
Knepen seier i toppoppgjør for Svene G15! 

 

 
 

5 – 4 
(2 – 1) 

 
Svene  Tyristubben 

 
1 – 0 Glenn Ole (Ola) 
2 – 0 Glenn Ole (Ola) 
2 – 1 Tyristubben 
3 – 1 Siem (direkte fra kast) 
3 – 2 Tyristubben 
3 – 3 Tyristubben 
3 – 4 Tyristubben 
4 – 4 Henos (Ola) 
5 – 4 Twan (Ola) 

Onsdag 24. mai skulle guttene spille sesongens første kamp på Svene gress, og dagens motstander var 
Tyristubben. De lå kun 2 poeng bak oss på tabellen og hadde gode resultater å vise til, så det lå i kortene 
at dette kom til å bli en jevn batalje.  

Svene starter omgangen klart best, og regelrett kjører over Tyristubben. Vi avtalte før kamp at vi skulle 
være skjerpet, fysiske og tett oppi mann, noe som virkelig gav resultater. Når Ola (dagens assistkonge) to 
ganger sendte Glenn Ole gjennom forsvaret med fine stikkere, så var ikke Glenn Ole vond og be, 2 mål og 
2-0 i løpet av kampens 15 første minutter.  
Men kanskje den gode åpningen også førte med at guttene slapp seg ned et par hakk, for Tyristubben 
kom mer og mer inn i kampen, og Svene hang mer og mer etter. I perioder handlet det mest om å 
forsvare seg. Og når vi ikke kommer opp i mann, da blir vi straffet for et så godt lag som Tyristubben, de 
løper seg gjennom forsvaret vårt og reduserer til 2-1, som holder seg til pause.  

Vi er veldig enige om hva som må til for å komme inn i kampen igjen, og snakker ut i pausen. Tett i mann 
og få spillet til å flyte.  

2. omgang starter bedre for Svene enn første omgang sluttet, og ved et innkast på motstanders halvdel 
er vi litt helige, da kastet spretter seg helt frem til 16. meteren, men Siem er våken frempå og øker 
ledelsen til 3-1. Trenere og publikum kan igjen puste lettere ut og hente seg en ny kopp men kaffe.  
Men kaffen må vente, for i en 10 minutters blackout tar Tyristubben helt over, og til tider kjører over oss. 
3 mål på 10 minutter, på alt fra langskudd fra 25 meter, en spiller som trikser ballen over oss 3 ganger før 
han setter den og plutselig ligger Svene under 3-4.  
Vi var nødt til å gjøre noen taktiske endringer for å komme oss ut av hengemyra, og gjorde noen bytter 
og omrokkeringer i midten for å vinne tilbake duellene, få mer trøkk og krigervilje. Og det er da Svenes 



gutter viser hva som bor i dem. Vi gir aldri opp, og Svene kjemper seg inn igjen i kampen med 10 
minutter igjen å spille. Heldigvis var ikke Ola ferdig med å servere og spiller fri Henos som til stor lettelse 
hos hjemmepublikummet setter inn utligningen til 4-4.  
Men Svene nøyer seg ikke med uavgjort når vi spiller hjemme på eget gress, og bestemmer oss for å 
kjøre på til dommeren blåser av kampen. Dette betaler seg når Ola finner Twan som kommer på et flott 
løp, forbi en forsvarsspiller og banker ballen i lengste! Jubelbrølet sies at målte 6,4 på Richters skala over 
Svene stadion, og etterskjelvet kan fortsatt kjennes.  

Utrolig godt jobbet av samtlige, og veldig gøy å se at vi biter tenna sammen, reiser oss og klarer å snu 
kampen til en seier. En skikkelig lagseier! 
 

Pluss sider: 
- Gode gjennomspill og løp i bakrom 
- Innsats og vilje til å stå løpet ut 

Fokus områder: 
- Dueller 
- Formasjon  


