
Høstens første 3-poenger 

 

1 – 0 Ola (Siem)  
2 – 0 Glenn Ole (Håvard)  
3 – 0 Glenn Ole (Håvard)  
4 – 0 Ola (Glenn Ole)  

 
Allerede tirsdag 5. september hadde G15 guttene kamp igjen, dagen etter 4-7 tapet mot Stoppen.  
Vi merket tidlig at guttene var klare for å kjempe i dag, hvor flere møtte opp tidlig for å varme opp og gjøre seg 
klare. Denne gangen var motstanderen Slemmestad 3 på vår hjemmebane. Vi har god statistikk hjemme med kun 
et tap og et uavgjort, og resten seiere for hele vår og høstsesongen.  

Kampen og banespillet var jevnt mellom begge lag, men Svene hadde de farligste sjangsene. Ved en anledning 
kommer Glenn Ole alene med keeper, med keeper er både god og heldig som får avverget den, kommer seg opp og 
reddet også returen vår. Men vi ser tendenser til at Svene kan få til noe her, og vi kommer til flere angrep spesielt 
gjennom kantene ved Twan, Siem, Håvard og Odin, men vi maglet det lille ekstra for å score.  

I pausen påpeker Ole Johnny nettopp dette med spill på kantene hvor vi har to muligheter, komme oss gjennom å 
legge inn tidlig, eller hvis vi blir pakket inn må vi slå støtte og vri spillet. Noe vi skulle få betalt for i 2. omgang.  
 
2. omgang startet jevnt, men sakte og sikkert begynte vi å se tendenser fra vårsesongen. Halveis ut i omgangen kan 
vi endelig slippe jubelen løs når Siem kommer seg løs og finner Ola som sender oss i ledelsen 1-0. Og da kom 
ketchup-effekten.  
Herifra og ut dominerer Svene, og bygger opp flere fine angrep. Dagens fineste angrep kommer når Knut fra forsvar 
drar med seg ballen opp, spiller gjennom Håvard som tidlig slår inn i feltet, helt perfekt til Glenn Ole som sender oss 
opp i 2-0.  
Ikke lenge etterpå kommer Svene igjen rundt på kanten, og igjen er det Håvard som legger tidlig inn fra kanten til 
Glenn Ole, og plutselig står det 3-0, og da er kampen punktert.  
Men guttene er ikke ferdig med det, helt på tampen er det Glenn Ole som skal være servitør, drar seg oppover på 
banen, spiller helt riktig gjennom Ola som scorer sitt andre mål for dagen og Svene opp i 4-0.  

En veldig god gjennomført 2. omgang av Svene og godt å se at vi viser godt spill og samhandling. Bygger videre på 
dette.  


