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Blandet drops mot Kølabonn (Kolbotn IL) ….

Skrevet av Fredrik Wille

Alt lå til rette for en god treningskamp mot Kolbotn IL lørdag ettermiddag. Det hadde vært en 
god treningsuke, Liverpool hadde lekt seg videre mot Man U i Europa, solen skinte og 
guttene hadde startet påskeferie! Dessuten var Øvre Greverud KG en av de bedre 
«mattene» vi har sett … 

Vi møtte Kolbotn IL i treningskamp før høstsesongen i fjor. Da ble det 2-2 etter mye bra spill 
og det er to lag som står godt mot hverandre. Kolbotn IL er for øvrig et meget godt lag – i fjor 
vant de KM i Oslo. Vi er heldige som kan møte litt andre lag i slike kamper – ingen tvil om at 
«mentaliteten» innover er annerledes enn på Strupe.

Game on!!

Kampforberedelse mot Kolbotn IL …..                                       Professor’n ……

Første omgang var en tett kamp – defensivt var vi meget trygge og gode. Til tross for noen 
problemer med plasseringen (les.; faller litt dypt …) i begynnelsen så hadde Jacob og Elias 
meget god kontroll foran Ludvig. Fra sidelinjen er det artig å se at det man trener på også 
fungerer i praksis. Kolbotn IL forsøkte å trille ball, men det ble veldig omstendelig – og våre 
gutter stoppet deres fleste forsøk. Derfor var det kanskje ikke ufortjent at Håvard ga oss 
ledelsen etter 17 minutter. Vi rullet opp et fint angrep fra høyresiden som til slutt endte opp 
hos Håvard som ikke viste noen nåde og scoret fra 18 meter på et flott langskudd. Og det var 
bra – vi må skyte mer!! Dersom skribenten skal pirke på noe fra første omgangen så må det 
være tafatthet på dødballer mot oss. Tre ganger fikk den samme Kolbotn-spilleren stå 
ALENE (ja, dere leste riktig) og nikke uforstyrret mot vårt mål. Heldigvis så reddet Ludvig ett 



par av forsøkene – og vi skal være glad for at denne spilleren ikke var bedre på hodet enn 
det han var. Gutter; her må vi bli tøffere! Det nytter ikke å stå og se på – vi må møte ballen 
og den skal bort!! Og et lite tips (fra skribenten); kanskje en god idé at Johannes, Elias og 
Trim markerer de høyeste spillerne !!!!

Vi gjorde ett par bytter i andre omgangen – og det tok kun ett par minutter før guttene vartet 
om med et mønsterangrep på venstresiden. Flott kombinasjonsspill – spesielt mellom Ron 
og Simen – resulterte i en gedigen målsjanse for Simen som skulle «dytte» ballen forbi 
keeper’n. Dessverre så var det bare dommeren som ikke så at han fikk en kraftig dytt i 
ryggen rett før skuddøyeblikket og ballen gikk ca. sytten og en halv meter over mål (var vel 
egentlig på vei mot Tusenfryd. Kun ett par minutter senere så gjennomførte vi et tilsvarende 
angrep og denne gangen fikk Simen gleden av å score. Det skal nok sies at ballen var over 
dødlinjen, men også i fotball er det som heter «kompensasjon» … Uansett, vi ledet 2-0. 
Resten av omgangen bar preg av litt for mange balltap. Vi var fryktelig upresise i det meste vi 
foretok oss – og ble løpende mye i mellom. Simen og Trim la ned mye jobb, men ble følgelig 
slitne da det ble mye løping uten ball. Det var dermed ikke ufortjent at hjemmelaget 
reduserte til 1-2 etter femtisyv minutter.  Reduseringen førte til at hjemmelaget fikk «blod på 
tann» - og i ekte tysk stil (les., Bayern München) så viste plutselig resultattavla 2-2. Uavgjort 
var kanskje et greit resultat basert på spillet – og derfor var det bittert at en av hjemmelagets 
spillere fikk stå helt umarkert på en corner rett før slutt. 3-2 var «kjipt» …. Vi fikk den siste 
sjansen i kampen, men dessverre så hadde ikke Ron marginene på sin side og skjøt rett 
utenfor.

Det er lærerikt å spille slike kamper – og vår utfordring fremover er å utvikle samspillet enda 
mer. Vi må bli flinkere til å holde ballen innad i laget og skape bevegelse for hverandre.  
Banen er stor og vi har hverken tid eller er gode nok til å føre ballen over hele banen. Vi må 
hjelpe hverandre og gjøre hverandre gode. Det er ingen tvil om at vi er best når vi spiller som 
et lag! Det som er bra – og det skal guttene ha honnør for – er at intensiteten og innsatsen 
på treningene hat blitt mye bedre. Det er der vi legger grunnlaget – og det er viktig at vi 
fortsetter den fine trenden.
 
Kampens høydepunkter:

 Forsvarsrekka sammen med Ludvig virket trygge. Man turte å holde på ballen og var 
kompakte.

 Simen og Trim vokser i sine roller – og tilbakelegger mange mil på banen.
 Kombinasjonsspillet mellom Ron og Simen ved et par anledninger – som til slutt 

resulterte i et mål.
 
Kampfakta:

Treningskamp
Lørdag 19. mars 2016, Øvre Greverud kunstgress
Kolbotn IL - Kvik Halden FK 3-2 (0-1)

Tilskuere: Høyt antall fra Halden – og jeg tror faktisk tanta til Simen var der (hun lignet i hvert 
fall masse på Kari!)

Mål:
0-1 Håvard, 17 min (Assist: Uranik)
0-2 Simen, 40 min (Assist: Ron)
1-2 57 min
2-2 65 min
3-2 68 min



Laget bestod av:
Ludvig, Ron, Simen, Håvard, Jacob, Silas, Johannes, Max, Adrian M., Trim, Petter, 
Marieluise, Uranik og Elias.

Skribenten ønsker alle spillere, trenere, foresatte og de 
faste leserne av referatene en riktig god påske!!!


