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Slemmestad 3  Svene 

 
0 – 1 Twan (Ola) 
0 – 2 Henos (Håvard) 
0 – 3 Siem (Håvard) 
0 – 4 Tord (Glenn Ole) 
0 – 5 Glenn Ole (Tord) 

Tirsdag 9. mai skulle vi spille vår første bortekamp og motstanderen i dag var Slemmestad 3.  
Vi startet kampen greit med høyt press og hadde ballen mest, vant dueller og etablerte spill langs bakken 
som vi hadde avtalt. Men litt og litt mistet vi litt grepet på kampen og det ble en del slurv hvor vi slet 
med dårlige mottak og pasninger. Omgangen ble ganske jevnspilt, men vi klarte likevell skape de største 
sjangsene, spesielt da vi klarte å komme rundt kanten til Henos som avanserte opp mot mål og fikk lagt 
inn, utrolig nærme 2 ganger, men vi klarte ikke sette ballen i mål dessverre.  

I pausen gav alle uttrykk for at de ikke var fornøyde med forestillingen, og vi visste vi kunne mye bedre. 
Vi bestemte oss for å ikke endre formasjon, men få opp konsentrasjonen og og bli mer dedikerte og gjøre 
enklere valg.  

2. omgang viste guttene at de hadde bestemt seg, for det meste handlet om Svene fra start til slutt. Nå 
fungerte alle ledd, fra spiss, midtbane, forsvar til keeper. Da ble det vanskelig for Slemmestad.  
Midtbanen hadde full kontroll, hvor Glenn Ole vartet opp med finter, dragninger og gjennomspill. Og 
endelig sitter den for Svene når Ola mottar ball og får slått inn, og på bakre kommer Twan og skyter oss i 
ledelsen.  
Så er det Håvard sin tur til å være servitør når han ved 2 anledninger spiller igjennom både Henos og 
Siem som begge får hvert sitt mål, får vist farten sin og plutselig leder vi både 2-0 og 3-0.  
Svene fortsetter å mate på, og får betalt når Glenn Ole finner Tord som setter inn dagens fjerde mål. 
Til slutt bytter Glenn Ole og Tord roller, når Tord spiller Glenn Ole fri, som drar seg forbi forsvaret til 
Slemmestad og setter ballen kontrollert i mål. 5-0 til Svene, noe som også blir sluttresultatet.  

Veldig god 2. omgang av Svene, og samtlige spillere legger ned en solid og imponerende innstats. 
Ekstra ros til forsvaret i dag ved Tim, Anders, Stijn, Knut og Odin som hadde stålkontroll og gav oss 
tryggheten.  

Fokusområder vi tar med oss videre blir: 
- Møte ball / starte bevegelse 
- Når ligge på kant (krittet) / når trekke inn 
- Kommunikasjon (prate sammen/varsle mann i rygg etc.) 


