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Sesongens siste seriekamp  

Skrevet av Frauke Schmitt Gran 
 
Sesongens siste seriekamp sto mot Berg IL – et lag som har flere gode spillere, bl.a. de tre 
som har begynt å hospitere med Kvik. Vårens oppgjør i stålende sol på Berg stadion endte 6-
0 i Bergs favør.  
 
Vi kunne bare by på vind og regnvær på Strupe i kveld: Ganske ufyselig.  
 
Men Berg-laget kunne spille godt i dårlig vær også. Allerede etter 3 min greide de å få ballen 
i mål bak Kristian. Det var et merkelig mål – mye uflaks for oss. Bergs andre mål kom etter 
fem minutter – et skudd langs bakken fra bakrommet som ingen greide å stoppe. 
 
Deretter kom Kvik bedre inn i spillet. Forsvaret demmet opp for mye, midtstopper Viktor spilte 
en god kamp. Backene Richard og Einar presterte bra. Kacper stoppet Berg-spillerne fra sin 
defensive midtbaneposisjon. Solveig kom inn på venstrekant, og Ella som back etterhvert, og 
begge jentene viste seg tydelig frem. (Skribenten husker en situasjon fra 2. omgang, hvor tre 
Berg-spillere prøvde hardt å komme forbi disse to jentene på venstre side. Det gikk ikke... ☺) 
Max tok seg av høyre kant, og der skjedde det en del. Bezz og Criss byttet på spiss-rollen. 
Marieluise ble satt sentralt på midtbanen og måtte tukte Ola fra Berg – noe som hun greide 
bra. Luringen Einar kom med skudd fra bakrommet, Max med løp og innlegg, Criss foran 
mål. Men inn bak en god Berg-keeper ville ballen ikke. 
 
Om det var Roberts besøk på sidelinja som hevet laget vites ikke, men neste gang Kristian 
måtte hente ballen bak seg var etter at Robert hadde gått videre: I det 25. min gikk Berg opp 
til 3-0, og de økte en gang til før pause. 
 
I pausen oppfordret laglederne spillerne til å dele mer på ansvaret i forsvar: Forsvarsrekka 
skulle ta rommet, midtbaneleddet skulle gå tett på ballfører. Og når vi hadde ballen skulle vi 
utnytte rommet bak Berg-forsvaret: Begge våre spisser, Criss og Bezz, greide nemlig å løpe 
fra Berg-forsvarerne hvis de ville.  
 
Andre omgang gikk da også mye bedre. Både i forsvar og i angrep ble lagledernes råd fulgt 
opp, og det ga mindre hjerteklapp bakover og mange sjanser fremover. Bezz kom fri to 
ganger og scorte nesten. Både Criss og Max slo frispark som var meget tett på å gå inn. Kvik 
begynte også å trille mer ball, og mange var involvert i gode kombinasjoner. Skribenten 
husker en super-dribling av Arnit, et lovende fremstøt av Viktor fra midtstopper-plassen, en 
pasning på tvers fra Mehmet mot Max, samspill i ”jente-trekanten”, fremspill av Criss og Max 
fra sental midtbane, et langskudd til fra Einar. Men desverre så ble det ikke mål for oss. 
Derimot greide Berg å score en gang til, etter 61 minutter. Kort etterpå (64. min.) ble Criss 
spilt frem og hadde en super-sjanse alene med keeper. Men da tydde den ellers meget gode 
keepern til nødbremsen, Criss ble felt og det ble straffe for oss. Det var Max som prøvde seg. 
Men som sagt: Martin er en god keeper, og han fikk tak i ballen og sendte den ut over feltet. 
Ikke mål nå heller. Desverre. – Helt mot slutten greide Berg å score enda en gang. Mens 
våre sjanser, som fortsatte å komme, gikk ikke inn.  
 
Fasit er at mange spilte en god kamp, men vi fikk aldri ballen inn i Berg sitt mål. Synd, 
skribenten mener at vi hadde fortjent minst en, heller to scoringer. Men Berg var det bedre 
laget i dag, og vi må bare gratulere dem med seieren. 



 
Skribenten prøvde hardt for å ha et lagbilde fra siste kamp. Men det gikk ikke så bra... 
(Loppehaug!) 
 
Dette var altså årets siste seriekamp for Kvik 3. Vi endte som nr. 11 av 12 lag på tabellen. Vi 
vant 4 kamper og tapte 18. Vi har spilt mot mange lag som besto av et til to år eldre spillere, 
og noen lag som hadde noen jevngamle og noen eldre spillere. Et lag som Berg, med bare 
jevngamle spillere, var unntaket i vår avdeling. Vi har hatt jevne kamper og ujevne kamper. 
De jevne kampene var det gøy å spille, men resultatet har ofte gått i vår disfavør. Blant de 
ujevne var det kamper som ikke var gøy. Men vi lagledere tror at dere har lært mye, spesielt 
av de jevne kampene. - Neste sesong er det vi som er eldre enn de nye 13-åringene. Få se 
hvordan det går da. Uansett vil vi lagledere takke dere alle sammen for innsatsen. Og 
oppmøtet deres var supert: Alle dere som har spilt fast på laget har møtt hver gang dere 
kunne, og har prioritert både trening og kamp foran det aller meste. Tusen takk for i år! 
 
Kampfakta: 
 
Runde 22 i G13/14 bredde avd. 2 
Onsdag 21. oktober 2015, Strupe 
Kvik Halden 3 – Berg IL: 0-6 (0-4) 
 
Mål: 
0-1 3. min  
0-2 5. min 
0-3 25. min 
0-4 28. min  
0-5 61. min 
0-6 67. min  
 
Laget besto av: 
Kristian (K), Arnit, Bezz, Criss, Einar, Ella, Kacper, Marieluise, Max, Mehmet, Richard, 
Solveig og Viktor 


