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Program for sesongen 2016  



Sesongen 2016 

Gutter 2002 er en herlig gjeng der de fleste av guttene har holdt sammen i mange år.  
Treningsdeltakelsen er høy og frafallet er lavt – det er et tegn på at guttene trives godt både på trening 
og i kamp - og ikke minst; de trives godt sammen!   
 
Trenerteamet med Robert Horvath i spissen skal også ha sin del av æren – det legges vekt på godt 
humør og glede samtidig som at forventningene til seriøsitet og treningsvilje har økt i takt med alderen 
på guttene.   
 
Guttene har trent godt i løpet av vinteren – det har vært fokus på mye spill med ball samtidig som man 
er opptatt av at guttene er i stand til å løpe fort og lenge.  Vi ønsker å fremstå som et god og 
aggressivt lag og da kreves det mye jobbing fra alle.  I tillegg til trening så har vi vært representert i 
ulike turneringer; deriblant en eliteturnering i Kristiansand der SK Brann var motstander og med to lag 
i Vårcupen.  De siste ukene har vi spilt gode treningskamper med gode resultater så det er ikke uten 
grunn at vi gleder oss til seriestart.  Det er alltid moro å spille kamper som betyr litt ekstra – og man 
merker at guttene er klare for å ta på seg drakten for å «blø for drakta», sine medspillere og 
kamerater. 
 
Vi deltar med tre lag i årets serie; et lag i KM-serien (11’r) og to lag i Breddserien (9’r) og vi håper på 
mange flotte kamper med mye mål – og ikke minst masse moro både på og utenfor banen. 
 
Og til fansen; dere er alltid velkommen til å se våre kamper – både borte og hjemme!! 
 



Tilbakeblikk på fjoråret 

2015 var det første året vi spilte kamper som virkelig gjaldt – det var «poeng og tabell og greier …».  
Når det er sagt; det var en sesong med oppturer gjennom hele året – og dette klarte vi samtidig som 
alle hadde det moro både på trening og kamp. 
 
Høydepunkter var: 
•  Nye drakter til alle guttene – takket være den gode sponsoren Park & Anlegg AS 
•  Deltakelse i Halen Cup i Larvik med mange gode resultater 
•  Deltakelse i Adidas Cup der vi slo KFUM i gruppespillet (og KFUM tapte i finalen i hele 

turneringen) 
•  Finale i Vårcupen etter et «dramatisk» tap i finalen 
•  Deltakelse med tre lag i seriespill der KM-laget gikk til A-sluttspill og endte på en flott fjerdeplass 
•  Vinner av Skadevi Cup i Skövde etter fantastisk godt spill, men – og kanskje det viktigste; det var 

en flott tur for alle guttene som var med 
•  Vinner av Femsjøen Cup i Dær’n 
•  Deltakelse i Nesodden Elitecup som endte med seier i bronsefinalen mot Oppsal 

Sesongen ble avsluttet med en høytidelig seanse der en rekke ulike premier ble utdelt – bant annet til 
Ron som ble årets spiller og Zaki vant «spillernes spiller». 

 



Aktiviteter 2016 

Guttene vil også i 2016 spille en rekke turneringer – foreløpig aktivitetsoversikt er som følger: 
 
•  LEC Elitecup 2016 - Kristiansand 
•  Vårcupen 2016 - Sarpsborg 
•  Adidas Cup 2016 – litt over alt 
•  Ørebro Cup 2016 - Örebro 
•  Femsjøen Cup 2016 – Dær’n 

I tillegg legges det opp til en rekke sosiale aktiviteter som pizzakvelder på klubbhuset, ballgutt på 
stadion etc.  Forhåpentligvis så blir det enda mer også – kun fantasien som setter begrensinger på 
hva vi kan gjøre sammen!   
 
Nytt av året var kåringen av «The Golden Egg» - en uhyre prestisjetung kåring som det kan leses mer 
om på http://www.kvikhalden.no/blog/post/81247/historiens-forste?ispage=false 
 
 

 



Sosiale media 

Hjemmesiden til Gutter 02 (http://www.kvikhalden.no/profile/1101092651/gutter-2002) er garantert den 
beste hjemmesiden blant alle årgangene i klubben – og tidvis også den mest besøkte.  Flere 
skribenter er med på å fylle siden med ulike artikler, reportasjer, bilder og ikke minst fyldige 
kampreferater.   
 
Blant annet bør det nevnes at årets desidert beste april-spøk ble publisert på vår hjemmeside – og har 
over 1000 visninger som rett og slett er imponerende.   
 
Gruppen bruker også Facebook som informasjonskanal – med blant annet oppdateringer fra kamper, 
informasjon om laguttak etc. 
 

 



Terminlisten for KM-laget – frem til ferien 
Gutter KM Avd 02 

Dato Motstander Hva Hvor Tid 
Onsdag 20/4 Sarpsborg FK Serie Strupe 18:30 
Søndag 24/4 Nordstrand IF Adidas Cup Nordstrand 15:00 
Onsdag 27/4 Sprint-Jeløy Serie Jeløya 18:30 
Søndag 1/5 Oppegård IF Adidas Cup Strupe 17:00 
Onsdag 11/5 Rygge IF Serie Rygge 19:30 
Søndag 15/5 Torp IF Serie Strupe 18:00 
Onsdag 18/5 Trosvik  Serie Strupe 20:00 
Lørdag 21/5 Lisleby Adidas Cup Lisleby 14:00 
Onsdag 25/5 Lisleby Serie Lisleby 18:30 
Onsdag 1/6 Kråkerøy Serie Strupe 20:00 
Onsdag 8/6 Ås FK Serie Ås 19:00 
Mandag 13/6 HSV Serie Strupe 20:00 

http://www.fotball.no/fotballdata/Turnering/Terminliste/?tournamentId=148533 
 



Terminlisten for Breddelaget 1 – frem til ferien 
Gutter G14-3 

Dato Motstander Hva Hvor Tid 
Torsdag 21/4 Sprint-Jeløy 2 Serie Strupe 20:00 
Tirsdag 26/4 Spydeberg Serie Spydeberg 18:30 
Torsdag 12/5 Mysen 2 Serie Strupe 20:00 
Lørdag 21/5 Kråkerøy 4 Serie Kråkerøy 15:00 
Torsdag 26/5 Askim FK 4 Serie Strupe 20:00 
Tirsdag 31/5 Drøbak-Frogn 4 Serie Frogn 18:00 
Torsdag 9/6 HSV 4 Serie Strupe 20:00 

http://www.fotball.no/fotballdata/Turnering/Terminliste/?tournamentId=148644 
 



Terminlisten for Breddelaget 2 – frem til ferien 
Gutter G14-2 

Dato Motstander Hva Hvor Tid 
Torsdag 21/4 Lisleby 3 Serie Strupe 20:00 
Torsdag 28/4 Skjeberg SK Serie Skjeberg 18:30 
Tirsdag 3/5 Tistedalen Serie Strupe 18:30 
Tirsdag 10/5 Sarpsborg FK 2 Serie Sarpsborg 18:15 
Lørdag 21/5 Trosvik 4 Serie Strupe 14:00 
Tirsdag 24/5 Lervik Serie Manstad 18:30 
Torsdag 9/6 Begby Serie Strupe 20:00 
Tirsdag 14/6 Drøbak-Frogn 3 Serie Ullerud 20:00 

http://www.fotball.no/fotballdata/Turnering/Terminliste/?tournamentId=148645 
 



Trenerteamet og støtteapparatet 

Trenerteamet og støtteapparatet fungerer meget godt for Gutter 2002 – og vi får skryt fra klubben at vi 
har god kontroll på det meste og er behjelpelig ovenfor administrasjonen når det er nødvendig. 
 
Trenerteamet og støtteapparatet består av følgende herlig personer: 
 
Hovedtrener:   Robert Horvath 
Hjelpetrenere og lagledere:  Fredrik Wille, Kjartan Slang, Kjell-Ove Vegstein, Morten Gresvik, 

   Frauke Schmitt Gran og Espen Dahl-Olsen 
 

   I tillegg deltar Eirik Horvath og Jan Horvath regelmessig med gode 
   ideer og innspill. 

 
Kontaktperson for klubben:  Fredrik Wille 
 
Foreldrekontakt:   Kari Ottestad 
 
Dugnadsansvarlig/hjemmeside:  Frauke Schmitt Gran 

 



Presentasjon av spillere # 1 

Petter 
 
•  Petter startet å spille 

fotball i Fredrikstad, men 
det har gått bra for det … 

•  Hardsatsende og seriøs 
og ivrig til å lære nye ting 
på fotballbanen. 

•  Har arvet sin mors 
musikalske evner og 
drømmer om seier i Idol. 

 
Jacob 
 
•  Midtstopper av høy 

klasse. 
•  Vært med fra starten av 

og har lang erfaring – 
også internasjonal da han 
er mye i Danmark. 

•  Er en «hobbykokk» med 
spesiell sans for ferske 
røde pølser og Jolly Cola. 

 

Mehmet 
 
•  Blid og trivelig gutt som 

har hatt stor fremgang det 
siste året. 

•  Tyrkisk opprinnelse og 
reklamerer stadig vekk for 
kebaber. 

•  Interessert i gresk 
mytelogi og bordtennis. 

 
Ron 
 
•  Årets spiller i fjor og har 

vært kretslagsspiller siden 
i fjor høst.  Kjent for 
iherdig jobbing på banen. 

•  Barcelona fan – det kunne 
ha vært verre. 

•  Interessert i nye kulturer 
og klassisk musikk med 
Beethoven som favoritt. 

 

 



Presentasjon av spillere # 2 

Simen 
 
•  Deltatt på kretslaget siden 

i fjor høst og er en 
«terrier» på midtbanen – 
stor løpskapasitet. 

•  Lagets gårdsgutt som 
innebærer en forkjærlighet 
til spesielt kuer. 

•  Andre interesser er 
matlaging og kryssord. 

 
Trim 
 
•  Allerede hatt sitt første 

modelloppdrag for Kvik. 
•  Fantastisk «touch» på 

ballen, men må bli flinkere 
til å dele ballen med 
andre. 

•  Elsker gamle tog og 
matchbox-biler og ser ofte 
på cowboy-filmer. 

 

Peter 
 
•  Reaksjonssterk keeper og 

god på streken. 
•  Sammen med Matias en 

av grunnleggerne til 
«pyramidens venner». 

•  Glad i sjøen og har en av 
Norges største samling av 
krabber. 

 
Richard 
 
•  Maks uflaks da han brakk 

armen rett før seriestart, 
men kommer garantert 
sterkt tilbake. 

•  Stille og rolig gutt utenfor  
banen, ganske tøff på… 

•  Har flere premier fra 
nasjonale  trekkspill-
konkurranser. 

 

 



Presentasjon av spillere # 3 

Kristian 
 
•  Rask og spretten keeper. 
•  Ledelseserfaring som 

elevrådsformann på 
skolen. 

•  Blid og grei gutt som alltid 
jobber seriøst. 

•  En av de beste i Norge på 
å lage papirfly med motor. 

 
Adrian 
 
•  God og tøff back som liker 

å drible i forsvar- 
•  Stadig gjenganger i 

Robert’s drømmer (= 
«ikkje bra»). 

•  Interessert i kunst og 
håndverk på fritiden – 
spesielt treskjæring. 

 

Marieluise 
 
•  Den eneste jenta i gruppa, 

men det gjør ingenting …. 
•  Har gjort sine saker godt 

på kretslaget. 
•  Til sin mors store 

fortvilelse så sparker hun 
ball istedenfor å lete etter 
posten i skogen. 

•  Glad i å fingerhekle. 

 
Zaki 
 
•  Kom til oss i 2015 – og 

vant prisen som fjorårets 
«Rookie». 

•  Den eneste som smiler 
når han løper 
«pyramiden». 

•  Noen ganger er han veldig 
uenig med dommer-
avgjørelsene. 

•  Veldig glad i blomster. 
 

 



Presentasjon av spillere # 4 

Criss 
 
•  En herlig spiller med 

afrikanske gener – og da 
er det nødt til å bli moro. 

•  Teknikker av rang med 
god «touch». 

•  Alltid et glimt i øyet. 
•  Omtalt som en av de 

beste i Halden til å spille 
kontrabass. 

 
Sigvard 
 
•  Dessverre vært veldig 

uheldig med skader det 
siste året – men kommer 
garantert tilbake. 

•  Kanskje vår smarteste 
spiller med blikk for spillet. 

•  Fantastisk flink gitarspiller 
og vokalist. 

•  Fan av Bayern – kunne ha 
vært verre. 

 

Silas 
 
•  Liten luring som alltid har 

et smil på lur – godt likt av 
absolutt alle. 

•  Kjapp og kompromissløs 
back som alltid gir 100%. 

•  Mange interesser i tillegg 
til fotballen – glad i å reise 
og oppleve nye kulturer.  
Favorittsted er Årjäng. 

 
Einar 
 
•  Klok spiller med stor 

innsats på hver eneste 
trening og kamp.  

•  Vant nesten «The Golden 
Egg» tidligere i år. 

•  Arsenal-fan – men gjør så 
godt han kan for det. 

•  Glad i fornøyelsesparker 
og raske båter. 

 

 



Presentasjon av spillere # 5 

Max 
 
•  Kjent for hurtighet på 

kanten. 
•  Heier på Arsenal som 

innebærer masse trøsting 
på mandagene. 

•  Ekstremt opptatt av nye 
kulturer og mat.  Han har 
også en stor serviett-
samling. 

 
Rasmus 
 
•  Dessverre ManU-fan, men 

kan sikkert ikke noe for 
det. 

•  Skyter hardt med 
venstrebenet, men må 
jobbe litt mer med taktiske 
disposisjoner.  

•  Glad medlem av 
«pyramidens venner». 

•  Ivrig sommerfuglsamler. 

 

Ola 
 
•  Etter en periode i 

skateparken kom han 
heldigvis tilbake til oss. 

•  Alltid blid og godt humør – 
og han er hurtig. 

•  I tillegg til fotball så er Ola 
glad i matlaging – der 
«brød og vann» er 
spesialiteten. 

 
Ludvig 
 
•  Keeper med erfaring fra 

Engelsk fotball. 
(Teddington Athletic Club). 

•  Fanatisk Liverpool fan – 
tydeligvis godt oppdratt av 
enten far eller mor.  

•  På fritiden er han en 
«racer» til å brodere 
hardangersøm. 

 

 



Presentasjon av spillere # 6 

Johannes 
 
•  Tidenes mest uheldige 

gutt med masse 
småskader (hele tiden). 

•  Lagets DJ – og spesielt 
kjent for opptreden på 
Hamar. 

•  Anser Grandiosia som et 
gastronomisk høydepunkt.  

•  Glad i moderne norsk 
kunst. 

 Henrik 
 
•  Dessverre mistet mye av 

oppkjøringen pga. 
kneskade. 

•  Ordentlig Barcelona fan 
og er blid som en sol når 
han bruker Barca-drakten. 

•  I tillegg til fotball så er han 
glad i svenske vise-
sangere. 

 

Kacper 
 
•  Modigste gutten i 2015 da 

han stakk hodet frem i 
straffesparkkonkurransen i 
Larvik. 

•  Beskjeden gutt, men alltid 
blid og er villig til å lære. 

•  Kacper samler på norske 
bilnumre og har en helt rå 
samling! 

 
Adam 
 
•  Er litt «av og på», men er 

heldigvis tilbake igjen. 
•  Drømmer om Chelsea og 

plass på kretslaget til 
Somalia. 

•  Har en fortid som 
curlingspiller.  Samler 
også på røde klinkekuler. 

 

 



Presentasjon av spillere # 7 

Sindre 
 
•  Ivrig gutt som har vært 

med lenge – og har 
utviklet seg veldig bra. 

•  Blid og positiv – 
tilsynelatende beskjeden, 
men tror «imaget» juger 
litt. 

•  Ivrig samler av svensk 
julepynt. 

 
Laurits 
 
•  Uten tvil Østfolds hardest 

venstrebeinsskudd – vi 
forventer flere skudd! 

•  Veldig glad i fotball og 
trener masse på 
egenhånd. 

•  I likhet med Ron så er han 
glad i Beethoven og andre 
klassikere. 

 

Håvard 
 
•  Nykommer på laget etter å 

ha tilbragt juniorårene i 
naboklubben Berg. 

•  Grei og hardtarbeidende 
gutt som har «sklidd» godt 
inn i gruppa. 

•  Lagets desidert mest 
«dandy» hårsveis. Også 
kjent for sine luesamling. 

 
Matias 
 
•  Målfarlig spiss som 

«puttet» masse i fjor – og 
ikke rart da faren er den 
mestscorende innebandy-
spilleren i Halden gjennom 
tidende. 

•  En av grunnleggerne til 
«pyramidens venner». 

•  Haldenmester i yatzy og 
lynsjakk. 

 

 



Presentasjon av spillere # 8 

Elias 
 
•  Kan selvfølgelig ikke noe 

for at han er ½-bergenser, 
men gjør så godt han kan. 

•  Flink gutt som elsker 
fotball – spesielt etter et 
langt skadeopphold.   

•  Liker astronomi og har 
alltid en eller annen vittig 
kommentar på lur … 

 
Viktor 
 
•  Rask, akrobatisk og 

atletisk spiller med 
bakgrunn fra turn. 

•  Dessverre mye skadet sist 
sesong, men 
supermotivert for denne. 

•  Hyggelig og høflig gutt 
som alltid gjør sitt beste. 

•  Interessert i gamle 
postkort og frimerker. 

 

Isak 
 
•  Målfarlig spiss som ikke 

trenger mange sjanser for 
å score. 

•  Teknisk god med ball – 
prøver ofte på det 
umulige. 

•  Medlem av «pyramidens 
venner». 

•  Klubbmester i kinasjakk. 

 
Oskar 
 
•  Med sine sør-amerikanske 

aner så scorer han bare 
mål fra femti meter. 

•  Flink til å trikse og trener 
masse alene på detaljer. 

•  Real Madrid supporter og 
det er trist. 

•  Glad i nordisk 
litteraturhistorie – spesielt 
Islandsk. 

 

 



Presentasjon av spillere # 9 

Meriton 
 
•  Relativ ny på laget - og så 

langt vist god interesse for 
å lære masse. 

•  Stille og beskjeden gutt – 
men hyggelig og det er 
viktig. 

•  Haldenmester i fluefisking 
og laksefisking. 

 
Arnit 
 
•  Kjent for en enorm innsats 

i både kamp og trening. 
•  Drømmer om en karriere i 

Barcelona – gjerne i 
tospann med Ron. 

•  Medlem av «pyramidens 
venner». 

•  I tillegg til fotball så bruker 
han mye tid på «hip-hop» 
og «breakdance». 

 

Adrian 
 
•  Blid og snill gutt  som alltid 

er interessert i å lære mer. 
•  Fjorårets vinner av 

«treningsoppmøte-
premien». 

•  Elsker Liverpool – og det 
er selvfølgelig et pluss. 

•  På fritiden er han en ivrig 
BMX-syklist. 

 
Uranik 
 
•  Har en tendens til å si alt 

han tenker, men en veldig 
grei og høflig gutt. 

•  Glad og flink med ball, 
men kan gjerne dele den 
med andre i ny og ne. 

•  Barcelona-fan på sin hals. 
•  Interessert i «kortreist» 

mat og drikke. 
 

 



Presentasjon av trenere # 1 

Robert – hovedtrener for G02 
 
•  Bestemt trener som har klare meninger om det meste og om alle (i hele verden). 
•  Norges eneste heltidstrener for et G02-lag – jobber også litt som arbeidsleder for 

ASVO. 
•  Mener han selv var en god spiller – de fleste av guttene og resten av støtteapparatet 

er veldig usikre på om det var tilfellet (ingenting som tyder på det). 
•  Har «passion» for fotball – og spesielt Kvik Halden FK.   
•  I tillegg til fotball og G02 er han interessert i fotball og fotball. 
•  Har det siste året hatt flere «brukernavn» på Tinder uten at det har hjulpet noe – 

fortsatt singel. 

 Kjartan 
 
•  Assistenttrener for KM-laget – i tillegg til å jobbe for Fredrikstad Energi Salg. 
•  Rolig og sindig kar – alltid positiv ovenfor guttene. 
•  Konkurrerer stadig vekk med Fredrik på treningene om hvem som har den mest 

følsomme foten – fortsatt et stykke unna ….. 
•  Arsenalfan – stakkars mann!  
•  Liker risiko – kjører rundt i en gammel «Mærsje» som har skapt litt trøbbel den siste 

tiden.  Utelukker ikke et motorhavari på vei til kamp … 

 



Presentasjon av trenere # 2 

Kjell Ove 
 
•  Vært trener og oppmann de siste årene – og har sammen med Morten gjort en 

fremragende jobb. 
•  Godt likt blant alle – og til og med en kneoperasjon kunne ikke holde han borte fra 

Strupe tidligere i vinter. 
•  I tillegg til å tilbringe en rekke kvelder i uken på Strupe så jobber han på Saugbrugs. 
•  Glad i båten sin og sjøen – og selvfølgelig Liverpool (som de fleste av de andre – 

som har skjønt det – i trenerteamet). 

 
Frauke 
 
•  Vært med i støtteapparatet i mange år og har faktisk like høy trenerutdannelse som 

Robert   
•  Mest kjent for en fantastisk karriere i skogen – blant annet den første tyske kvinnen 

som tok medalje i VM i orientering (
https://no.wikipedia.org/wiki/Frauke_Schmitt_Gran) 

•  Har ansvar for deler av breddelagstreningene – i tillegg er hun primus motor for 
masse administrative oppgaver for årgangen og gjør det på en mesterlig måte.  

•  Jobber for Logiq AS med noe «computer-greier» – tror vi …. 

 



Presentasjon av trenere # 3 

Morten 
 
•  Fantastisk mann som alltid er blid og trivelig – ser lyst på absolutt alt.  Godt likt av 

absolutt alle! 
•  Vært med i mange år som lagleder og er fortsatt like nervøs hver gang laget spiller 

kamp.  Blir «gær’n i børsa» når det «drar seg til» …. 
•  Ihuga Liverpoolfan – og flagger hjemme hver gang Liverpool spiller. 
•  Jobber som «alt-mulig-gutt» hos Motz Bakeri … derfor litt trist at vi andre aldri får 

noen skoleboller! 
•  Elsker å være på hytta i Sponvika og elsker en grillpølse i brød! 

 
Espen 
 
•  Mange års erfaring som ivrig pappa for mange fotballsønner. 
•  Tok utfordringen i år og er trener/lagleder for det ene breddelaget – og det er alle 

meget godt fornøyd med. 
•  Langvarig erfaring som fotballtrener i lokale fotballklubber – blant annet i Dær’n og 

Idd. 
•  Glad i Tysk fotball – kunne ha vært verre. 
•  Jobber som lærer på Idd skole – og er i følge ryktene en meget populær lærer. 

 



Presentasjon av trenere # 4 

Fredrik 
 
•  Bortsett fra et 4-årig opphold i London har han vært med guttene helt fra starten av 

– og stortrives med det. 
•  Kjent for et ekstremt følsomt høyreben som stadig vekk imponerer på treningen med 

å «lime ballen opp i vinkelen»! Kjartan er ofte misunnelig! 
•  En av ytterst få i klubben som har spilt i Eliteserien (i tennis)! 
•  Litt over middels interessert i Liverpool – noe som guttene stadig vekk for høre! 
•  Jobber for DNB Markets i Oslo. 

 



Samarbeidspartnere 

Støtteapparatet og spillerne ønsker og takke alle samarbeidspartnerne for at man får lov til å tilbringe 
så mye tid på Strupe og ikke minst spille så mye fotball som man faktisk gjør.   
 
Takk til: 
 
•  foreldre som alltid stiller opp på kamper og kjører til kamp og trening – og ikke minst vasker 

treningsklær og soper opp små svarte gummikuler hver eneste dag! 

•  fansen som alltid er der – uavhengig om vi taper eller vinner! 

•  Park & Anlegg AS, Communicate AS og Brød&Vann som støttet oss slik at alle guttene kunne få 
nye bagger før sesongstart! 

… uten deres støtte så hadde ikke dette gått bra …… 

 



«Livet må være 
kjedeligere for den som 

ikke liker fotball ….» 
 




