
Gutter 2002  

Fortsatt ubeseiret i årets seriespill …. 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Hva er en helg uten fotballkamp???  Tja, egentlig ikke mye - og både spillere og fans var 

entusiastiske på Strupe før avreise.  GPS’n var stilt inn på Rygge – en plass vi også besøkte 

i våres.  Da vant vi 5-2 etter mye dårlig spill.  Tipper de fleste husker pausetalen til Robert 

den ettermiddagen.  Spenningen var nok ekstra stor før avreise – av ulike årsaker var 

troppen «tynn» i dag og Robert har den siste uken brukt sine ledige stunder (og dem er det 

ikke få av …) på å komponere en ny startellever.  Kun 13 spillere var klare for kampen!  Til 

tross for lite nattesøvn og masse jogging i skogen så var Robert usedvanlig klar denne 

ettermiddagen.  Vel, litt forbanna var han – spesielt på Kjartan som plutselig hadde bestemt 

seg for å ta med familien på Danmarkstur!!  Med andre ord; ekstra mye press på «paperboy» 

denne ettermiddagen! 

 

Sylskarp presisjon på oppvarmingen – sjekk linken og takten …. Meget bra!! 

Game on! 

Første omgang var egentlig ganske kjedelig.  For første gang siden kampen mot Moss i fjor 

høst så vant Simen «loddtrekningen» og vi valgte å spille i kraftig medvind.  Man skulle tro at 

«medvinden» kunne være en god medspiller, men den gang ei – vi greidde faktisk ikke å fyre 

av et farlig skudd før Trim etter tjueni minutter «lima kula» opp i krysset fra 18 meter.  Meget 

bra – sånn vil vi se veldig mye mer av.  Det vi vil ikke se mer av er det vi så de første tjueåtte 

minuttene!  Gutter; selv om forsvarsfireren er nykomponert og noen spiller på ukjente plasser 

så må vi forvente at man jobber hardt – og ikke minst at man er villig til å blø for drakta.  Ja; 

vi hadde noen megastore sjanser; ballen lå vel på linja i ca. førtitre sekunder uten at vi 

greidde å dytte den over.  Zaki hadde også en gedigen sjanse der han på ufattelig vis ikke 

klarte å score, men sånn skjer – uansett positivt at man kom til sjansene.  Det var derfor ikke 

ufortjent at vi ledet til pause, men det burde ha vært så mye mer ….  



Robert hadde vel egentlig ikke så mye å si i pausen bortsett fra formaningen om at vi må 

tørre å stå høyere opp!  Vi må være mere «på» - og det er selvfølgelig ikke nødvendig å 

ligge igjen med fem defensive spillere når de kun har en spiss liggende høyt oppe.  For øvrig 

var guttene enig om at de måtte heve seg …. 

 

Taktikkprat i pausen … 

Sol og kraftig motvind var utgangspunktet i andre omgang.  Planen var å spille ballen lavt 

langs bakken – og vi måtte slå til «kula» hardt.  Andre omgangen startet som den første 

sluttet – vi hadde mest ball, men de store farlighetene uteble.  Hjemmelaget klarte heller ikke 

å utnytte medvinden og de få halvsjansene og cornerne hjemmelaget fikk hadde Ludvig og 

forsvaret god kontroll på.  Vi fikk et par store sjanser i denne omgangen også uten at de ble 

omsatt til en «gåll» - dessverre.  Heldigvis så viste Uranik et snev av frekkhet da han fant en 

liten åpning ved stolperoten på et frispark fra ca. hjørnet av sekstenmeteren!  Bra Uranik; 

den «gållen» trengte vi – selv om 2-0 er en usedvanlig farlig ledelse.  Hjemmelaget forsøkte 

å sette inn en sluttspurt, men den fungerte dårlig.  Vi hadde full kontroll og kampen ebbet ut.  

Guttene var nok mest fornøyd med seieren og tre poeng – fansen var nok mest fornøyd med 

at solen kom – og trenerteamet var nok mest fornøyd at det endelig var helg!!!  Og det er jo 

greit å vite at det fortsatt er masse man kan jobbe med når man kommer på trening til 

mandag! 

Kampens høydepunkter: 

 Guttene vinner på en dårlig dag!!  Det er (tro det eller ei) en styrke og egenskap som 

vi må jobbe hardt for og ikke miste!  Man skal heller ikke glemme at vi fortsatt er 

ubeseiret i årets seriespill. 

 Høstsesongens første «clean sheet».  Det er viktig for keeper og forsvarsrekka!  

Ekstra ros til Oskar som vikarierte for både Jacob og Elias i dag – han gjorde det 

enkelt og tok ingen store sjanser. 

 To flotte scoringer – der spesielt frekkheten til Uranik må fremheves.  Vil gjerne se 

mer av det de nærmeste ukene. 



 

God innsats av Oskar og «clean sheet» for Ludvig ….. 

 

Neste kamp er borte mot Borgen førstkommende onsdag.  Kampstart kl.20:00 på 

Sandbakken kunstgress.  Vi gleder oss, men kan vel håpe på litt bedre spill …. 

 
 

 
 
 

 

Kampfakta: 
 
2. serierunde – KM G14 A-sluttspill 
Fredag 26.august 2016, Rygge fotallplass 
Rygge IL - Kvik Halden FK 0-2 (0-1) 
 
Tilskuere: 
Den vanlige gjengen fra Halden – og det setter vi stor pris på!  Må i tillegg gi ros til Cato som 
gjør en glimrende jobb som linjemann – skulle nesten tro han har vært dommer før!!!   
 
Mål: 
0-1 Trim, 29 min 
0-2 Uranik, 39 min 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Håvard, Zaki, Adrian, Simen, Trim, Laurits, Criss, Oskar, Uranik, Johannes og 
Ola.  


