
Gutter 2002  

Fantastisk opphenting i «storkampen» mot Torp IF ….. 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Endelig var det kampdag igjen - og det var ikke hvilken som helst kampdag!  Vi "snakker" 

tross alt om kveldskamp under Strupes flotte flombelysning - og motstander var Torp!!  To av 

fylkets desidert beste fotballag skulle møte hverandre - og med tanke på tilsvarende oppgjør 

i vårsesongen så var det ganske åpenbart at guttene fra Fredrikstad ønsket 

revansje.  Ryktene tilsier (ref.; kommentar på deres Facebook-side) at dette var kampen de 

siktet seg inn på allerede med en gang kretsen offentliggjorde høstens terminliste.  Når våre 

gutter også var fullstendig klar over at Torp hadde lagt bak seg noen gode uker med meget 

god fotball - blant annet med oppløftende innsats i Ham Kam Talent Cup pluss at de hadde 

fått noen forsterkninger i løpet av sommeren - så lå alt til rette for en spennende og velspilt 

kamp på Stupe!  Og ja, man skal ikke glemme at vi også er gode - fortsatt ubeseiret i årets 

seriespill!  Rammen ble jo enda "sterkere" når hele 150-200 tilskuere hadde funnet veien til 

Strupe denne kvelden - ikke ofte at så mange ser et Kvikelag spille kamp - uansett alder og 

nivå!!!  

Det var selvfølgelig knyttet masse spenning til at trenerteamet var sterkt "amputert" denne 

kvelden.  For dere som ikke vet det så har faktisk "paperboy" også en sivil jobb - og den 

måtte prioriteres denne kvelden.  Men det gikk selvfølgelig bra; Robert hadde fått mange 

gule lapper med praktisk informasjon i forkant og med hjelp av Fraukes IT-kunnskaper så var 

faktisk alt i orden også i FIKS.  Robert, Kjartan og Haris hadde full kontroll i garderoben - når 

det er sagt; litt panikk var det da Robert oppdaget at Ron ikke var der!!  Og enda mer 

morsomt ble det da Ron plutselig dukket opp - han hadde faktisk sovnet på sofaen da han lå 

og så på den gamle engelske klassikeren "Mitt liv med Emma" ...... Kampplanen ble lagt - og 

i korte trekk så var det å spille "tight" samtidig som man skulle "gønne på"!! Med andre ord; 

en grei plan - og en kjent plan.  Alle hadde hørt det før .... Guttene var klare, trenerne var 

klare (også han i Tromsø) og fansen var definitivt klare.  Det var tidvis så mye trykk ved 

spillerutgangen så neste gang bør man faktisk vurdere å ha noen vakter på plass - tipper 

PGH fikser det! 

 

Vet ikke hvem som var mest spente – spillerne elle trenerne …. 

Game on! 



Ja, ja - det tok ikke mange minutter før det var krystallklart at alle ikke hadde skjønt den 

såkalte kampplanen.  Når det er sagt; guttene kunne faktisk med litt mer dyktighet og flaks 

ha ledet 1-0 etter kun noen sekunders spill ..... Bortelaget tok over en del av spillet - og fikk 

dessverre to raske mål!  Ingen vits å fordele skyld - man vinner og taper sammen, men vi må 

nok lære å bli enda mer kyniske i enkelte situasjoner - og det gjelder absolutt alle.  Det skal 

nevnes at ved 0-2 så satte "paperboy" en liten kongekrabbe på tvers i svelget og fikk 

umiddelbart "flashback" til hva Johannes erfarte på Hamar i fjor.  Det var riktignok en gulrot 

og en potet, men følelsen var nok den samme - ikke bra!  Og når det tikket inn enda en 

melding om at det stod 0-3 så var det rett før at "paperboy" kjørte inn en kongekrabbe på 

tvers med vilje .... Heller ikke spesielt bra - og fortvilelsen var stor blant alle fremmøte, men 

det var nok guttene som hadde det aller verst!  Heldigvis så fikk vi en fortjent redusering rett 

før pause!! Takk skal du ha Ron - den var viktig.  Resultattavla viste 1-3 til pause - kanskje 

ikke helt rettferdig, men det er jo sånn fotballen noen ganger er. 

Trenerteamet med Haris i pausen fokusert utelukkende på hva som skulle skje de siste 

trettifem minuttene.  Alt annet ville ha vært bortkastet tid - og fokus var nok en gang å spille 

som avtalt.  Det skulle være tett - og man måtte jobbe med å få opp engasjementet!! Og ikke 

minst; jage en ytterligere redusering – og det gjerne raskt! 

Andre omgang var ikke mer en fem minutter gammel før Laurits åpnet målkontoen - vi fikk 

den viktige reduseringen og det var plutselig veldig spennende igjen.  Og hvem visste på 

dette tidspunktet at dette skulle bli en spinnvill omgang som knapt noen hadde opplevd på 

Strupe før?!?!?  "Paperboy" fikk på dette tidspunktet tilbake pusten - og var i ferd med å nyte 

hovedretten som var «årets rein» fra Kvaløya!  Og kun fem minutter senere så var alle de 

hundrede fremmøtte vitne til årets "comeback" på Strupe.  Herregud Simen; så deilig at du 

skulle score akkurat da!  Tavla viste 3-3 og stemningen på Strupe - i hvert fall blant 

hjemmefansen - var elektrisk!  "Paperboy" fikk selvfølgelig tusenvis av tekstmeldinger og "tok 

helt av" blant de nordnorske gjestene på Fjellstua og løp (ja, det høres kanskje rart ut...) 

rundt på uteplassen og oppførte seg egentlig ganske så rart.  Enda en gang skulle jeg 

oppleve et slikt "comeback" - sist gang var i Champions League finalen i 2005.  Alle husker 

vel hva Liverpool gjorde da!!!  Nå var det 02-guttene som gjorde det!!  I ett svakt øyeblikk så 

lovet jeg åpen bar" hvis guttene gikk opp i ledelsen - og VIPPS (tok dere den ????) så hadde 

02-guttene fått ca. trettiåtte nye nordnorske fans!!  Mitt under hovedretten tikket det inn flere 

tekstmeldinger - og denne gangen var det den kortreiste reinen fra Kvaløya som satte seg på 

tvers.  Og hva sa tekstmeldingen??   "4-3 Trim!!!!!!!" - er det mulig!!!  Guttene hadde snudd 

kampen!!  Fansen på Strupe "tok helt av" – og spørsmålet de fleste stilte hverandre var om 

man faktisk var vitne til en historisk kamp på Strupe??  Og for den nøytrale tilskuer så må 

dette ha vært den beste ungdomsfotballkampen noensinne!  Garantert!!  For et drama 

mellom to gode lag .... Guttene fikk selvfølgelig masse selvtillit - og bortelaget mistet nok 

tilsvarende det vi fikk - og det preget kampbildet.   Når det er sagt; det kunne fort ha blitt 4-4 

dersom Ludvig ikke hadde vartet opp med en kanonredning!!  Etter seksti minutter fikk vi 

straffe så var Ron selvfølgelig like "sikker som banken" (og ja, vi snakker fortsatt om DNB og 

ikke italienske) - og tavla viste 5-3!  "Paperboy" var selvfølgelig ekstremt glad, men begynte 

også å kaldsvette - "fri bar" for 50-60 nordlendinger kan bli en kostnad på størrelse med et 

lite kommunebudsjett  - ikke bra!!!!  Bortelaget viste god moral og gjorde det de kunne for å 

være "partybooper" - og lyktes også en liten stund.  Reduseringen til 5-4 fem minutter før 

slutt medførte at spenningsnivået steg både på Strupe og på Fjellstua i Tromsø!  Om det var 

den gamle engelske klassikeren "Mitt liv med Emma" som motiverte Ron vites ei, men det 

spiller heller ingen rolle.  Ron viste ingen nåde da han rett før slutt scoret på et frispark fra 

atten meter!!!  Hans tredje for dagen - og lagets sjette for dagen!!  Og "snuoperasjonen" var 

et faktum!!!  For en kamp!!  For en dramatikk!! Når den gode dommer'n blåste av kampen så 



kunne jubelen høres rundt hele Halden - lettelsen var stor blant spillere, trenere og ikke minst 

fansen - og også for "paperboy"!!  

Har skrevet det før – gjør det gjerne igjen; «livet er definitivt morsommere for dem som er 

glad i fotball!!!» 

 

 

En fantastisk glad gjeng med gutter ….. 

 

Kampens høydepunkter: 

 Guttene viste lagmoral som igjen resulterte i et fantastisk «comeback» - som strengt 
tatt ikke skulle ha vært mulig mot et så godt lag som Torp faktisk er!  Vi beviser nok 
en gang at vi er best når hele laget fungerer – og det hjelper selvfølgelig at 
sentrallinjen også fungerer godt.  

 Ron scorer tre mål – og det fortjener han selvfølgelig «kred» for, men – og det er 
kanskje det viktigste; det er en styrke og spille som best når det gjelder som mest og 
det gjorde Ron i dag! 

 Robert, Kjartan og Haris fortjener honnør for hva de gjorde i pausen.  Bortsett fra dem 
selv og spillere så er det vel ingen som vet hva som ble sagt; men samme det – det 
fungerte bra!! 

 «Paperboy» som vervet en håndfull nye nordnorske G02-fans! 
 

Helt til slutt; det er selvfølgelig KM-spillerne som får mest omtale og «kred» etter denne 

kampen – noe annet hadde vært rart.  Men, og dette er viktig – vi er en gjeng på ca. 35 

gutter som møter opp på treninger hver uke.  Alle synes det er artig å være på trening – og vi 

«mister» ingen spillere.  Det er et «kvalitetsstempel» - og tyder på at trivselsfaktoren er høy 

samtidig som vi også spiller god fotball.  KM-laget hadde ikke vært som det er uten 



breddelagene – og breddelagene hadde heller ikke vært som de er uten KM-laget!!  

Trenerteamet synes det er veldig hyggelig å observere at guttene er og ser på hverandre når 

de spiller kamper - det vitner om interesse og godt samhold.  Og det er kanskje det viktigste, 

eller ….????? 

Med andre ord;  

Arian Aa., Adrian M., Ajal, Arnit, Criss, Einar, Elias, Henrik, Håvard, Ikramullah, Isak, Jacob, 

Johannes, Kacper, Kristian, Laurits, Ludvig, Marieluise, Matias, Max, Mehmet, Meriton, Ola, 

Oskar, Peter, Petter, Rasmus, Richard, Ron, Sigvard, Silas, Simen, Sindre, Trim, Uranik og 

Zaki – takk skal dere ha!!!!  Uten dere så hadde ikke en opplevelse som mange hadde 

torsdag kveld vært mulig!!! 
 

 

 

Kampfakta: 
  

5. serierunde – KM G14 A-sluttspill 
Torsdag 22. september 2016, Strupe kunstgress 
Kvik Halden FK – Torp IF 6-4 (1-3) 
 

Tilskuere: 
Et sted mellom 150-200 stk som rett og slett er meget imponerende!!  Nesten på lik linje som 
våt a-lag …. Guttene takker alle som kom – det betyr masse for og resultatene taler jo seg 
for seg selv ……. 
 
Mål: 
0-1   5 min 
0-2   10 min 
0-3   25 min 
1-3   Ron, 33 min  
2-3   Laurits, 40 min 
3-3   Simen, 45 min (assist: Ron) 
4-3   Trim, 57 min (assist: Laurits) 
5-3   Ron, 60 min (straffe) 
5-4   65 min 
6-4   Ron, 68 min 
 

 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Rasmus, Jacob, Adrian, Simen, Trim, Laurits, Elias, Oskar, Max, Uranik, 
Johannes og Criss.  


