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Solid første omgang «drepte» kampen  
mot Greåker IF 

Skrevet av Fredrik Wille 

Med finaleseieren i Dær'n friskt i minne så var forventingene store til hvordan guttene vil takle 
overgangen til 9'r igjen! Greåker er et godt lag og dagens kamp var den fjerde denne sesongen - alle 
med seire til oss, men det har vært tøffe og tette kamper. Forøvrig så ble nok de fleste guttene litt 
«stresset» da rektor Rita (ja, alle guttene går i 8. klasse på Strupe) ble observert på området rett før 
kamp ... 
 
Det tok ikke mange minuttene - det var faktisk to - før vi var i ledelse. Uranik startet målorgien med en 
perfekt «stikker» fra Simen. Greåker har en del meget gode spillere, men var egentlig ikke i nærheten i 
første omgang. Etter den første «gållen» så vi oss ikke tilbake i det hele tatt. Intensiteten var høy, vi 
var presise og bevegelsene var gode. Etter fem minutter ledet vi 3-0 etter scoringer av Max og Simen. 
Ni minutter hadde gått før kampens storscorer startet «showet» - Ron scoret fire mål på rad (og ja, det 
er det vi kaller ekte «hattrick med noe attåt». Veldig bra Ron! Når det er sagt - Sigvard var nok den 
som scoret det vakreste målet i denne kampen. På overtid i første omgang fikk han en nydelig pasning 
fra Simen og lot seg ikke be to ganger - han limte kula opp i vinkelen - ikke helt ulikt hva denne 
skribenten pleier å gjøre. Jeg har skrevet det tidligere og skriver det gjerne igjen - man får «flashback» 
til en av verdens beste spillere gjennom tidene - Steven Gerrard som herjet for Liverpool - når man ser 
slike scoringer! Det skal nevnes at Greåker hadde tre kvalifiserte målsjanser, men Ludvig reddet alle 
skuddene på en mesterlig måte. Forsvaret skal også ha æren av at det ikke ble flere sjanser - de 
jobbet tett og kompakt sammen. 
 

 
Bilde: Her scorer Ron. Riktignok sist helg, under Femsjøcupen, mot TTIF. 
 



 
Bilde: Og her scorte Max. (Bildene er fra finalen i Femsjøcup, mot Askim) 
 
Robert (forøvrig den eneste treneren i Norge som har på seg rykksekk under kamp) var - ikke 
overraskende - godt fornøyd med det guttene presterte. Greåker var nok ganske overrasket over hva 
de hadde sett - og ikke minst erfart de første trettifem minuttene. 
 

 
Bilde: Trenger ingen forklaring. 
 
Andre omgang ble et lite antiklimaks sammenliknet med den første. Vi forsøkte å «spille ball», men 
slet med å finne rytmen. Hovedårsaken var nok at vi var stillestående og da blir alt så mye 
vanskeligere. Greåker scoret omgangens to første mål før Ron nok en gang scoret - det var hans 
femte mål! Kampen ebbet litt ut og hvert av lagene scoret et mål på overtid der Silas fikk gleden av å 
score det siste og fastsatte dermed sluttresultatet til 10-3! Silas skal ha æren for masse jobbing i dag - 
tidvis liknet han på en ordentlig internasjonal back som løper opp og ned langs linjen - hele tiden! 
Fortsett med det - det er veldig bra. Simen viste imponerende løpskapasitet i dag - skribenten mistet 
tellingen på hvor mange «løp» han gikk (eller løp) på! 
 
10-3 er selvfølgelig et meget godt resultat - og 8-0 til pause er fantastisk bra. All ære til alle guttene - 
og nok en gang fikk vi bevis på at vi er best når vi spiller som et lag!! Neste kamp er søndag 6. 
september - og da kommer Lisleby på besøk og det vil helt sikkert bli enda en tøff kamp. Vi gleder oss! 
 



Helt til slutt; dette har vært en perfekt uke for alle 02-lagene. Begge breddelagene vant sine kamper 
tidligere denne uken; med andre ord - 9 poeng og til sammen 16-3 i målforskjell! Meget bra! Spillet 
utvikles hele tiden, guttene blir flinkere og jeg tror (med hånden på hjerte) at alle har det veldig gøy 
sammen - både under trening og kamp. Dette blir en artig høst! 

Kampfakta: 

Runde 2 i G13 KM A-sluttspill 2  
Torsdag 27.08.2015 
Kvik Halden FK - Greåker IF 10-3 (8-0) 
Sted: Strupe 
Tilskuere: passe mange, men har sett flere .... 
 
Mål: 
1-0 Uranik, 2 min (assist: Simen) 
2-0 Max, 4 min (assist: Uranik) 
3-0 Simen, 5 min 
4-0 Ron, 9 min (assist: Max) 
5-0 Ron, 26 min (assist: Criss) 
6-0 Ron, 35 min (assist: Simen) 
7-0 Ron, 35 min (straffe) 
8-0 Sigvard, 35 min (assist: Simen) 
8-1 39 min 
8-2 49 min 
9-2 Ron, 50 min (assist: Max) 
9-3 69 min 
10-3 Silas, 70 min 
 
Kvik Halden FK stilte med følgende lag: 
Ludvig (K), Criss, Simen, Laurits, Ron, Trim, Max, Jacob, Uranik, Johannes, Elias, Silas og Sigvard. 


