadde føringen i kampen. 6 minutter inn i omgangen fikk
Kvik et frispark som Zaki satte i mål via en Tune spiller. Etter 13 minutter fikk Oskar en en 
god pasning fra Petter som han satte rett i mål. Kvik fortsetter å presse Tune og blir belønnet
med et nytt mål fra Oskar når han snapper opp et kort utspill fra Tune sin keeper og setter 
sluttresultatet til 2-4 og 4. plassen på tabellen er sikret.

I denne kampen var det mye bra spill, spesielt i torsdagens del av 1. omgang og 2. omgang.
2. del av 1. omgang var Kvik litt på hælene og samspill og pasninger var ikke på det beste.
I 2. omgang var Kvik tilbake for fullt og hadde kontroll ute på banen.

Til tross for mange gutter med gode prestasjoner i dag var det Oskar som utpekte seg som 
banens beste.   

Morten og Zaki gir instruksjoner før 

kampen



Kampfakta:

Runde 22 i G13/14 bredde avd. 4
Torsdag 22. & Tirsdag 27. oktober 2015, Tunebanen
Tune 3 – Kvik Halden 2 : 2-4

Mål:
2. min 0-1 Isak (Adrian)
10. min Flomlyset svikter og kampen fortsetter tirsdag.
27. min 1-1
31. min 2-1
41. min 2-2 Zaki (frispark rett i mål)
48. min. 2-3 Oskar (Petter) 
43. min. 2-4 Oskar 

Laget besto av:
Isak, Matias, Ola, Rasmus, Henrik, Peter, Petter, Adrian Aa, Zaki, Oskar, Sindre, Criss, 
Kristian. 

En flott og tilfreds gjeng etter kampen


