
Første poeng i høstsesongen for Svene G15. 

 

0 – 1 DBK 
0 – 2 DBK 
1 – 2 Håvard 
2 – 2 Joakim (Heming) 

Da var det klart for høstsesongens første hjemmekamp i heksegryta på Svene gress,  her skal det være vanskelig å 
møte oss. Vi klarte å stille en sterk tropp på 16 spillere, selv om det var litt sykdom og snørr så stilte alle opp.  

Det var fint å se Svene spillerne hadde tatt til seg noe av det vi snakket om etter forrige kamp, som var å spille mer 
på våre premisser og ferdigheter. Vi holdt ballen mer langs bakken og spilte oss oftere ut fra keeper. Men det var 
noe litt for rolig over spillerne i dag, og vi merket fort at selv om spillet satt bedre, så manglet trykket og innsatsen. 
Dermed var DBK fullt på høyde med oss og kanskje hakket mer skjerpet og ville litt mer, noe som ofte betaler seg.  
Midt i en kontring til Svene mister vi ball, og med "alle" mann i angrep så blir vi straffet hardt når DBK kjører kontra 
mot oss og kommer alene med keeper og setter inn 0-1. 
Svene hadde også ainw sjangser, spesielt hadde Joakim noen fine drag oppover og skapte farligheter, også Heming 
hadde et pent skudd som gitt like utenfor.  
 
Vi går til pause med 0-1 under, og blir enige om å få litt mer tenning og vilje i spillet vårt, samt litt mer bevegelse 
oppover i banen når vi spiller oss ut bak.  
Det tar litt tid før pausepraten går innover spillerne, ikke før DBK øker ledelsen til 0-2 etter et hjørnespark begynner 
Svene sakte men sikkert og våkne. Og når Håvard etter litt kriging ved DBK sin sekstenmeter, klarer å snappe opp 
en ball fra DBK keeper og reduserer til 1-2, da får vi blod på tann, og hele laget for et nytt giv! Siste 20 minutter 
dominerer Svene og ruller opp mange fine angrep og kombinasjoner, og får betalt med nok en redusering når 
Heming finner Joakim som prikker inn 2-2.  
Herifra og inn går vi all-in for seier, og vi skaper noen virkelig store sjangser, spesielt Glenn Ole er veldig nære 2-3 
ganger med med et stolpeskudd og to gode skudd som keeper akkuratt for reddet og gitt retur på. Hadde Svene 
være mer på hugget på returer i dag, så kunne vi fort scoret et par ekstra mål.  
Dessverre ebber kampen ut i 2-2, men vi er fornøyde med å ha hentet oss inn igjen og samtidig fått spilt litt god 
fortball etter hvert.  
Utover i 2. omgang var det mye positivt å ta med seg, og flere utmerket seg utpå banen. Fint at vi klarer å spille oss 
ut bakfra med Sander og backene Bjørnar og Anders. Knut og Steijn har god kontrol i forsvar og rydder unna. Odin 
hadde en kjempe 2. omgang i dag, og flere gode innvolveringen fra både Joakim og Twan sentralt på midten.   
Vi jobber litt mer fremover med videre spill ut bakfra og opp til midten, og kombinasjoner i siste fase offensivt i 
spillet. 

God kamp gutter! 


