
Først må jeg si at nivået på motstanderne var overraskende bra, med unntak av 
Strindheim, som kom med svært redusert lag.  
I den første kampen, mot Skogstrand, følte jeg at vi hele tiden hadde full kontroll, 
men vi greide aldri å kvitte oss med motstanderen. Først og fremst på grunn av at vi 
ikke scoret på sjansene våre. Det står fortsatt et stykke igjen før vi er gode nok i 
avslutningsfasen. Der er det mye å hente. Men vi vant, og det var det viktige.  
Kampen mot Strindheim ble enveiskjøring. Heldigvis for oss spilte de offensivt, og 
det ga store utfordringer for våre spillere. Det ga oss verdifull gjennombruddstrening.  
I søndagens kamp mot Kongsvinger, innledet vi under pari. I tillegg var Kongsvinger 
veldig tent på å gjøre en hederlig innsats.Og hadde de slått oss med 9 mål, ville de i 
tillegg gått forbi oss i sammendraget. De hadde med andre ord mye å spille for. Men 
det hadde også vi, og etter en laber start ble laget bedre og bedre. Også her skortet det 
på avslutningene. Vi har mange scoringer innen rekkevidde. Kunsten er å sette 
sjansene. Enklere sagt enn gjort. Det er vanskeligere enn det ser ut.  
Men vi vant alle tre kampene og gikk videre. Det viktigste for meg var at vi fikk godt 
utbytte av kampene. Det vil si at vi måtte slite for å vinne. Og det er viktig. Under 
stress lærer vi mye.  
Det vi må jobbe videre med er avslutninger, forsvar og kontra. Her der det mange mål 
som venter på oss....  
Når det gjelder spillerne, så fikk alle 16 spilletid. Noen fikk mye, andre mindre.  
Det er viktig for meg å ha en god og solid stall, der spillere kan komme rett inn fra 
benken og gjøre en fullgod innsats. Det får vi nytte av i sesongen.  
 
Ellers er jeg fornøyd med innsatsen til de tre fra årgang 90 som var med. Ingen av 
dem gjør seg bort. De spiller fornuftig og gjør få feil. Av de øvrige spillerne gjør tre av 
våre 88-spillere brorparten av scoringene, men gledelig er det at flere melder seg på.  
 
Til slutt en takk til de foreldrene som fulgte med. De er av uvurderlig betydning. Det 
blir kjedelig å dra på tur uten heiagjeng.  
 
Gratulerer til alle med ei fin helg.  
 
Ørnulf 


