
Gutter 2002  

Solid seier mot Moss FK – nå blir det seriefinale mot Lisleby! 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Det er alltid artig når gamle storheter kommer på besøk til Halden – og i dag var det kråkene 

fra Moss som var gjester!  Dersom skribenten ikke husker feil så er det vel Moss FK som er 

den siste seriemesteren fra Østfold.  Og for dere som er ekstra interesserte; en av Norges 

beste fotballspillere gjennom tidene – Einar Aas som kom fra Moss og spilte for både Bayern 

München og Nottingham Forrest – fylte 61 år i dag!!!  Greit å vite ….. 

Uansett; våre gutter var klare og kampen sist søndag mot Sarpsborg var historie.  Robert var 

litt usikker med tanke på troppen – ett par av spillerne har vært plaget med sykdom, men 

heldigvis så var det kun Ludvig som ikke kunne spille.  Allerede på oppvaringen kjente han til 

skaden/sykdommen, men Petter fra G03 var kalt inn – og var selvfølgelig klar for sin debut 

sammen med G02-guttene!  Alle andre var klar og stemningen i garderoben var god.   

Robert hadde funnet tilbake sin svarte caps – og hadde brukt de siste dagene på å lage en 

ordentlig plan.  Og det er «sterkt» å se en trener på dette nivået være så godt forberedt – nå 

har han også lært seg PowerPoint .  Det er viktig at trenere bruker nye hjelpemidler i 

hverdagen!  For øvrig så var det hyggelig for både Kjartan og undertegnede å se Robert 

jobbe litt – pumping av 12 baller er nok mere enn det han har gjort til sammen de siste to 

årene!  Uansett, hele gjengen inkludert trenerteamet var klare! 

   

Robert jobber ….                      PowerPoint-presentasjon – slide 1 …. 

 

Game on ….. 



Wow – for et tempo guttene viste fra første spark på ballen!!  Det var helt tydelig at guttene 

hadde skjønt budskapet til Robert!  Allerede etter et minutt så burde vi ha scoret – og etter 

tre minutter kunne vi faktisk ha scoret tre mål.  Vi «rullet» opp noen fantastiske angrep på 

siden og alle vet at Uranik er god når han gjør det enkelt.  I dag gjorde han det – en rekke 

gode innlegg skapte store og farlige målsjanser og det var vel bare litt uflaks som gjorde at vi 

ikke ledet.  Vi hadde masse ball, vi var aggressive og vi jobbet hardt for hverandre.   Og «det 

lå vel litt i lufta» at scoringen måtte komme før eller senere – og det gjorde den!  Simen fikk 

gleden av score det første målet og derifra og ut hadde vi full kontroll!  Og til og med den 

farlige tomåls-ledelsen følte ikke så farlig når Laurits scoret dagens andre «gåll».  Vi gikk til 

pause med 2-0.  Komfortabel ledelse, men burde strengt tatt ha vært mye mer.  For øvrig en 

liten kontroversiell dommeravgjørelse rett før pause; Jacob fikk gult kort fordi han skrek 

«har’n»!!  Utrolig rart – og ikke minst merkelig at han blir straffet på nøyaktig samme måte 

som SFK-kapteinen som taklet Johannes så hardt at han endte opp på sykehus med 

hjernerystelse.  Forstå det den som kan …. 

 

Pauseprat ….. mye positivt fra Robert i dag! 

Pausen bar preg av at Robert var positiv – noe guttene syntes var rart.  Heldigvis så evner 

guttene å omstille seg raskt så det gikk meget bra.   

Andre omgang var kun tre minutter gammel før Ron «drepte» den farlige tomåls-ledelsen!  

Han førte ballen fremover – og fyrte av et skudd.  Ikke det hardeste skribenten har sett i sitt 

liv, men meget velplassert og det er nok! Bra Ron!  Trim hadde en god kamp sist helg – og 

også i kveld viste han gode takter.  Godt blikk og noen fantastiske og kloke pasninger 

fremover resulterte i mange farligheter.  I tillegg var han «luftens baron» da han nikket ballen 

kontant i «gållen» etter et perfekt hjørnespark fra Uranik.  Veldig bra – den scoringen var av 

høy klasse!  Gjestene fra Moss hadde ikke mye å by på, men fikk likevel en redusering 

midtveis i andre omgang.  Men det var aldri noen fare på ferde – våre gutter hadde alle full 

kontroll!  Og når Trim nok en gang ruvet høyest i feltet etter et frispark fra Elias så var til og 

med den kravstore fansen god fornøyd.  5-1 i en så viktig kamp er sterkt – og det var artig å 

se at guttene evnet å «løfte» seg etter det «sure» tapet på søndag. 

 



Kampens høydepunkter: 

 Høyt tempo fra første minutt var særdeles positivt – det har vi savnet den siste tiden!  
Og da vet vi hva man skal gjøre neste gang også!!!! 

 Mye godt spill fremover – vi spiller som et lag og lar ballen gjøre jobben.  Artig å se så 
mange gode angrep …… 

 Trim gjør nok en god kamp.  Litt «kjipt» at sesongen nesten er ferdig før han har fått 
«ræ… i gir», men veldig positivt at girkassa fortsatt fungerer!  Likeså med Silas som 
hadde full kontroll i dag!   Dette lover godt for resten av sesongen! 

 

Med dagens seier så er guttene klare for seriefinale neste onsdag på Lisleby!  Jo Nesbø 

hadde ikke vært i nærheten av å lage så mye spenning som Østfold Fotballkrets har greidd!  

Seriefinale i den siste kampen er jo syyykt spennende …… For øvrig så syntes Robert at 

guttene var flinke i dag, men dersom man skulle konkludere dagens seier med ett ord så ville 

det ha blitt «trenerseier»!!  Både Kjartan og skribenten er enig i det … 

 

 

For et team …. 

 

Well done lads!!!! 

 
 
 
 



Kampfakta: 
  

9. serierunde – KM G14 A-sluttspill 
Onsdag 12. oktober 2016, Strupe kunstgress 
Kvik Halden FK – Moss FK 5-1 (2-0) 
 

Tilskuere: 
Mange – og det hørtes ut som om det var god stemning blant fansen. 
 
Mål: 
1-0 Simen, 21 min (assist: Uranik) 
2-0 Laurits, 25 min (assist: Simen) 
3-0 Ron, 38 min 
4-0 Trim, 49 min (assist: Uranik) 
4-1 54 min 
5-1Trim, 65 min (assist: Elias) 

 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Petter, Ron, Jacob, Adrian, Simen, Johannes, Trim, Laurits, Elias, Oskar, Max, 
Uranik, Silas og Criss.  
 
 

 
 
Fornøyd gjeng i garderoben etter kampen …. 

 
Walk on …….. 
 
 
 

Det er mulig skribenten har «surret» litt 

med hvem som scoret og hvem som 

hadde assist.  Tipper Uranik vil korrigere 

eventuelle feil før første time på skolen i 

morgen!!! 


