
Gutter 2002  

KM-laget tok «The Double» etter overlegen finaleseier mot Trosvik  

Skrevet av Fredrik Wille 
 
OBOS Cup i fotball er et nytt initiativ i år fra Østfold Fotballkrets – og våre gutter kvalifiserte 

seg til finalen etter den dramatiske semifinalen mot SK for noen uker side.  Dagens 

finalemotstander var Trosvik IF – et lag som alltid har skapt masse trøbbel for oss og de to 

siste kampene har vært jevne og endt uavgjort.  Guttene var veldig klar før avreise fra Strupe 

– og stemningen i troppen var selvfølgelig meget god etter onsdagens kamp mot Lisleby.  

Det å vinne kretsmesterskap gir masse selvtillit – og etter er par humørfylte treninger på 

torsdag og lørdag så var det masse optimisme i troppen før dagens finale.  Troppen var den 

samme bortsett fra at Petter B. var byttet ut mot Marieluise – til og med Simen var friskmeldt 

til dagens kamp.  Med andre ord; alt lå til rette for en god kamp …..    

Allerede i garderoben før kampen så var det heftige diskusjoner – spesielt med tanke på hva 

man burde spise eller ikke spise før kamp.  Biologen Robert hadde nemlig via tidsskriftet VG 

funnet ut at man blir trøtt av å spise bananer!  Ikke overraskende så var et Elias som fikk 

gjennomgå – han spiser jo minst en bananklase før hver kamp!!  Taktikken var som alltid – vi 

skulle spille fotball – la ballen gjøre jobben for oss.  I tillegg så ble det snakket om 

«gegenpress» - som blant annet har vært suksessfaktoren for Liverpools stjerne trener Klopp 

den siste tiden.  Dessverre er det ingen lag som klarer å spille «tika-taka» - og da må man 

heller forsøke å tilnærme seg en annen stil … Og høyt press kjennetegner oss!  

Avslutningsvis så fokuserte trenerteamet på at finaler skal «nytes» - det er ikke alle som får 

anledning til å spille slike kamper og man må ta godt vare på sjansen. 

 

Robert gi sine siste beskjeder før kampen …. 



 

Lagene på vei ut på banen …. 

Game on!! 

Guttene tok kommandoen fra start – og kampen var kun tre minutter gammel før Uranik 

scoret dagen første mål.  De var et fint angrep som gikk raskt og Simen var nest sist på 

ballen.  Det er alltid deilig å score den første «gållen» - for oss i trenerteamet er det spesielt 

viktig med tanke på at pulsen til Robert raskt finner en «akseptabel» takt …. Vi fortsatte å 

styre kampen og hadde full kontroll – vi vartet opp med mange fine kombinasjoner og en 

dobling av ledelsen «lå i lufta».  Etter åtte minutter så slår Østfolds beste venstrebein (ja, jeg 

tenker på Laurits’ sitt bein ….) et presist frispark som Johannes enkelt ekspederte i mål.  To 

null allerede etter åtte minutter virket veldig komfortabelt, men som skribenten har presisert 

en rekke ganger gjennom hele sesongen – en «to-null-ledelse» er veldig farlig!   Trosvik var 

egentlig ikke til å kjenne igjen fra tidligere kamper og skapte svært lite – og gjorde spesielt 

dagen til Ludvig ganske rolig.  Når det er sagt; forsvarsrekka med Silas, Elias, Jacob og 

Adrian var solide – de holdt en stram linje og hadde full kontroll gjennom hele kampen!  

Dagens tredje kom etter femten minutter – igjen fikk vi gleden av å se presisjon fra Laurits.  

En «kårner» gikk – via en uheldig Trosvik-spiller – rett i «gållen»!  Artig å se at Lauris får 

betalt for all egentreningen – presisjonen han viste ved ett par tilfeller i dag kommer ikke av 

seg selv!  Mange tilreisende fans var nok ganske sikre på at «The Double» var i boks etter 

halvspilt første omgang – men, vi vet jo alle at det er gode lag som har gitt bort en 

tremålsledelse.  Derfor var det deilig at vi vartet opp med et mønsterangrep etter tjuefem 

minutter.  Ballen gikk raskt i riktig lengderetning og en frisk og leken Uranik «serverte» 

Rasmus en god pasning som «banka» ballen i mål!  Kampen var på dette tidspunkt avgjort – 

våre gutter var mange hakk bedre enn motstanderne – og var best på alt – og var først på 

alt!   Måltavla burde ha vist «4-0» når spillerne gikk til pause, men det gjorde den ikke – og 

det var fordi den ikke virket! 

Skribenten kan ikke huske sist gang Robert var så positiv og oppmuntrende etter en 

omgang.  Tror kanskje guttene også var overrasket – og til og med lillebror Jan himlet med 

øyene.   Men, det var også litte å sette «fingrene på».  Guttene var totalt overlegne og kunne 

(og kanskje burde) ha scoret enda flere mål.  Det var mye godt spill og vi var totalt overlegne.  

Skribenten tipper at klubbens formann – Bjørn Brevig – likte det han hadde sett de første 



trettifem minuttene.  Godt pasningsspill, høyt «gegenpress» og presise avslutninger var 

fasiten etter første omgang. 

 

Full kontroll i pausen …. 

Den komfortable ledelsen gjorde det enkelt for Robert å bruke alle spillerne – og det er 

selvfølgelig morsomt for alle å være delaktig i en finale.  Spillerne «fra benken» gjorde sine 

saker meget bra – og etter ni minutter så kom Adrian på et av mange løp fra egen 

banehalvdel og «limte» ballen hard opp i nettaket bak en sjanseløs Trosvik-keeper. Det var 

et meget godt angrep – og Max var nest sist på ballen.  Noen minutter senere så kom 

Trosvik-laget på et sjeldent besøk på vår banehalvdel – og et fint gjennomspill til deres spiss 

resulterte i en redusering.  Ludvig var sjanseløs, men likevel ganske nærme … Heldigvis så 

«malte» guttene på videre – og anført av en meget god Trim som tidvis dominerte midtbanen 

med godt blikk og presise (intelligente) pasninger til medspillere så fikk Johannes gleden av 

å score sitt andre for dagen.  Ron var nest sist på ballen i et angrep som ble startet av Trim.  

Fem minutter før slutt så fikk alle de tilreisende fra Halden garantert gåsehud!!!  Trim slår en 

førtitremeters pasning ut mot Uranik – som demper ballen med en følelse som han vanligvis 

bare viser til Hanna – og drar seg innover.  Pasningen blir slått inn foran mål der Johannes 

nok en gang dukker opp og klinker «kula» i mål.  Rett og slett et fantastisk angrep som tatt ut 

av læreboka «Fotballens ABC»!  Veldig morsomt for Johannes – hattrick er alltid positivt for 

en spiss og det lover godt for hva som skal skje senere i høst.  Bra jobba Johannes! 

Måltavla viste til slutt 7-1 og det etter masse godt spill.  Allerede fra første minutt så tok 

guttene kommandoen og så seg aldri tilbake.  Meget bra – og «The Double» var et faktum.  

Og guttene avsluttet uken med enda et nytt kapittel i klubbens historie som klubbens første 

vinner av OBOS Cup!  Rett og slett imponerende – og for en uke det har vært!!!!  Noen vil 

hevde at dagens finalemotstandere var svake, men man skal ikke glemme at de har spilt seg 

frem til finalen.  Og når det er sagt; vi velger ikke våre finalemotstander og vi gjennomfører 

en meget god kamp på alle måter.  Alle guttene skal ha honnør for at viste seg frem fra sin 

beste side og dermed bidro til at vi står igjen som vinner av «The Double» i sesongen 2016! 

 
 



Kampens høydepunkter: 
 

 En som scorer hattrick må alltid få «kred»!  Bra Johannes – vi gleder oss til 
fortsettelsen. 

 Trim har vært god de siste kampene og viste i dagens kamp at han har masse fotball 
i seg.  Trim må faktisk skjønne at han er god uten å bli «cocky»! 

 Forsvarsrekka har full kontroll – i dag var det mer fart i «kula» og man jobbet for 
hverandre.  Vi er meget gode som et lag! 

 Mange tilreisende fra Halden inkludert styreformann i klubben.  Det er morsomt – 
guttene synes det er stas! 

 Enda en trenerseier !!! Jajaja, guttene skal få mye «kred», men Robert, Kjartan og 
Fredrik skal også ha mye av æren at guttene kunne reise hjem til festningsbyen med 
«The Double»! 

 
 

 

 

En fornøyd tremålsscorer ….. 

 
«The Double» er i boks, men vi må ikke legge oss på latsiden for det.  Høsten byr på mange 
spennende utfordringer – og det starter med en 5’r turnering i Østfoldhallen.  Deretter er det 
eliteturnering på Nesodden før vi avslutter sesongen med «Ullern Invitational»  i desember.  
Med andre ord; både spillerne og fansen har mye mer å glede seg til.  Og, man skal heller 
ikke glemme at Kent kommer inn i trenerteamet – og han vil garantert bidra positivt med 
tanke på hvordan vi skal utvikle oss videre! 
 
 

Well done lads!!!! 
You made history once again!!! 

 
 
 



Kampfakta: 
 
Finale OBOS Cup - G14 
Søndag 23. oktober 2016, Østfoldhallen 
Kvik Halden FK – Trosvik IF 7-1 (4-0) 
 
Tilskuere: 
Mange fra Halden – og vi dominerte også på tribunen!  En stor takk til alle de andre G02-
spillerne som møtte opp for å se på oss!! 
 
Mål: 
1-0 Uranik, 3 min (assist: Simen) 
2-0 Johannes, 8 min (assist: Laurits) 
3-0 Laurits, 15 min 
4-0 Rasmus, 25 min (assist: Uranik) 
5-0 Adrian, 44 min (assist: Max) 
5-1 52 min 
6-1 Johannes, 55 min (assist: Ron) 
7-1  Johannes, 65 min (assist: Uranik)  
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Jacob, Silas, Håvard, Adrian, Simen, Trim, Laurits, Criss, Oskar, Uranik, 
Johannes, Max, Marieluise, Elias, Rasmus og Ola.  
 
 
Walk on …………………. 
 
 

 
 
Vinnere av OBOS Cup 2016!!!! 

 
 
 
 
 



 
 
Fra Halden Arbeiderblads nettside …. 
 

 
 
 


