
Seier i siste seriekamp, og sikret 2. plassen! 

 

 
 

2 – 2 
(1 – 2) 

 
Lier  Svene 

 
1 – 0 Glassverket 
1 – 1 Joakim (Simen) 
1 – 2 Siem (Håvard) 
 

Mandag 19. juni var det tid for vårsesongens siste seriekamp. Tallene var klare, Kongsberg hadde vunnet 
serien med 22 poeng (Svene kunne komme likt på poeng, men måtte da vunner med 28 mål).  
Så dette ble en kamp om 2. plassen, og med seier eller uavgjort ville Svene komme på 2. plass foran 
Glassverket.  
Vi hadde noen frafall denne kampen også, men stilte opp med 13 spillere, inkludert Kevin som fikk prøve 
seg litt etter å ha trent med oss i vårsesongen.  
Det skulle bli en tøff kamp, hvor Svene var innstilt på å kjempe om hver ball og duell.  

Kampen startet godt for Svene og vi så tidlig at guttene var på i dag, og kriget og løp om hver ball. Vi kom 
til noen angrep, men ikke de store sjangsene.  
Dagens første mål var det derimot Glassverket som stod for, da de snappet opp et utspill og tok ledelsen 
1-0.  
Det var ikke vits å henge med hodet for vi var absolutt med i kampen. Og utover omgangen var vi stadig 
nærmere, hvor både Håvard og Ola fikk noen skudd på mål. Men i dag var det tydeligvis på hjørnespark 
vi skulle gjøre det.  
Simen slo noen veldig gode hjørnespark for oss i dag, og det ble farlig hver gang. Og da Joakim raget 
høyest i lufta, headet han inn utlikning til 1-1. Flott corner og flott prestasjon av Joakim.  
Svene fortsatte presset og mot slutten av omgangen fikk vi nok et hjørnespark. Simen slo nok et presist 
innlegg som havnet inn i sekstenmeteren, ballen havnet hos debutanten Kevin, som fikk slått den videre 
til Håvard, som igjen legger igjen til Siem som banker Svene i ledelse til 1-2.  

Dette hold seg også til pause. Trenerteamet var godt fornøyd med prestasjonene i førsteomgang, og 
hadde egentlig ikke noe å utsette på, så vi bestemte oss for å kjøre på i samme spor.  

Andre omgang ble veldig gjevnspilt, med sjangser til begge lag. Svene fikk til og med et mål til, men ble 
dessverre dømt angrep på keeper.  
Omgangens "største", eller snodigste prestasjon sto dommeren for, da han blåste stopp i spillet. Hverken 
spillere eller vi på siden skjønte mye før vi ser en litt tissatrengt dommer løper til skogs. Når blæra var 
tømt og dommeren på plass så kunne vi fortsette kampen.  
Ekstra ros til den sentrale midtbanen ved Knut, Joakim og Tord som virkelig stod frem i dag, kriget, løp og 



jobbet iherdig gjennom 80 minutter.  
Ellers var det nok en god kamp av Anders som ble keeper i dag også, selv om vi vet han gjerne vil spille 
utpå så gjør han en enorm jobb for laget på keeperplassen.  

Forsvaret satt godt i dag, og tok unna det som kom, spesielt Bjørnar reddet oss er par ganger med sine 
konstante og tøffe inngrepner.  

Også var det ekstra artig å se Kevin i aksjon, da han fikk noen minutter på tampen av begge omgangene 
og viste at han tok nivået fint. Tredje sist på første målet vårt er absolutt godkjent for debut på stor 
bane.  

Omgangen endre målløs, og dermed vant Svene sesongens siste kamp 1-2 mot Glassverket og dermed 
en fin 2. plass på tabellen.  

 

Takk for en veldig god og artig vårsesong til alle spillere, støtteapparat, foreldre og publikum.  
Det har vært mange spennende og artige kamper og en fin utvikling hele veien, hvor vi trenere tydelig 
kan se at hver og en har tatt mange steg i vår, både individuelt og som lag. 
Også artig at vi klarte en av målsettingene våres før sesongen, en topp 3. plassering.  

 

God sommer, 

Hilsen Ole Johnny og Sebastian 
 

 


