
Ny seier for Svene G15! 
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Svene  Holeværingen FC 

 

Torsdag 4. mai spilte Svene G15 sin andre kamp for sesongen, hjemme på Stevningsmogen med fint vær 
og masse publikum. Vi visste vi møtte et godt lag som hadde vunnet sine to første kamper 8-2 og 7-0, 
men vi besteme oss for å konsentrere oss om vårt egen spill og fokusere på det vi har trent og snakket 
om som duellspill, tett oppi motstander og stresse dem.  

Det så virkelig ut som guttene hadde tatt dette til seg, for de 10 første minuttene styrte Svene alt på 
banen, vi vant dueller og stresset motstanderen til å gjøre feil, og fikk etablert godt spill på motstander 
banehalvdel. Dette var en veldig bra periode av Sveneguttene.  
Utover kampen kom Holeværingen mer med, og i perioder ble vi presset godt tilbake, og ble reddet av 
godt keeperspill og forsvar.  
Mot slutten av omangen kvikner Svene til igjen og begynner å vinne dueller, spille ball og etablere 
angrep. Vi får flere halvsjanser før endelig Glenn Ole får dratt av noen mann og fyrer løs, keeper redder 
men gir retur, og der er Henos våken og banker inn 1-0. Noe som holder seg til pause.  

Før 2. omgang blir vi enige om å komme tettere opp i motstander, og bli flinkere til å trekke inn i banen 
når motstander har ball for å etablere overtall i midten.  
Denne omgangen er mer gjevnspilt med sjangser til begge lag, hvor Svene får et par mål som dessverre 
blir avblåst for offside. Men vi er nære på flere ganger med Twan, Glenn Ole, Siem og Håvard. Vi er også 
heldige som får en skudd imot som treffer tverrleggeren.  
Vi er mye tøffere denne omgangen, og virkelig jobber bra og iherdig innsats gjør at vi drar i land 
sesongens andre seier av to mulige.  

 

Fokusområder til neste kamp: 

- Duellspill (spesielt hodedueller) 
- En mot en situasjoner i angrep (når drible, når løpe, trekke inn/på kant) 
- Pasning/posisjonering  
- Avslutninger 


