
Gutter 2002  

Full kontroll mot Lisleby 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Det er ikke alle som er like heldige som oss – langtur til Lisleby to ganger på en uke er ikke 
gærn’t !!!  Med forrige ukes kamp i Adidas Cup friskt i minne så var det en gjeng med gutter 
som var klare for tur.  Alle var nok ikke like fornøyd med gjennomføringen sist uke – når det 
er sagt; man var nok litt plaget av nerver og de fleste ønsket å vise se bra en bedre side i 
dag.  Spesielt som et lag!  Planen var enkel – vi skulle vinne denne kampen også og vi skulle 
jobber hardt for å finne tilbake «lagmaskinen»!   Litt dramatikk var det før denne kampen 
også; Robert måtte kjøre og hadde nesten ikke bensin på Audi’n og både Simen og 
Johannes måtte kaste inn håndkle før kampen på grunn av sykdom.  Heldigvis så var resten 
av denne herlige gjengen klare for kamp! 
 
Etter den obligatoriske «pep talk’n» der Robert fokuserte på alt mulig så var guttene klar for 
kamp – en såkalt toppkamp i avdelingen da Lisleby hadde like mange poeng som oss. 
 
Game on!! 
 

 
 

Planene legges …. Legg merke til konsentrasjonen blant guttene! 
 
 
Kampen var kun fem minutter gammel før Trim scoret etter en pasning fra Max.  Og det er 
alltid greit å få en god start – og jeg tror de fleste som var tilstede på denne kampen så 
ganske raskt at våre gutter var ett par hakk bedre en hjemmelaget.  Det meste av spillet 
foregikk på hjemmelagets banehalvdel – og Ludvig og de andre bak hadde tilsynelatende full 
kontroll.  Laurits scoret vårt andre etter femten minutter – OG, da hadde vi nok en gang fått 
den farlige tomålsledelsen.  MEN, denne gangen føltes det egentlig ikke farlig.  Vi produserte 
en rekke sjanser og når Trim scoret sitt andre for dagen på et lekkert langskudd så var vel 
strengt tatt kampen «punktert».  Laurits fikk også «gålle» sitt andre for dagen og guttene gikk 
til pause med firemålsledelse – og ingen baklengs.   
 
 



 
 
Ikke alle lag i Halden som har to såååååååå blide gutter på laget …… Herlig!! 
 
Man skal ikke «ta av» etter denne omgangen – til det var hjemmelaget for svake, men det er 
alltid viktig og moro å score mål og det hadde vi gjort hele fire ganger.  Vi skal ta med oss det 
positive fra denne omgangen – og i tillegg til målene så var guttene mere fornøyde og blide.   
 
Andre omgangen ble veldig rotete – grunnen til alt rotet er uvisst, men en av årsakene var 
nok at vi ledet såpass mye som vi gjorde.  Men, det er egentlig en jæv… dårlig unnskyldning!  
Vi kan ikke tillate oss å slurve og ikke gjøre jobben – det må fortsatt være fokus.  Kampen 
ble aldri spennende selv om Lisleby scoret hele fire ganger – et av målene var på straffe.  
Det «kjipe» var vel at det var oss selv som var direkte årsak til alle baklengsmålene.  Det har 
vel aldri skjedd noen gang at et lag har scoret fire mål i en omgang uten å ha gjort noe selv 
…. Men, heldigvis scoret vi like mange mål – derav et praktfullt skudd av Criss.  Måltavla 
viste tilslutt 4-8 og vi hadde ordnet tre nye poeng!  Well done lads!  
   
Kampens høydepunkter: 
 

• Scorer åtte mål – lenge siden vi har scoret så mange mål i en og samme kamp. 
• Seks forskjellige målscorere – det er imponerende og ikke minst en styrke for vårt lag.  

Viktig og ikke være avhengige av en eller to spillere …. 
• Criss sitt mål var av det vakre slaget – vil gjerne se flere slike. 

 
Vi gjorde jobben – selv om det var forskjeller på første og andre omgang, men det skjer også 
blant de aller beste lagene.  Guttene virket litt «lettere» i beina sammenliknet med de siste 
kampene og det er positivt.  
 
Neste kamp er førstkommende onsdag kl.20:00 – da kommer Kråkerøy på besøk til Strupe.  
Skribenten håper at mange vil finne veien til Strupe denne kvelden for å heie på guttene!  Vi 
håper dessuten at både Simen og Johannes er klar til dyst igjen …. 
 

 



 
 
En glad gjeng med gutter i «bortebua» på Lisleby …. 
 
 
Kampfakta: 
 
5. serierunde – KM G14 Avd. 2 
Lørdag 28.mai 2016, Sentralidrettsanlegget på Lisleby 
Lisleby FK - Kvik Halden FK 4-8 (0-4) 
 
Tilskuere: 
Overraskende lite – eller er det vi som har blitt bortskjemt??  Tja, det var ganske lite i dag, 
men vi er veldig godt fornøyd med de som kom!!!! 
 
Mål: 
0-1 Trim, 5 min (assist: Max) 
0-2 Laurits, 15 min (assist: Trim) 
0-3 Trim, 23 min (assist: Uranik) 
0-4 Laurits, 30 min (assist: Trm) 
1-4 43 min 
1-5 Max, 44 min (assist: Criss) 
2-5 45 min 
2-6 Criss, 57 min (assist: Max) 
2-7 Ron, 59 min (assist: Criss) 
3-7 64 min 
4-7 66 min – straffe 
1-2 Adam, 68 min (assist: Ron) 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Jacob, Håvard, Silas, Adrian, Trim, Laurits, Criss, Uranik, Adam, Max og Elias. 
 
 
 
 
 


