
Gutter 2002  

Sterk lagseier mot Oppegård IF i Adidas Cup 

Skrevet av Fredrik Wille 
 
Årets andre gruppespillkamp i Adidas Cup var mot Oppegård IF – nok et nytt bekjentskap for 
våre gutter.  Denne gangen var gamle og ærverdig Strupe kamparena og guttene var veldig 
klare for kamp.  Sist uke ble Nordstrand IF slått på «Niffen» og med seier i dagens kamp så 
ville vi skaffe oss et meget godt utgangspunkt for videre avansement i Adidas Cup.  Når det 
er sagt; det er en gammel og kyndig fotballkjenner som pleier å hevde at «hver kamp lever 
sitt eget liv» - og det gjelder selvfølgelig også denne kampen.  Man må dessuten takke 
Breddelaget for en glimrende prestasjon tidligere på dagen – da TTIF ble sendt hjem til 
Dær’n med null poeng.  Skribenten kan ikke legge skjul på at det er herlig – og det fungerte 
som en ekstra motivasjon for guttene.  Vi skulle ikke være dårligere!!! 
 
Guttene var tente – og basert på den gode treningsøkten vi hadde i går – så hadde de all 
grunn til å tro at det var muligheter.  Heldigvis så hadde Elias kommet seg hjem fra Bergen 
så alle guttene var klare for kamp. 
 
Game on! 
 
Våre fans lærer aldri – også i denne kampen var de fleste i pølsekøen (les.; ironi, men når 
det er sagt - klubben burde holde kiosken åpen når vi spiller hjemmekamp …. ) da vi varte 
opp et med et mønsterangrep etter kun 95 sekunder.  Noen hevder at «gållen» var 
«ferdigscoret», men det var den faktisk ikke – Johannes var på rett plass til rett tid og hadde 
ingen problemer med å gi oss ledelsen!  Men, «gållen» bør deles med Ron som gjorde alt 
riktig i forkant og «serverte ballen på et sølvfat» til Johannes.  Praktfullt gutter»!  Og for dere 
av fansen som gikk glipp av «gållen» - neste gang må dere komme tidsnok!!  Skribenten vil 
si at vi hadde full kontroll i første delen av omgangen – hadde blant annet ett par «kårnere» 
som vi nok en gang burde ha scoret på, men det vil seg ikke ….. Skribenten har i løpet av 
kvelden fått tak i en sponsor som har sagt seg villig til å sponse alle guttene med en grillfest 
(var det ikke det du sa Jon ???) første gangen vi scorer direkte på «kårner»!!!  Kan vi håpe 
det skjer neste uke?  Kampen bølget litt frem og tilbake uten de store farlighetene – og vår 
bakre firer hadde god kontroll på deres antatt beste angrepspillere.  Derfor var det litt «kjipt!» 
at bortelaget fikk scoret på en corner som vi ikke fikk «rensket» unna!  Gutter, «kula» skal 
bort!  Der må vi være mere kyniske.  Tror for øvrig at vi må snakke mer med hverandre (les.; 
gjøre avtaler) på hvem som dekker opp hvem – vi må slutte å tro at «han gjør det sikkert» …. 
Vi må være helt sikre – og alle må ta ansvar. 
 

 
 
Pauseprat med Robert ….. 



Det var ikke så mye å påpeke på i pausen – både Robert og Haris kom med noen gode 
innspill.  Vi hadde hatt god kontroll i store deler av kampen, men ga fra oss initiativet de siste 
10-15 minuttene.  Målet for andre omgang var å ta tilbake initiativet – samtidig som å 
opprettholde det høye presset.    
 
Vi tok tidlig kommando i den andre omgangen, men hadde ikke mange store sjanser.  Den 
største var faktisk etter en corner (tror jeg) der Simen skulle trille ballen fordi keeper, men 
den ble dessverre reddet på streken.  Guttene forsøkte å spille fotball – vi spilte oss ut gang 
etter gang - og vi var flinke til å skape mange bevegelser.  Det må vi fortsette med – 
bevegelser skaper nye muligheter og vi vet hva som kan skje da.  Bortelaget hadde 
antydning til ett par sjanser, men deres forsøk var enten for svake eller så stod Ludvig i veien 
for det som kom.  Det var ikke direkte ufortjent at Johannes – som er særdeles «giftig» for 
tiden – og var sikker med keeper da han ga oss ledelsen.  Skribenten syntes det var en 
fortjent ledelse – og det skal nevnes at denne «gållen» kom da vi spilte med en mann mindre 
på banen.  Elias hadde et par minutter tidligere «tatt en for laget» - eller en «professional 
fault» som man hadde sagt i England!  Bra jobbet gutter!  Og når Johannes var frempå nok 
en gang - kun frem minutter senere - så var han iskald!  Full kontroll på ballen – løftet hodet 
– og skjøt trygt forbi keeper.  Vi ledet plutselig 3-1!!  Ron fortjener – nok en gang han også – 
«kred» for et strålende fremspill.  Skribenten får jo litt «flashback» til storhetstiden til Steven 
Gerrard og Luis Suarez for Liverpool …. (tenk om Captain Fantastic ikke hadde sklidd mot 
Chelsea …).  Resten av kampen har vi god kontroll bortsett fra en stor sjanse som deres 
gode spiss fikk – Ludvig redder heldigvis mesterlig og vi unngikk dermed noen nervepirrende 
sluttminutter!  Vi trillet ball frem og tilbake og Oppegård-guttene virket litt resignerte.  Når det 
er sagt: det er ikke enkelt å spille mot – vi løper masse, vi orker masse og vi vil masse!  Det 
var en stor lettelse da den gode dommeren blåste av kampen – vi hadde vunnet den andre 
kampen i Adidas Cup – og dermed gitt oss et godt utgangspunkt for den siste kampen. 
Well done lads!! 

 

 
 
Søndagens herligste og gladeste gjeng i Halden                              Hvem var på russedåp  i går? 
 
Man kan ikke være noe annet en imponert over dagens innsats.  For en gjeng – det er jo ikke 
rart at vi synes det er gøy og hyggelig å tilbringe mye tid med denne gjengen.  Eller – er det 
rart??  ☺ Det er moro å se at de fleste skjønner at hardt arbeid lønner seg – og jeg tror de 
fleste nå endelig har innsett at vi er veldig gode når vi spiller som et lag.  Og det hjelper også 
at man har skjønt verdien av å spille hverandre gode.  I tillegg til de som spilte kampen i dag 
– alle fikk spilletid – så skal guttene som starter på benken ha honnør for at de støtter de 
andre. Det er noe både medspillere og trenere setter pris på.  Husk dette; noen hevder 
kanskje at reservekeeperen i hockey er den viktigste ….. 
 



Kampens høydepunkter: 
 

• Høyt press nesten gjennom hele kampen, solid defensiv kontroll bakerst, høy 
løpskapasitet på midten og målfarlige angrepsspillere 

• Johannes hattrick – imponerende av en som haltet rundt på krykker for kun ett par 
uker siden (og han hadde også et skudd i tverrliggeren …) 

• Even til å «stå distansen» helt ut – ingen tvil om at vil ha gleden av pyramiden denne 
sesongen også 

 
 
På grunn av noen helligdager og utsatt seriekamp førstkommende onsdag så har guttene 
spillefri frem til onsdag 11. mai da guttene skal stifte bekjentskap med Rygge.  For øvrig så 
håper skribenten inderlig på 3-1 førstkommende torsdag (da er han «ringside» på Anfield i 
returoppgjøret mellom Liverpool og Villarreal).   
 
Vi sees i Rygge!! 
 
 
 
Kampfakta: 
 
Adidas Cup – 2. gruppespillkamp 
Søndag 1. mai 2016, Strupe 
Kvik Halden FK – Oppegård IF 3-1 (1-1) 
 
Tilskuere: Imponerende mange – både fra Oppegård og Halden - hadde funnet veien til 
Strupe denne ettermiddagen.   
 
Mål: 
1-0 Johannes, 2 min (assist: Ron) 
1-1 30 min 
2-1 Johannes, 51 min (assist: Laurits) 
3-1 Johannes, 55 min (assist: Ron) 
 
Laget bestod av: 
Ludvig, Ron, Simen, Håvard, Laurits. Jacob, Silas, Max, Adrian M., Trim, Marieluise, Uranik, 
Adam, Johannes og Elias. 
 
 
 


