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Norges giftigste lag på dødballer? Skeid må ligge godt an, for til nå er 13 av 17 seriemål kommet
etter dødballer.
ESPEN HANSEN ERIK BERGLUND (foto) Presise. - Det er så surt. Vi snakket på forhånd om hvor
gode de er på dødballer, og så slipper vi dem til altfor enkelt, sa en deprimert Kjelsås-trener Stig
Mathisen etter at nabo-klubben hadde snudd 0-1 til 2-1 i løpet av 12
minutter i andre omgang.
Begge målene kom etter presise cornere fra Thomas Øverbys fot. De skrudde inn mot nærmeste
stolpe, og ble ekspedert i nettet av Marius Lifvergren og Iver Sletten.
- Thomas har en veldig fin fot på dødballer, slo Skeid-trener Hallvar Thoresen fast.
- I fjor scoret jeg ni ganger. I år har jeg ikke scoret, men vært nest sist på åtte-ni. Det er viktig det også,
sa Øverby som ga hjelpetrener Kjell Sverre Hansen Wold mye av æren for suksessen på dødballer.
- Det er et av ansvarsområdene mine, forklarte Hansen Wold. Også han trakk frem godfoten til Øverby
samt at laget har de rette typene (les: høye og sterke) til å viderebefordre ballene i mål.
- Thomas legger harde, skrudde og presise dødballer.
Nettopp det at de er så harde og innoverskrudde gjør at de er vanskelig å klarere, sa hjelpetreneren og
dro en forsiktig sammenligning med David Beckham. Thomas Melum kan også legge svært gode
dødballer.
Men det er ikke bare etter frispark og cornere at Skeid utnytter dødballer. Vingbackene Stig Kallestad
og Erik Rudi kaster begge ekstremt langt, og med høye Erik Noppi (1,94 m) og Stein Petter Eidal (1,85
m) i feltet blir det ofte kaos for motstanderne.
Kallestad og Rudi har fått spesialtrening av den tidligere friidrettsutøveren Kjell Ove Hauge. Det har
resultert i at to som opprinnelig kastet langt nå kaster enda lenger.
Kan spille Hallvar Thoresen var særdeles fornøyd etter at Skeid endelig hadde slått Kjelsås på Grefsen
stadion. Siden 1990 har lagene møttes på «åker'n» fem ganger med hjemmeseier som resultat alle
gangene.
- Vi var veldig opptatt av før kampen startet at vi skulle variere mellom å være kyniske når det var trangt
og ta ned ballen for å spille når det var plass. Det klarte gutta utmerket. Selv på dette elendige
underlaget klarte vi å få til mye bra spill, fastslo Thoresen.
Det var helt fortjent at Skeid tok med seg alle tre poengene, for det var de som hadde både presset og
sjansene.
Kjelsås utnyttet den ene store feilen Ole Martin Johansen gjorde. Martin Hansen stjal ballen og satte
den godt plassert like ved stolperoten fra 16-17 meter. Men hjemmelaget var skuffende tamt, og
bortsett fra et langskudd like før slutt fra Frank Ronny Svendsen som nesten humpet forbi André Ulla,
var det ikke mye som ble produsert foran Skeid-målet.
- Kjelsås mangler mye Det tok tid før Kjelsås-trener Stig Mathisen kom ut av garderoben og ikke hadde
han veldig lyst til å snakke om denne nedturen av en fotballkamp.
Men etter en liten stund medga han at årets Kjelsås-utgave mangler mye sammenlignet med tidligere
sesonger.
- Vi mangler guts, vi mangler
konsentrasjon i egen boks, vi jager
ikke nok og blir for sedate og sløve.
Det har noe med spillertypene å gjøre.
Vi kan dessverre ikke bruke Dag
Halvorsen på alle plassene, sa en
oppgitt Mathisen.
Opp og ned. Den ekte Kjelsås-gutten
Martin Hansen (med ryggen til) ga
hjemmelaget ledelsen, men måtte
bare konstatere at Skeid til slutt hadde
mest grunn til å juble.
Her har Marius Lifvergren (nr. tre fra
v.) utlignet. FOTO:
ERIK BERGLUND
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