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Regissør Thomas Øverby, tomålsscorer Marius Lifvergren og resten av Skeid-laget tok imot
velfortjent applaus etter festforestillingen.
STEIN HALVORSEN Skeid - Byåsen 5-2
Igjen var høyrefoten til midtbanespiller og dødballspesialist Thomas Øverby den avgjørende faktor for
Skeid. På stillingen 0-1 og 1-2 serverte han ballen fra cornermerket til henholdsvis Stein Petter Eidal
og Erik Noppi som ble omsatt i tellende resultater. Deretter tok Øverby selv ballen, fintet bort et par
motspillere og ga Skeid 3-2-ledelse.
- Det ligger mye øving bak pasningene. Men gode innlegg alene er ikke godt nok. Laget trenger også
spillere til å omsette frisparkene eller hjørnesparkene i tellende resultater samtidig som det er mye
taktikk bak dødballene, sier banens beste på Voldsløkka, Thomas Øverby.
Skeids to første mål kom begge på riktige strategiske tidspunkter. For to ganger blottla forsvaret seg,
mens omtrent hele laget sto høyt oppe på Byåsens banehalvdel for å få hull på den berømte byllen.
- Ja, det ble for mye fokus på et tidlig mål. Istedet fikk vi to baklengs. Etter pausen skulle vi være mer
iskalde og mer tålmodige. Vi har mislykkes mot såkalte dårlige lag tidligere i sesongen etter gode
resultater mot favorittene.
Dette var noe vi også hadde diskutert i spillergruppen før kampen mot Byåsen, forklarte Øverby.
Og heldigvis for Skeid stemte teori med praksis. På de syv første minuttene i annen omgang hadde
Skeid snudd 1-2 til 3-2. Skeids to siste mål kom ved siste års juniorspiller Marius Lifvergren. Fra sin
høyre kantposisjon imponerte han med fart, teknikk og målteft. Ved sesongstart forkastet han et juniorkontraktforslag fra Torshovklubben. Etter sin innsats forrige søndag med 3-0-seier over Start fikk han
et kontraktforslag som senior, og dette ble signert umiddelbart. I går ga unggutten valuta for pengene.
- Skeid er første stopp. Siste stopp er Lazio, sa Lifvergren ubeskjedent.
Lang skadeliste
Seriepausen kommer godt med for Hallvar Thoresens mannskap.
Under oppvarmingen i går måtte den nye midtbanedirigenten, Daniel Braaten, kaste inn håndkleet.
Etter en drøy halvtime hinket Erik Rudi ut. Dermed er ni aktuelle spillere i Thoresens startoppstilling
ute på grunn av skader.
- Godt å se at vi har spillere som kommer inn, presterer og gjør en kjempejobb. Marius Lifvergren er
én. Jørgen Isnes kom inn for Rudi og var også meget bra. Midtbanespiller Bjørnar Sund viser at han
også behersker backspill. Du ser hvordan det går med de lagene som ikke har bredde i sine
spillerstaller, sa Thoresen, og har spesielt Hødd og
Tromsdalen i sine tanker.
Ifølge treneren vil de fleste spillerne være restituerte,
inkludert langtidsskadede Yngvar Ånesen, til neste
serierunde om 14 dager. Yngvar vil ikke være helt
kampklar, mest sannsynlig kun treningsklar, og
fortsatt vil Skeid mangle Petter Halvorsen og Gisle
Grimstad.
Bildetekst: Takker. Tomålsscorer Marius Lifvergren
(t.v.) og regissør Thomas Øverby tok i mot applaus fra
Skeid-oksene etter at Byåsen var blitt utklasset på
Voldsløkka. FOTO: STEIN HALVORSEN
(C) Aftenposten

