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1 – 2 Mathias 
2 – 2 Lier 
 

Onsdag 14. juni spilte Svene vårsesongens nest siste kamp borte mot Lier. Vi hadde noen frafall men 
klarte å mønstre en tropp på 14 spillere.  

Kampen startet jevnt med et lite overtak til Lier, de presset oss høyt i starten og utnyttet farten til 
kantene sine som skapte farligheter for oss. Før Svene klarte våkne helt, klarte Lier å bygge opp et pent 
angrep på høyresiden våres, og sente en stikker bak forsvaret vårt som de omsatte i mål og 1-0 til Lier 
etter 10 minutter.  
Vi gjorde noen små endringer for å hamle opp med farten deres på kantene og sakte med sikkert kom vi 
oss mer med i kampen. Forsvaret ved Knut/Siem, Stijn, Odin og Mathias fikk etter hvert god kontroll, og 
dette forplantet seg videre til midtbane og angrep. Utover i kampen tok vi mer over i tillegg til at 
pasningspillet satt gjorde at vi etablerte flere gode angrep. Halveis i kampen får vi betalt når Ola får 
sendt balled til Tord som banker inn utligning til 1-1. Flott angrep og scoring! 
Dette var sesongens første kamp for Mathias og han merket at fotballformen ikke var helt der, da han 
kommenterte til trenerteamet at han ikke orker å være med opp i angrep så mye. To minutter etter 
løper Mathias fra egen banehalvdel, sprinter forbi 3 mann og sender ballen forbi keeper og i mål 
etterfulgt av en feiring bestående av ca trippel stift, dobbel skru, hjul og baklengs salto. Hvis det var 
"orker ikke opp i angrep" så gleder vi oss til han orker ;) 
 

Andre omgang fortsette Svene det gode spillet, med godt pasningsspill og mange angrep og sjangser. Vi 
har veldig god kontroll sentralt på midten ved Knut og Joakim som løper masse i dag og kriger på hver 
ball. Angrepsrekken vår er virkelig på og skaper masse farligheter for Lier, og vi er så nære flere ganger. 
Men ballen ville ikke i mål, selv da Glenn Ole sender en ball under keeper og ballen triller på finurligvis 
langs målstreken og ut, så skjønner man at det ikke vil seg.  
Selv om Svene hadde god kontroll på kampen så fikk Lier også sine sjangser, men en veldig god Anders i 
mål hadde flere gode inngripen og holdt oss i ledesen.  
Helt til det gjenstod et minutt av kampen, da får Lier frispark, og da skjer det som ikke skal skje. Glipp i 
markeringen gjør at en Lier spiller kommer alene gjennom og utligner til 2-2.  



Utrolig surt for guttene når vi er så nærme. Vi prøver en siste innpurt  på overtid, men kampen ebber ut i 
2-2 som blir sluttresultatet.  

En veldig god kamp spillmessig fra Sveneguttene, og vi skal være veldig fornøyd med utviklingen som 
laget har hatt de siste kampene. Formasjon og possisjoner begynner å sitte i tillegg til pasningsspill og 
relasjoner. Dette bygger vi videre på.  
 

 


