«Firerbande» laget målfest
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Skeids «firerbande» Stein Petter Eidal, Marius Lifvergren, Thomas Øverby og Daniel Braaten
stoppet Ham-Kams opprykksplaner.
STEIN HALVORSEN
Skeid - Ham-Kam 4-1
Skeid-kassereren smilte for 1402 betalende tilskuere (inkludert fem busslass med Ham-Kamsupportere). Han var ikke alene om å smile, det gjorde også Skeid-oksene, «firerbanden» og Skeidtrener Hallvar Thoresen. Etter en flau forestilling med 0-1 borte for bunnlaget Byåsen, slo Skeid kraftig
tilbake hjemme på Voldsløkka.
- Jeg lurer på hvorfor vi svinger så voldsomt. Egentlig har vi lagt listen der vi spilte i dag. Jeg tror det
skyldes at vi har vært preget av mye skader pluss hatt spillere ute med gule og rød kort. Mot Byåsen
manglet vi hele 11 spillere.
Dermed er det blitt for mye spilletid på de yngste gutta.
Dette har gitt manglende stabilitet, forklarer Thoresen.
- Men la meg legge til. I dag sto ungdommene Marius Lifvergren og Birger Madsen frem med hver sin
kanonkamp.
Også Stein Petter Eidal har merket Thoresens rokeringer i laget. Fra sesongstart var hans
midtstopperplass nærmest urokkelig. Ved flere anledninger ble han sogar matchvinner med scoringer
på Skeids «spesial», dødballer. I sommer meldte en gammel proffspiller ved navn Anders Jacobsen
seg til tjeneste hos Torshov-klubben, og Eidal måtte slite benken. Med problemer lengst fremme i
Skeid-rekkene fikk Eidal et par kamper som spiss, uten å trives.
I går ble det sentral midtbaneplass, en plass Eidal mestret til syv og banens beste på Aftenposten
Aften spillerbørs.
- Jeg må spille sentralt, enten i midtforsvaret eller på midtbanen, sier Eidal som har kontrakt som går
ut etter denne sesongen.
Eidal og Skeid er i dialog. Men hans jobb som fysioterapeut vil være avgjørende om han fortsetter
med fotball og Skeid neste sesong.
- Vi skal trene et par dager i uken på dagtid.
Det betyr at jeg må en en mer fleksibel
arbeidstid. Foreløpig kan jeg ikke gi noen
svar.
Det som er sikkert er at Vikingspillerne Jørgen
Tengesdal og Patrik Holtet, LSK-spilleren
Olav Zanetti og Skarps måltyv Bård Karlsen
(35 scoringer i 2. divisjon) er klare for Skeid
neste sesong. I tillegg kan også gårsdagens
motstander, Daniel Novak, (Bosmans-spiller)
være på vei til Nordre Åsen.
PS: Det hører med til historien at Ham-Kam
brant to straffespark og fikk en mann utvist)
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