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Vi ledet til pause 

Skrevet av Frauke Schmitt Gran 

Det var mye som skjedde denne helgen, bl.a. dro 28 personer fra G2002 på landskamp på Ullevaal 
sirka en time etter denne kampen, og så Norges herrelandslag slå Kroatia 2-0. Så kamprapporten 
kommer sent, og er kortfattet. 

Vi ledet 1-0 til pause, og var godt fornøyd med kampen. Viktor var tilbake etter lengre fravær grunnet 
skade, og det var flott å kunne ha ham med igjen. I scoringshumør var han også, og etter 8 minutter 
satte han ballen i mål, etter forarbeid fra Marieluise og Criss. Flott!  

 
Bilde: Målscorer Viktor – endelig tilbake! 

Laget fortsatte å spille bra, godt samspill. Skribenten har notert en stor sjanse etter 19 min, der 
Kristian ga et flott utspill, som gikk rask via flere spillere og ga en stor målsjanse. Etter 25 min reddet 
Kristian et velplassert langskudd fra Kråkerøy.  

Andre omgang begynte med en kjempesjanse for Viktor alene med keeper. Men keeperen greide å 
klarere. Så kom Kråkerøy bedre inn i spillet og fikk flere sjanser. Ble blåst av for offside en gang, men 
etter 18 min greide de å utligne. Vårt forsvar var ikke helt med der... Så ble det et rotemål for Kråkerøy 
rett etterpå, der virket det som om alle i forsvar mente at noen andre skulle klarere. – Synd med disse 
5 minutters ukonsentert spill, dette har vi sett flere ganger. Mot slutten ble vi mere offensive, vi hadde 
lyst på utligning. Noe som ville ha vært fortjent. Det ble flere sjanser av dette, men ikke mål. Istedenfor 



ga vi i lagledelsen en litt dårlig instruks for utspill fra keeper, motstanderen tok ballen etter at backen 
hadde slått opp, og det ble mål imot. Så da ble det tap, og bytte av tabellplass med motstanderen. 

Men alt i alt en veldig jevn kamp, som kune ha tippet andre veien, med litt flaks. Eller ble vi litt for slitne 
i annen omgang? Det som vi bør ta med oss videre, er godt samspill og pasningsspill. Meste kamp er 
allerede til onsdag. 

Vi hadde med Altin og Nicolas fra G03 på dagens kamp, og begge to skal ha masse ros for god spill 
og innsats. Nicolas ga full gass på kanten, både oppover og nedover, og Altin er trygg som 
venstreback. Tusen takk for at dere stilte opp på en dag hvor alle våre tre lag spilte kamp. 

Kampfakta: 

Runde 15 i G13/14 bredde avd. 2  
Søndag 6. september 2015 på Strupe 
Kvik Halden 3 – Kråkerøy 2: 1-3 (1-0) 

Mål: 
8. min 1-0 Viktor (Criss) 
53. min 1-1 
56. min 1-2 
68. min 1-3 

Laget besto av: 
Kristian (K), Arnit, Criss, Einar, Herman, Kacper, Marieluise, Richard, Viktor, Altin (G03) og Nicolas 
(G03). 


