Minirunde 4 sesongen 2010/11
Miniputt 2001

Lag Blå
Alexander
Fredrik
Anders
Joakim
Kristoffer
Magnus

Lag Hvit
Markus
Trym
Mathias
Jakob
Ole Christian
Jonatan

Oskar, Stian og Benjamin hadde ikke anledning til å stille denne gangen.
Sesongens 3. minirunde for M01, i Høyenhallen, lørdag 15. Januar 2011. MiniTigers kom med to
lag i klasse 2001 også denne gangen.
Vi hadde forberedt oss på liten plass og raskt spill. Med små baner og små mål kreves det at
spillerne tenker fort når de har ball og sikter godt når de skyter. Man kan si at det legger en
demper på finspillet, men det hever tempoetog krever litt skjerping.
Vi gikk inn i alle rundens kamper på samme måte for begge lagene. Pep-talk om arbeidsoppgaver,
lagoppstilling og kamprop. Alle kampene, med unntak av den aller siste, ble veldig like. Guttene
gjorde sine oppgaver meget godt. Vi fikk tidlig ledelsen i kampene, presset motstanderne bakover
og skapte målsjanser på rad og rekke. At vi ikke scorer flere mål har nok litt med små mål og
ganske gode keepere å gjøre, men det er ikke så viktig så lenge samspillet mellom guttene gir
målsjanser. I noen av kampene hadde vi neste tre ganger så mange avslutninger som scoringer.
Men den siste kampen, mot Tunet Tough Guys, ble jevnere. Også her fikk MiniTigers en tidlig
ledelse, men Tough Guys utlignet ganske raskt å gikk også opp i ledelse 2-1. Kampen bølget litt
med gode forsøk og iherdig forsvarsspill fra begge lag; det ble 2-2, 3-2 til ToughGuys, så 3-3.
Spenning, innsats, fortvilelse over mislykkede forsøk, men så like før slutt fikk MiniTigers igjen
uttelling.
Så ble det storeslem for NOR’s Miniputt01 denne lørdagen. To lag, tolv spillere som spilte så bra
sammen at INGEN kunne slå dem i dag. Magnus og Jonatan hadde sine kanonredninger som
keepere og alle utespillere var med på å lage sjanser som det var mulig å score på.
“- Skal vi ta dem? - JA!! - Hvem er vi? - TIGERS!!”
Resultatene står nedenfor.
Asker – NOR92 Hvit
NOR92 Hvit – BMIL Gul
NOR92 Hvit – Tunet Bad Boys
NOR92 Blå – Nordstrad/Munkerud
NES – NOR92 Blå
Tunet Tough Guys – NOR92 Blå
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