
Svene G15 vant igjen! 

 

 
 

3 – 6 
(1 – 2) 

 
Slemmestad 3  Svene 

 
1 – 0 Vikersund 
1 – 1 Henos (Twan) 
1 – 2 Håvard (Tord) 
1 – 3 Glenn Ole (Knut) 
2 – 3 Vikersund 
2 – 4 Glenn Ole (Tord) 
2 – 5 Henos (Glenn Ole) 
2 – 6 Glenn Ole (Twan) 
3 – 6 Vikersund 

Mandag 15. mai gikk turen til Vikersund for sesongens fjerde kamp, og selv med noen frafall så mønstret 
vi en tropp på 13 mann.  

Kampen startet ikke all verden for Svene sin del, og vi møtte et fysisk Vikersund lag som fra start ville 
mye mer enn oss, spesielt i duellspillet, hvor de var rask oppi oss og mer fysiske i duellene. Dette betalte 
seg for Vikersund som etter 8 minutter satte inn 1-0. Det så veldig enkelt ut, og Svene måtte opp mange 
hakk hvis vi skulle få med oss noe fra denne kampen.  
Vi gjorde noen små endringer i laget underveis for å få mer trykk og fart på de riktige posisjonene, og 
sakte men sikkert kom vi oss mer og mer med i kampen. Og endelig kom vi oss opp i angrep fra kanten, 
lagt inn, og etter litt klabb og babb i feltet får Twan på finurlig vis ballen over til Henos som banker inn 
utligning og 1-1.  
Ikke lenge etterpå er det Tord som viser seg frem, og sender en herlig stikker til Håvard som timer løpet 
perfekt og sender oss i ledelse 1-2.  
i første omgangen er vi effektive og får god uttelling på sjangsene, som gjør at vi kan gå til pause med en 
ledelse. Men vi er ikke fornøyde med prestasjonene. Vi blir enige i pausen og å trøkke enda mer i 
duellene, da vi ser at dommeren tillatter litt mer fysikk, noe vi også må forvente på dette nivået. I tillegg 
så har vi mistet litt grepet på midtbanen, så vi bestemmer oss for å tre ball mer gjennom midtbaneleddet 
før vi prøver stikkere til spiss/vinger.  

I andre omgangen hever vi oss flere hakk og er mye mer med i kampen. Fra frispark på egen banehalvdel 
sender Knut en nydelig pasning over Vikersund forsvaret, hvor Glenn Ole har løpt seg fri, han tar med seg 
ball, finter keeper og setter inn 1-3 for Svene.  
Vi slet til tider mot Vikersund på vår venstrekant hvor deres ene spiller forserte langs hele kanten, dro 
seg enkelt inn til 16 meteren og lagde trøbbel for oss, og de får også betalt for dette når Vikersund 
redusere til 2-3. Her har vi litt å jobbe med med tanke på å gå i spiller, og ikke løpe ved siden av.  



Vi rister det av oss og maler på videre når Tord igjen tar på seg servitørrollen og finner Glenn Ole som 
scorer sitt andre for dagen og sender oss opp til 2-4.  
Svene er nærme nok en scoring når Heming blir spilt opp, og med mann i rygg vender han fint av spiller 
og skyter, litt over mål, men en veldig fin detalj i forkant.  
Så er det Glenn Ole sin tur til å spille gjennom Henos som tar en langt løp og sender ballen forbi keeper 
og Svene opp til en konfortabel 2-5 ledelse.  
Men Glenn Ole er ikke ferdig for dagen og jakter et hat-trick, og denne gangen er det Twan som sender 
ballen videre til Glenn Ole, som drar av x antall spillere før han kontrollert sender oss i en 2-6 ledelse.  

Dommeren blåser av kampen og spillerne begynner å takke for kampen. Så merker dommeren at han har 
stoppet kampen for tidlig, og setter den i gang igjen med en dropp.  
I denne 5 minutters persioden klarer Vikersund å score et mål og sluttresultet blir da 3-6 seier til Svene.  
Da har vi 4 av 4 mulige seiere og fine 13-3 i målforskjell.  
 
Ekstra ros til Anders som tok på seg keeperhanskene for dagen, og ellers god forsvarsjobb igjen av 
Bjørnar, Stijn, Knut og Tim.  

 

Fokus områder: 
- Dueller 
- Forsvar mot spiller i fart: når takle, presse eller følge?  
- Formasjon og ving-/kantspillet.  


