
Målrik kamp for G15 mot Stoppen.  

 

0 – 1 Twan 4 – 2 Stoppen 
1 – 1 Stoppen 4 – 3 Joakim 
1 – 2 Glenn Ole 5 – 3 Stoppen 
2 – 2 Stoppen 6 – 3 Stoppen 
3 – 2 Stoppen 7 – 3 Stoppen 
 7 – 4 Glenn Ole (str) 

 
Mandag 4. september skulle vi møte Stoppen 2 borte på Lier Stadion. Vi skjønte det skulle bli en tøff kamp mot god 
motstand, og det er alltid ekstra tøft å møte 2’er lag på sin egen hjemmebane hvor de ofte stiller mannsterke og 
kanskje litt ekstra styrket tropp, noe vi fikk erfare i dag. Men vi var fast bestemt på å gjøre en god kamp og få opp 
tenningsnivået fra start, noe vi har manglet litt i høstsesongen.  
1. omgangen var jevnspilt og Svene hang med, og var farlig frempå ved flere anledninger. Og det er Twan som 
kriger inn kampens første scoring etter et Svene angrep på kant.  
Rett etter Svene går i ledelsen hiver Stoppen inn deres store, sterke og raske spiss som vi får problemer med 
gjennom kampen. Han reduserer fort til 1-1 og stillingen er jevnet ut. Men Svene fortsetter spillet vårt og snart er 
det Glenn Ole som løper seg fri på venstresiden og kommer alene med keeper, gjør ingen feil og sender oss i 
ledelsen igjen 1-2.  
Forsvaret og spesielt Knut gjør en god og sterk kamp mot denne Stoppen spissen, og avverger flere farligheter, men 
vi klarer likevell ikke hindre at han scorer ytterligere 2 mål før pause så pauseresultatet står 3-2 til Stoppen.  
 
2. omgang for Svene blir ikke like god som første omgang, og vi sliter mot et aggresivt Stoppen som raskt scorer nok 
et mål like etter pause. Vi klarer likevell bygge opp noen angrep og redusere til 4-3 ved Joakim når har tråkker seg 
forbi Stoppen forsvaret og banker ballen i mål.  
Stoppen har en sterk periode etter dette og svarer raskt med et par sjappe mål, etter dette går lufta ut av Svene og 
vi sliter med å henge med. Vi tar ikke den tunge jobben hjem og sliter med å få tak i ball og sette i gang spill. 
Stoppen scorer nok et mål og stillingen er etter hvert 7-3 til Stoppen og vi skjønner det blir tungt.  
Men Svene viser karakter og tar seg opp mot slutten av kampen og begynner å ta mer tak. Vi er farlig frempå med 
både gjennomspill og på et par hjørnespark hvor både Siem og Håvard er nære på å score. Til slutt så er det Joakim 
som kommer seg fri og blir taklet av Stoppen, og dommer blåser korrekt straffe. Glenn Ole gjør seg klar og banker 
straffet godt og sikkert nede til høyre for keeper og fastsetter sluttresultet til 7-4 til Stoppen.  

Kort oppsummert var det en ok 1. omgang og ikke fullt så god 2. omgang. Stoppen var et godt lag, og den store 
forskjellen, spesielt i første omgang, var en sterk og rask spiss.  
Det positive er at når vi får ned ball så prøver vi spille oss frem, langs bakken med gode kombinasjoner. Det vi må 
jobbe med er å heve bunnivået vårt, tørre ta krigen og at hele laget fra spiss til forsvar jobber enda tøffere 
defansivt.  Ny kamp allerede i dag til å slå tilbake! 


