
Gutter 2002  

Tre omganger var én for mye ….. 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Guttene startet høstsesongen der vårsesongen sluttet – nemlig i Sverige.  Grebbestads IF 
hadde invitert oss til ny treningskamp – og denne gang var det gamle ærverdige Siljevi som 
var kamparena.  Etter en lang sommerferie så var ettermiddagens kamp en avslutning på en 
god treningsuke.  De aller fleste av guttene har jobbet godt igjennom sommeren – noe den 
første uken bar preg av og det lover godt for fortsettelsen.   
 
Robert ønsket å bruke noen «nye» spillere – og i og med at det var en treningskamp så var 
begge lagene enige om at man skulle spille 3 x 25 minutter.  Dette for å gi mange spillere 
brukbart med spilletid.  
 

 
 
Fin (og noe alvorlig) gjeng, men det ser ut som om noen må på do …. 
 

 
 

Oppvarming på fin «matte» …. 
 
Game on!! 



Kampen var jevnspilt de to første omgangene.  Våre gutter hadde en rekke gode 
kombinasjoner og man forsøkte å spille mye på «one-touch».  Dette er selvfølgelige et spill 
som krever «marginer» - og det er gledelig at vi i de to første omgangene lyktes mer enn vi 
mislyktes.  Og ikke minst; guttene skal ha honnør for at de prøvde.  Det var derfor ikke 
direkte ufortjent at vi tok ledelsen hele tre ganger i løpet av de to første omgangene – og alle 
våre mål ble «gållet» av Ron.  Det føles betryggende at Ron allerede nå har funnet 
målformen – det lover bra for resten av kampene denne høsten. 
 
Vi ledet både 1-0, 2-1 og 3-2, men hjemmelaget gikk til pause etter to omganger med ledelse 
4-3.  Ikke direkte fortjent, men det er jo sånn fotballen er.  Det skal nevnes at hjemmelaget 
stilte med en 99-spiller og tre 00-spillere – og resten var mer eller mindre 02-spillere.  Og det 
var spesielt ett par spillere som var meget gode; de var raske, sterke – og hadde et godt 
blikk for spillet.  Våre spillere ble nok litt «stresset» av å møte disse eldre spillerne, men alle 
gjorde en god jobb – men ble tidvis ganske stresset og gjorde følgelig feil.  I denne kampen 
så kan nok fire av baklengsmålene krediteres «personlig-feil-kontoen».  Når det e rsagt; det 
gjør ingenting – det er bedre å gjøre det i denne kampen og ta lærdom av det.  Neste uke er 
alle guttene garantert mere skjerpet. 
 

 
 
Liten hvilepause før tredje omgangen …. 
 
Tredje omgangen (ja, du leste riktig) ble laaang – og dessverre så ble vi tidvis «overkjørt» av 
hjemmelaget.  Vi ble presset ganske langt tilbake og et par av deres spillere – spesielt 
«femer’n» skapte mye trøbbel for oss.  Og dessverre så scoret hjemmelaget hele tre ganger i 
løpet av tre minutter i begynnelsen av omgangen og kampen var plutselig punktert.  Det skal 
nevnes at to av disse «gållene» var personlige feil fra vår side … Men nok om det ….  
Kampen ebbet ut og den gamle måltavla på Siljevi viste til slutt 8-3 når den gode dommeren 
til slutt blåste av for kampen.   
 
En liten kuriositet til slutt; hjemmelaget lurte på om man skulle spille en fjerde omgang.  
Kjartan og skribenten var positiv til det, men Robert nektet tvert – hans kondisjon er ikke god 
nok til så lange kamper ….. 



Kampens høydepunkter: 
 

• Tidvis godt kombinasjonsspill – og man ser at mange av øvelsene på treningene 
«bærer frukter» …. 

• Tre mål i en og samme kamp står det alltid respekt av – denne gangen var det Ron 
som gjorde hattrick.  Håper dette var begynnelsen på en artig høstsesong – både for 
Ron og resten av guttene på lagene med masse godt spill og mange mål. 

• Masse ”kred” til Ola som debuterte på KM-laget på en ypperlig måte som 
venstreback. 

• Masse fans hadde tatt veien til Siljevi – det liker vi og vi håper dere også finner veien 
til Strupe førstkommende fredag. 

 
 
Bra jobba gutta – da er VI i gang igjen.  Er ganske sikker på at det vil bli mye moro denne 
høsten også! 
 
 
 
 
Kampfakta: 
 
Treningskamp 
Lørdag 13. august 2016, Siljevi 
Grebbestads IF v Kvik Halden FK 8-3 (4-3) (1-2) 
  
Tilskuere: Tydeligvis at fansen er ivrig på å komme i gang igjen – og kombinasjonen IKEA og 
Systembolaget gjorde det enkelt for mange å ta turen til Siljevi.  Imponerende at det var mer 
bortefans enn hjemmefans! 
 
 
Mål: 
0-1 Ron, 6 min (assist: Johannes) 
1-1 14 min 
1-2 Ron, 18 min (assist: Simen) 
2-2 38 min 
2-3 Ron, 39 min 
3-3 42 min 
4-3 43 min 
5-3 56 min 
6-3 57 min 
7-3 58 min 
8-3 68 min 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Håvard, Laurits, Jacob, Ola, Max, Adrian, Trim, Petter, Uranik, 
Johannes, Oskar, Criss og Elias. 


