
Gutter 2002  

Enkel seier mot Kråkerøy IF på Strupe 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Denne uken var det Kråkerøy IF som var gjester på Strupe - og man kan vel trygt si at våre 
gutter var storfavoritter før denne kampen.  Når det er sagt - og som en klok mann har sagt; 
"hver kamp lever sitt eget liv"!   Våre gutter var i godt humør - og man kan godt si at det er en 
fin blanding av gutter vi har i troppen! Hør her; hele fem gutter møter opp i kamp med sokker 
i sandalene!! Uranik var nyklipt og så ut som om han var klar for første dag i 
barnehagen!  Robert var også nyklipt, men ikke like søt! Det skal nevnes at hovedtreneren 
prøvde en ny vri i garderoben i dag; han var ganske positiv ovenfor alle guttene noe som 
gjorde at guttene virket både lette til beins og ikke minst lette til sinns - og ikke minst veldig 
overrasket når de gikk ut i sommervarmen på Strupe.  Game on! 

 
 

Ikke særlig pent og det er ingen profesjonelle fotballspillere som går sånn ….  
Dagens quiz:  Hvem er Criss? 
 
 
Kampen var kun tre minutter gammel før Laurits scoret - og det etter et fint angrep der Ron 
var leverandør av assistent.  Meget bra spill - sånn vil vi se mer av.  Men, som vi ofte har sett 
tidligere - gleden var kortvarig.  Gjestene fra Kråkerøy scoret direkte på et frispark fra tjue 
meter.  Ikke bra gutter - for det første var det passivt forsvarsspill som resulterte i et 
unødvendig frispark.  Og for det andre så burde kanskje Ludvig ha tatt den, men det får man 
ikke gjort noe med nå.  Det kan kun bli bedre neste gang.  Etter utligningen så hadde vi full 
kontroll mer eller mindre resten av kampen.  Vår notoriske måltyv - ja, helt riktig - hans navn 
er Elias - scoret direkte på et frispark fra ca. 26 meter.  Da hadde vi spilt i tretten 
minutter.  Bra Elias - vi vil se flere slike "gåller"!  Ett par minutter senere var Trim frempå og 
scoret.  Og kun tre minutter senere så gikk Uranik "solo" og driblet ett par forsvarsspillere og 
scoret sikkert (og flere skulle det bli).  Rett før pause så avsluttet Ron alene meg et godt 
skudd og måltavla viste 5-1 til hjemmelaget når spillerne tok en velfortjent pause.   



  
 
Sjekk ansiktsuttrykket - Robert er «happy»!!                Han er jo assistent …. 
 
Det var tidvis bra spill og gode kombinasjoner fra gutter i denne første omgangen.  Riktignok 
så var fikk vi mye rom, men vi tok vare på sjansen og forsøkte å spille oss frem til 
sjanser.  Robert var også fornøyd ....  

Gjestene viste offensive takter rett fra avspark i andre omgang.  De hadde tydeligvis benyttet 
pausen godt og fikk uttelling allerede etter to minutter på et "kremmerhus" av langskudd fra 
deres gode høyreback.  Ingen sjanse for Ludvig å ta den.  Heldigvis varte deres "offensiv" 
kun i ett par minutter og sakte men sikkert så tok vi over banespillet og skapte en rekke 
sjanser.  Skribenten er nødt til å fremheve Trim - i denne kampen så vi både noen "saftige" 
taklinger og ikke minst noen herlige langpasninger.  Veldig bra - slikt vil alle se mer 
av.  Uranik tok godt bare på den ene langpasningen fra Trim - og scoret sitt andre mål for 
dagen etter åtte minutter.  Criss ville også score denne kvelden - og gjorde det etter en god 
pasning fra Laurits.  Og helt til slutt så gjorde Uranik som han ville ovenfor både keeper og 
forsvarsspilleren og scoret enkelt sitt tredje for dagen.  Bra Uranik!!  Kampen ebbet ut og 
måltavla viste 8-2.  Well done lads! 

Dette var en godt gjennomført kamp der vi fikk mulighet til å øve på mye av det vi har trent 
på den siste tiden.  Det er selvfølgelig enklere å få til kombinasjoner når det er roligere 
tempo, men det må gjøres.  Guttene skal ha "kred" for at de benyttet sjansen.  Man skal 
selvfølgelig ikke legge for mye vekt på et slikt resultat, men "mål er mål" og "seier er 
seier".  Og vi er fortsatt det eneste laget i avdelingen som er ubeseiret! 

   
Kampens høydepunkter: 
 

• Uranik scoret hattrick.  Riktignok "uekte", men det gjør ingenting ... Uansett veldig 
bra. 

• Trim viste noe av det han er best til og som vi så i vinterens treningskamper. God 
oversikt og blikk for spillet, fantastisk pasningsfot og tøffe taklinger. 

• Guttene var engasjerte og snakket mye sammen.  Det må vi ta med oss videre! 

 



Neste kamp er neste onsdag - da møter vi Ås FK som er et nytt bekjentskap for oss.  Det blir 
moro! 

 
 
En glad gjeng med gutter i «hjemmeboksen» på Strupe …. 
 
 
Kampfakta: 
 
6. serierunde – KM G14 Avd. 2 
Onsdag 1.juni 2016, Strupe 
Kvik Halden FK – Kråkerøy IF 8-2 (5-1) 
 
Tilskuere: 
Kun 190 færre enn det a-laget hadde i toppkampen sist lørdag …. Ikke gærn’t!! 
 
Mål: 
1-0 Laurits, 3 min (assist: Ron) 
1-1 4 min 
2-1 Elias, 13 min 
3-1 Trim, 15 min 
4-1 Uranik, 18 min  
5-1 Ron, 28 min 
5-2 37 min 
6-2 Uranik, 43 min (assist: Trim) 
7-2 Criss, 56 min (assist: Laurits) 
8-2 Uranik, 63 min (assist: Criss) 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Jacob, Håvard, Silas, Adrian, Simen, Trim, Laurits, Criss, Uranik, Marieluise, 
Max og Elias. 
 
 
 



   
 
Blid ”tremålsscorer”!!!                                            Og maskot’n  med riktig drakt!!!!! 


