
Gutter 2002 

Grei seier som sikret plass i Vårcupens sluttspill ….

Skrevet av Fredrik Wille

Konklusjonen kan man ta med en gang; denne gjengen er – for andre året på rad – klar for 
sluttspillet i Vårcupen. Gruppespillets siste kamp ble spilt på Sandbakken mot Borgen IL og 
guttene vant komfortabelt 5-1. Skribenten er vel også ganske sikker på det er kun Liverpool 
FC med sine seks mål som har scoret flere mål enn vår gutter på denne kampdagen! Ikke 
gærn’t!! Well done lads!!!

Gjeng med glade gutter etter dagens seier mot Borgen IL …..

Det tok nøyaktig 18 sekunder før Ron åpnet målshowet på Sandbakken. Et perfekt regissert 
avspark sørget for at vi overrumplet hjemmelagets forsvar og Ron avsluttet med et perfekt 
langskudd som var utagbart for hjemmelagets keeper. Gutter – veldig bra! Og skribenten må 
innrømme at jeg lurer på hvordan det hadde blitt mot Skeid i fjorårets Adidas Cup dersom vi 
hadde gjort det samme da! Men samme det – nå har dere sikkert forstått det! Mål preger 
kamper og vi hadde full kontroll fra starten av – og det var ikke direkte ufortjent at vi gikk opp 
i en 2-0 ledelse da Laurits scoret direkte på et frispark. Når det er sagt; vi vet jo alle at en 
tomåls ledelse er en «farlig» ledelse …. Har aldri skjønt hvorfor, men samme det ... Guttene 
hadde full kontroll gjennom hele omgangen og tidvis var det godt spill. Men vi må la ballen 
gjøre jobben – litt for mange ganger bruker man for mange «touch» på ballen og da mister vi 
fremdriften. 



Robert var brukbart fornøyd i pausen og gjorde ett par bytter – blant annet skulle Letting få 
lov til å spille spiss!. I tillegg så var det fokus på at vi skulle fortsette å «spille» ball samt at vi 
skulle være hissig på «gjenvinning». For øvrig er det artig å se at noen spillere er tilfreds 
med å bli byttet ut …..

Uranik og Trim nyter tilværelsen av å være «benkevarmer» ….

Andre omgang var kun tjuefire sekunder gammel før Letting kunne fått en drømmestart som 
spiss. Med et kraftfullt rykk plasserte han hjemmelagets midtstopper og avsluttet med et godt 
plassert skudd som hadde fortjent bedre skjebne. Med tanke på vår «friske» start så var det 
en kalddusj at hjemmelaget etter kun fire minutt reduserte til 1-2. Målet liknet utvilsomt på 
første scoringen til Sunderland i går ettermiddag mot Man United …. Sånn skjer! Men husk; 
vi må forsøke å «rense» før ballen kommer helt frem til Ludvig. Og for dere som ikke allerede 
vet det; Man United tapte kampen i går … Leit! Hjemmelaget hadde fått beskjed om å trykke 
mer til i andre omgang og prøvde seg ved et par anledninger, men greide ikke å produsere 
de aller største sjansene. Letting var en konstant trussel og scoret helt fortjent etter tretten 
minutter etter et fint gjennomspill av Ron. Når Trim bestemte seg for å vise frem sin 
fremragende skuddfot etter sytten minutter så var kampen punktert. Fantastisk scoring – ikke 
ulikt det guttene ofte ser fra en av trenerne (ønsker ikke å nevne navn av hensyn til de som 
åpenbart ikke er i stand til å gjøre slikt …) på treningsfeltet på Strupe! Ron fikk muligheten til 
å score dagens siste «gåll» ett par minutter før slutt – og resultattavla viste dermed 1-5. 

Dette var en bra kamp med tidvis mye godt spill. Men, og det er bra – det er fortsatt masse vi 
må jobbe med. Bevegelser og presisjon må bli enda bedre – i tillegg ønsker skribenten å se 
enda mere engasjement og ikke minst skal man snakke enda mer! Motstanderne fremover 
vil nok være enda bedre enn de vi så langt har møtt i gruppespillet de siste ukene.

Kampens høydepunkter:



 Letting benyttet sjansen som «omskolert» spiss meget godt og var konstant en 
trussel foran hjemmelagets mål.

 Trim var tidvis suveren på midtbanen med mange gode og «kloke» involveringer – og 
fikk også belønning for strevet med et godt frisparkmål.

 Guttene lykkes med masse og «maler» på helt til det er slutt – det er en god 
egenskap vi må ta med oss videre.

Sluttspillet spilles på Kurland første helgen i mars – mer informasjon kommer når den 
foreligger fra arrangøren. Og dersom vi er heldige så vil også Breddelaget kvalifisere seg – 
med seier i den siste kampen så er også de videre! «Fingers crossed!!!»

Kampfakta:

Gruppespill G14 – Vårcupen 2016
Søndag 14. februar 2016, Sandbakken kunstgress
Borgen IL - Kvik Halden FK 1-5 (0-2)

Tilskuere: stort sett de vanlige og det er imponerende ….

Mål:
0-1 Ron, 28 sekunder (Assist: Uranik)
0-2 Laurits, 7 min
1-2 39 min
1-3 Letting, 48 min (Assist: Ron)
1-4 Trim, 52 min
1-5 Ron, 67 min (Assist: Johannes 04)

Laget bestod av:
Ludvig, Ron, Simen, Håvard, Jacob, Johannes, Laurits, Adrian M., Trim, Johannes 04, Zaki, 
Marieluise, Uranik og Elias.


