
Gutter 2002  

Det endte godt til slutt …… 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Det var visstnok en spennende gjeng som møtte opp på Strupe før avreise til flyplassbyen 
Rygge – det var lenge siden siste kamp og man var litt spente på hvordan formen var.  
Håvard hadde dessverre meldt forfall på grunn av strekk, men alle de andre var klare.  
Rygge IL er også et nytt bekjentskap for oss – har vel aldri spilt mot de i seriesammenheng 
og de hadde fått en god start på sesongen.  Når det er sagt; vi burde ha en «fair» sjanse. 
 
Det skal nevnes at dommeren ikke likte våre drakter så løsningen ble å vrenge de vi hadde – 
noe som skapte stor forvirring for «de over 50» i trenerteamet! 
 
Game on! 
 
  

 
  
Fokus under oppvarmingen ….. 
 
Det kunne se ut som om guttene hadde solstikk de første minuttene – labert tempo og veldig 
lite presisjon i det som ble foretatt ute på banen.  Vi var likevel det førende laget og vi kom til 
ett par halvsjanser.  Uranik forserte fint etter et kvarter og greide å score på et skudd mellom 
keeper og stanga.  Veldig bra – og man kan trygt si at «de over 50» på benken roet seg litt.  
Når Trim minuttet etter scoret på et merkelig skudd så skjedde det igjen – vi hadde plutselig 
fått den farlige «to-null-ledelsen»!!  Ikke bra i det hele tatt – det har vi vært med på før!   Vi 



hadde full kontroll – hjemmelaget kom til kun en sjanse som Ludvig reddet mesterlig.   Rett 
før pause så viste Ron sine «fighting-egenskaper» - gikk på et langt løp som resulterte i et 
«ok» skudd mot målet – og det var nok.  Hjemmelagets keeper hadde muligens problemer 
med solen og greidde ikke å stoppe skuddet og vi ledet 3-0!  Ikke ulikt resultatet skribenten 
opplevde på Anfield sist uke!!!  Jepp – Liverpool vant 3-0 i semifinalen og er klar for finale 
mot Sevilla i Basel 18. mai …. Ja,ja, ja ….  
 
Robert var kun passe fornøyd i pausen.  Det var for mye «solo-prestasjoner» og vi var 
«slappe» i presset.  Men vi ledet med tre mål – og det er jo ikke så veldig gærn’t (og der 
utlignet plutselig Liverpool til 1-1 mot Chelsea – helt fortjent. Herlig!!!) 
 
Vi startet andre omgangen nesten identisk som den første – det var ganske slapt, men 
likevel så fikk vi til noen gode sjanser og vi hadde et par meget gode enkeltprestasjoner.  De 
som satt på tribunen kunne nok telle til fem «100-prosent-sjanser», men marginene var ikke 
på vår side.  Simen var god i denne perioden av kampen – forserte bra og burde vel strengt 
tatt ha «gålla» ett par, men det kommer – garantert!  Uansett veldig bra å komme til disse 
sjansene.  Mål preger kamper – det vet vi alt om … også i denne kampen.  Derfor var det 
ergerlig at hjemmelaget scoret etter tolv minutter.  Det var ubesluttsomhet hos oss som førte 
til at de fikk lov til å avslutte – og hjemmelaget var plutselig inne i kampen igjen.  Vi skapte 
fortsatt nok med sjanser – og det var vel litt i mot spillets gang at hjemmelaget fikk ytterligere 
en redusering.  Skribenten kan dermed konstatere at også «3-0» er en farlig ledelse!!!!  
Gutter – dette var unødvendig ….. Tipper at også spenningen blant de tilreisende tilskuerne 
steg med en del hakk!  Heldigvis så viste Johannes – nok en gang – gode 
«gållgetteregenskaper» og var sikker alene med keeper!  Dermed hadde vi en tomålsledelse 
igjen!  Den smakte godt!  Når Uranik scoret rett etter så var kampen punktert – og det var 
spesielt godt for «de over 50» på benken ….  Hjemmelaget hadde lite å stille opp med de 
siste ti minuttene og vi kunne godt ha scoret enda flere mål.  Måltavla viste til slutt 2-5 og vi 
skal være godt fornøyd med tre nye poeng! 
 
Kampens høydepunkter: 
 

• Uranik og Simen var tidvis lekne – og viste gode individuelle ferdigheter. 
• Ron skal ha honnør for mye jobbing – og spesielt løpet i forkant av den tredje 

«gållen» var imponerende. 
• Guttene var flinke til å snakke med hverandre og gi hverandre ros – det er bra og det 

er noe vi skal jobbe enda mere med. 
 

 
 
Nye drakter ……. 



Nok en gang vant vi som et lag – nå er vi nødt til å omstille oss og forberede oss til neste 
kamp.  Allerede søndag kommer Torp IL på besøk til Strupe og alle som har fulgt guttene de 
siste årene vet hvordan den kampen vil bli!   
 
En ting er helt sikkert; vi er nødt til å heve oss på søndag, men det e jeg også sikker på at vi 
gjør.  Garantert!! 
 
 
Kampfakta: 
 
3. serierunde – KM G14 
Onsdag 11. mai 2016, kunstgressbane ved flyplassen 
Rygge IL - Kvik Halden FK 2-5 (0-3) 
 
Tilskuere: 
Imponerende mange fra Halden hadde tatt veien til Rygge denne flotte onsdagskvelden … 
Men hvor var skjerfene? 
 
 
Mål: 
0-1 Uranik, 14 min (assist: Simen) 
0-2 Trim, 15 min 
0-3 Ron, 35 min (assist: Uranik) 
1-3 47 min 
2-3 57 min 
2-4 Johannes, 59 min (assist: Jacob) 
2-5 Uranik, 63 min 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Jacob, Max, Silas, Adrian, Trim, Laurits, Marieluise, Uranik, Johannes, 
Adam og Elias. 


