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Sterk første omgang mot et tamt Lisleby …. 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Flomlys på Strupe betyr høst – og guttene spilte i kveld sin første hjemmekamp under 

flomlys.  Og det er som i England – midtukekamp med flomlys er noe spesielt.  Lisleby sitt 

andrelag var gjester – et lag vi «på papiret» burde lån, men som i England – ballen er rund 

og alt kan skje.  Dessverre var vi også denne uken preget av litt sykdom – og mest uheldig er 

Silas som faktisk ble påkjørt av en bilist ved skolen i går!  Silas – vi tenker på deg og håper 

du er snart tilbake! 

 

Herlig gjeng …. 

Det var vel ikke bare Kjartan og undertegnede som stusset da Robert plutselig tok frem 

fjorten pakker med Gomp!!  Utrolig hvor kreativ man blir når man nærmer seg «de første 

hundre» med raske skritt …. Heldigvis så gikk ikke Robert så fort frem – de fleste skjønte at 

de første elleve Gompeskene skulle representere «startelleveren» - og de tre siste var på 

benken!!!  Pedagogisk så var dette et genistrek …. Tipper det er mange som venter i 

spenning på hva det blir neste uke!!!  Uansett, guttene var klare …. 

    

Game on!!  

 

 

 

For en taktikker …. 



Pølse- og kaffekøen var fortsatt ganske lang hos Torbjørn (utrolig rart at man aldri lærer – 

når disse guttene spiller så er man nødt til å være med fra første minutt …) da Uranik åpnet 

målkontoen i denne kampen.  Det tok kun tre minutter før bortelagets keeper måtte hente 

den første ut av «kassa».  Og derifra og ut var det vel mer eller mindre kun et lag på banen – 

i hvert fall i første omgang.  Kun ett par minutter senere så vartet guttene opp med meget 

godt trekantspill – Lisleby hang ikke med i svingene – og Ron kunne enkelt score dagens 

andre.  Og dette skulle vise seg å bli Rons dag – han ga seg ikke før han hadde scoret hele 

fire mål før Freddy blåste av til pause.  Ett par av scoringene var faktisk «på hodet» - og det 

hører med til sjeldenhetene hos våre gutter!  Veldig bra Ron - men du bør gi en «high five» til 

Laurits for presise «kårnere»!  Første omgang var god – masse gode kombinasjoner og vi 

skapte mange sjanser.  De fleste spillerne var med i oppbyggingen av spillet – og vi lot ballen 

gjøre jobben.  Når det er sagt; gjestene var svakere enn forventet, men vi skal ha mye av 

æren for at de ikke fikk til noe – og ble så til de grader løpende i mellom ….  

Robert og resten av trenerteamet var stort sett fornøyd med første omgang.  Dersom man 

skulle lete etter noe negativt så var det vel at det var litt lite tempo i kula – vi kan bli enda 

flinkere til å slå til ballen …. 

 

Slagplanen legges i pausen … 

Det er ikke bare våre gutter som sliter med å holde motivasjonen opp etter en flott første 

omgang.  Når det er sagt; det Uranik gjør på frisparket etter åtte minutter er vakkert.  Fra ca. 

21 meter så limer’n ballen opp i vinkelen!  Helt utagbar for keeper … Rett og slett vakkert – 

og det beste var vel at han faktisk mente å gjøre det!  For øvrig hyggelig å se at de har lært 

noe av det en av trenerne stadig vekk gjør på trening – og «nei»; skribenten tenker ikke på 

hva Kjartan og Robert faktisk forsøker å gjøre …. Resten av kampen ble egentlig ganske 

kjedelig – dessverre gjorde vi noen «dumme» feil og ble både litt unøyaktige og 

ukonsentrerte som resulterte i et dumt baklengsmål.  Men OK – måltavla viste til slutt 6-1 til 

våre gutter og høstens femte strake seier (inkludert kampen i OBOS Cup) var et faktum. 

Målsettingen fremover må være å tørre og spille slik fotball mot enda bedre lag.  Vi må stole 

på våre egne kvaliteter – og vi må fortsette å gjøre hverandre gode. 

Well done mates! 

 



Kampens høydepunkter: 

 Fotballer handler om å score må (selv om Per -Mathias ikke alltid er like enig) – og 

da er det vanskelig å unngå Rons fire «gåller» på en kåring som dette.  Veldig bra 

Ron – og det som kanskje var mest gledelig var at du turte å skyte fra distanse!  Bra 

– «keep it up»!! 

 Frisparket tll Uranik var «sterkt».  Hadde Arne Scheie vært på Strupe så hadde han 

blitt blank i øyne ….. 

 Kollektiv innsats i første omgang der vi dominerte stort.  Bortsett fra et frispark som 

Ludvig bokset over på et mesterlig vis så kom ikke motstandere til en eneste sjanse i 

løpet av trettifem minutter.  Ikke ofte det skjer på dette nivået …. Bra jobbet til alle 

sammen! 
 

 

 

Kampfakta: 
  

4. serierunde – KM G14 A-sluttspill 
Torsdag 8. september 2016, Strupe kunstgress 
Kvik Halden FK – Lisleby IL 6-1(5-0) 
 

Tilskuere: 
Ikke bare guttene som synes det er artig å spille flomlyskamper.  Imponerende mange som 
hadde funnet veien til Strupe i kveld – og de fikk tidvis se god fotball.  Takk for fremmøte! 
 
Mål: 
1-0 Uranik, 3 min (assist: Johannes) 
2-0 Ron, 6 min (assist: Max) 
3-0 Ron, 17 min (assist: Uranik) 
4-0 Ron, 26 min  
5-0 Ron, 30 min (assist: Laurits) 
6-0 Uranik, 43 min  
6-1 62 min 

 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Håvard, Jacob, Adrian, Simen, Trim, Laurits, Elias, Oskar, Max, Uranik, 
Johannes og Criss.  


