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Vestnes Varfjell tapte til slutt 2-6 borte mot Dahle søndag. Laget starta kampen best, og hadde
leiinga 1-0 ved skåring av Magnus Nerheim. Dahle snudde så til 3-1-leiing til pause. Vestnes
Varfjell starta best også etter kvilen, og Ole Gunnar Kjærstad reduserte til 2-3. Då Dahle sette
inn 4-2 på straffespark, hadde ikkje Vestnes Varfjell meir å svare med. Også 6-2 kom på
straffespark. Kampen markerte opninga av den nyrenoverte kunsgrasanlegget til Dahle. Juan
Larsen fekk sin a-lagsdebut i kampen.

Trenar Alexander Connor var skuffa over resultatet sidan laget eigentleg spelte ein god kamp
mot topplaget. Slik oppsummerer han oppgjeret: "Rett og slett utrolig at vi tapte 6-2. Det er
selvfølgelig merkelig å si det med et slikt resultat. Men vi spilte rett og slett utrolig bra den første
halvtimen og tok en veldig fortjent ledelse. Og før Dahle rakk å utligne hadde vi allerede vært
frampå med tre store sjanser, deriblant ett stolpeskudd av Amund.

Men som så mange ganger før så klarer vi rett og slett ikke å sette opplagte sjanser. Og når
Bugge og Angvik knappast trenger en halvsjanse for å score, blir man veldig hardt straffet.

Ungguttene våre viste den samme dedikasjonen i starten av den andre omgangen. Vi spiller
veldig bra offensivt, men klarer kun å score ett til ved Ole Gunnar. Banespillet er veldig jevnt og
vi skaper flere overganger som vi ikke klarer å score på. Som vanlig. Og når vi, etter vårt syn,
får to straffer i mot som i det minste er tvilsomme, mister vi litt av gnisten dessverre.
Sluttresultatet skyldes i dag rett og slett vår manglende evne til å sette sjanser samt at Dahle
har flere matchvinnere som Angvik, Bugge og Sandøy. Det viktigeste er å score og det var
Dahle mye bedre på enn oss."
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Dommar: Skrøvset, Bøfjord

Laget Adrian Gabrielsen; -Adrian Liabø, Thomas André Brastad, Svein Erik Lange Male, Ørjan
Tangen - Sivert Nerheim, Karl Arne Stokkeland,Ole Gunnar Kjærstad - Azim AHmadi, Amund
Stavem, Magnus Nerheim.

Gult kort: Amund og Thomas
Innbytte: Kalle Bredeli 75m - Azim
Juan Larsen 80 m (debut) - for Magnus
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