
Sesongens første tap mot Kongsberg 

 

 
 

2 – 4 
(2 – 3) 

 
Svene  Kongsberg 

 
0 – 1 Kongsberg 
1 – 1 Knut 
2 – 1 Glenn Ole (Tim) 
2 – 2 Kongsberg 
2 – 3 Kongsberg 
2 – 4 Kongsberg 

Tirsdag 6. juni tok Svene G15 imot Kongsberg (KIF) hjemme på Stevningsmogen, og det var duket for en 
toppkamp mellom 1. og 2. plassen på tabellen. Vi visste godt at dette kom til å bli sesongens vanskeligste 
kamp, og var klare for arbeidsoppgavene som ventet oss.  

Svene spilte en meget god 1. omgang, hvor spillerne var veldig skjerpet og jobbet hardt i alle ledd.  
Dessverre får KIF kampens første mål ved hjørnespark, hvor vi slipper dem litt for enkelt til og de får 
pirket inn 0 – 1 ledelse KIF.  
Men Svene fortsetter det gode spillet og jobber iherdig. Det får vi betalt for når vi avanserer på 
høyrekanten og Simen blir spilt gjennom alene med keeper, men blir regelrett løpt ned av KIF forsvaret 
og Svene roper straffe. Dommeren vinker spillet videre, men returen havner hos Knut som fra 25 meter 
hamrer ballen i mål. Vakkert og utligning til 1 – 1. 
Nå er Svene i en veldig god periode og ikke lenge etterpå skjer det på venstrekanten vår. Innkast fra Tim 
havner hos Glenn Ole som ved dødlinjen driller av 3 forriverrede KIF forsvarere før han elegant setter 
ballen forbi keeper og Svene opp i 2 – ledelse.  
Men KIF er absolutt med i kampen og presser oss flere ganger, men det er dessverre på slurv fra oss som 
gjør at de klarer å score ytterligere 2 mål før pause. Nok et hjørnespark klarer de å utnytte til 2 – 2, og 
siste fanger de opp et utspill som de enkelt setter inn til ledelse 2 – 3 for KIF.  
 
I 2. omgang holder Svene godt følge med KIF, men det er KIF som får de største sjangsene. Flere gode 
redninger av Sander holder oss inne i kampen. Men andre omgang ser ut til å bli målløs selv om vi vil og 
prøver så gjerne. På overtid kommer KIF på nok et angrep og med en fin krosser kommer de seg fri og 
setter dagens siste mål og seier 2 – 4 til KIF.  

Sesongens første tap og forståelig at Sveneguttene er skuffet. Men når vi får lagt resultatet litt bak oss, 
så skal vi være meget fornøyd med kampen, og vi trenere mener dette er en av de bedre kampene vi har 
spilt. Alle jobbet knallhardt og løp masse, og mange av elementene vi har terpet på satt mye bedre 
denne kampen. Alle ledd fra keeper, forsvar, midtbane og angrep fungerte mye bedre enn tidligere, hvor 
vi tettet rom og var godt oppi spillere, samtidig som vi klarte å etbalere eget spill.  



Det er ikke mange lag i 3. divisjon som ville hold så godt følge med dette KIF laget hvor nesten halvparten 
av spillerne spiller og leder 1. divisjon.  
 

Pluss sider: 
- Innsats og vilje til å stå løpet ut 
- Duller 
- Formasjon 

Fokus områder: 
- Fortsette på det positive fra kampen   

 

 

Det viste seg å bli tøffere enn anntatt da vi møtte et forsterket KIF lag som stilte med 4 førstelagsspillere 
som spiller leder sin avdeling i 1. divisjon, i tillegg 2 spillere som hospiterer på førstelaget. 


