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Solid gjennomføring i siste treningskamp før seriestarten 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Årets siste treningskamp før seriestart ble spilt på Strupe – og ikke siden suksessen i Skövde 
sist sommer hadde guttene møtt et svensk lag.  Denne gangen var det Grebbestad IF som 
hadde tatt turen – og basert på Robert så var dette et godt og spillende lag.  De hadde blant 
annet slått TTIF 16-0 i en treningskamp for noen uker siden.  Forventningene var høye – 
spesielt fra skribenten som ikke hadde sett en internasjonal kamp siden Liverpool vant enkelt 
mot Borussia Dortmund tidligere i uken – i det som ansees som en av de beste kampene 
noensinne!  Med andre ord; alt lå til rette for en god «generalprøve» for våre gutter!  
 
Game on! 

              
 
Årets mest uheldige?  Johannes er dessverre ute ett par uker, men kommer sterkt tilbake – garantert!! 
 
Det tok ikke mange minutter før vi skjønte at «grabbarna fra Grebbestad» var et velspillende 
lag.  Når det er sagt; det tok heller ikke lang tid før vi skjønte at det er også vi!  Tydelig at 
guttene var tente og gikk i «krigen» med en gang – og man lot ballen gjøre mye av jobben.  
Nok en gang greidde våre motstandere å score det første målet – skribenten tror det har 
skjedd i nesten hver kamp så langt denne sesongen.  Ett skudd fra 20 meter – meg OK fart 
og god retning – gitt rett over Ludvig.  Den skal reddes – ikke noe mer å si om det.  På 
motsatt side produserte vi en rekke sjanser og vi hadde noen eventyrlige sjanser til å utligne, 
men fikk det ikke til.  Der skal det scores – ikke noe mer å si om det!  Det var mye godt spill 
av begge lag – men skribenten følte at våre gutter hadde et lite overtak uten at vi fikk «hul på 
byllen».  Uansett så var vi meget godt organiserte – forsvarsfireren med Elias og Jacob i 
midten og Marieuise og Adrian på sidene fungerte godt.  Simen, Trim g Ron jobber iherdig 



på midten – og gjør det vanskelig for motstanderne å bryte igjennom.  Johannes 04 og 
Uranik løp masse og fikk til masse – og Adam skapte litt uro helt på topp.  Det er artig å se at 
den defensive strukturen begynner å sitte – spesielt gledelig var det å høre at Elias og Jacob 
kommuniserte godt sammen i dag.  Skal vel heller ikke glemme Ludvig som hadde noen 
gode utrustninger og gode redninger etter baklengsmålet.  Lagene gikk til pause etter mye 
godt spill, men dessverre så var det gjestene som ledet med et mål. 
 

 
 
Mørke skyer er ingen hindring for våre gutter … 
 
Robert var meget godt fornøyd med innsatsen i første omgang – noe annet hadde vært 
merkelig, men vi som er sammen med Robert noen timer i løpet av uken har sluttet å la oss 
overraske.  Noen bytter ble gjort; blant annet kom Max og Laurits inn. 
 
Skribenten tipper at de fleste av fansen fortsatt var i vaffelkøen når Uranik scoret etter litt 
«klabb og babb» på en «kårner» slått av Max og plutselig så viste regnskapet 1-1!  Ikke 
direkte ufortjent etter spillets gang …. De neste femten minuttene viste guttene årsbeste med 
masse gode kombinasjoner og ikke minst perfekte dødballer.  Det er jo faktisk et under at vi 
ikke greidde å score flere, men det kommer – garantert!  Laurits og Max gjorde sine saker 
bra – og det samme gjorde Håvard og Silas når de fikk sjansen.  Våre svenske venner 
begynte å bli slitne, men greidde likevel å varte opp med et par «giftige» kontringer, men 
både Elias og Ludvig gjorde sine saker bra og hindret baklengsmål.  Rett før slutt så kom vi 
på et av mange angrep og nok en gang var det litt «klabb og babb» foran mål – men tro meg 
– det gjør ingenting så lenge vi greier å score.  Og Håvard tegnet seg nok en gang på 
scoringslisten – og det skulle vise seg å bli seiersmålet.  Kampen ebbet litt ut og guttene vant 
fortjent 2-1 etter en meget godt gjennomført kamp. 
 
Dette var kun en treningskamp, men det var tross alt en generalprøve – og det er en styrke 
at vi spilte årets beste kamp i dag.  Da er vi på gang – og utfordringen nå er å gjenta mye av 
det vi fikk til i dag førstkommende onsdag.  Vi vet vi er gode når vi jobber som et lag – og det 
kan man trygt si at vi gjorde i dag.  Og til tross for at det er litt «kjipt» å alltid ligge under så 
viser vi nok en gang en høy moral der vi kommer tilbake å vinner.  Vi gir ikke opp – vi er 
lojale mot «systemet» og det får vi «betaling» for i form av mange gode kombinasjoner som 
til slutt er nødt til å resultere i «gåller»!! 
 
 



Kampens høydepunkter: 
 

• Meget god laginnsats der det er vanskelig å fremheve noen spesielle 
• Langpasninger fra både Laurits og Ron som ga oss noen gode sjanser 
• Kommunikasjon i det bakerste «leddet» begynner å bli godt – og det vil hjelpe oss 

fremover 
• Årsbeste av alle – det er imponerende …. 

 
Da er det bare å ønske alle velkommen tilbake til Strupe førstkommende onsdag – da er det 
serieåpning og skribenten tipper at det vil krible godt i magen både til våre egne spillere og 
Sarpsborg FKs spillere!  Men dette er jo bare moro – det er jo førstkommende onsdag vi ar 
ventet på siden vi løp den første pyramiden i januar! 
 

 
 
Glade gutter etter en godt gjennomført generalprøve! 
 
 
Kampfakta: 
 
Treningskamp 
Lørdag 16. april 2016, Strupe 
Kvik Halden FK – Grebestad IF 2-1 (0-1) 
 
Tilskuere: Stort sett de vanlige, men det er vi veldig godt fornøyd med ….. 
 
Mål: 
0-1 7 min 
1-1 Uranik, 37 min (assist: Max) 
2-1 Håvard, 64 min (assist: Simen) 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Håvard, Jacob, Silas, Max, Adrian M., Trim, Johannes 04, Marieluise, 
Uranik, Adam og Elias. 
 


