
VanvikJ 5. divisjon 1985

Foran fra venstre Tore Stega vik, Steinar Saghaug, Hans Tronstad, Roald Sund, Tore Sandvold, Morten Stega-
vik, Geir Hermstad og Tor Lyshaug. ' '
Bak fra venstre: Trener Martin Almaas, Geir Johnsen, Kaj Vidar Sandvold, Håvard Fjeldvær, Kristoffer Fjeld-
vær, Terje Sund, Roger Næss, Jens Martin Storheil og oppmann Karl Sandvold. Ikke til stede: Arnstein Lang-
nes, Ole A. Sæterås, Frank Rygh, Kjell Hermstad og Kenneth Lyng. Mistet: ingen. Nye siden i fjor: Jens M.
Storheil (fra Hasselvika), Hans Tronstad (Leksvik) og Kjell Hermstad (Stadsbygd), samt Tore Stega vik og
Arnstein Langnes fra egen guttestall.

11.05. 35
Stadsbygd med
tre poeng
Stadsbygd - Vanvik 2-1

16.05. ~
Uavgjort i
utsattkamp
Hasselvika- Vanvik 3~3(0-2)
I en utsatt kamp fra første serie-

runde ble det uavgjort mellom
Hasselvika og Vanvik torsdag.
Vanvik ledet 2-0 før Hasselvika
snudde til 3-2 i kampen. Morten
Stegavik utliknet til 3-3. Vanviks
to første mål kom ved Håvard
Fjellvær. For Hasselvika' scoret
Kjell Buaune to og Jan Erling
Sjøgren.

Stad~~ygd har fått rene praktåpnin-
,gen I ar. Tre av fire poeng i serie-
starten er sterkt av et Jagsom ikke
var Jevnetrare mulighetene i denne
divisjonen.
Lørdag ble det to poeng hjemme

mot sesongdebuterende Vanvik
Sistnevnte spiller for øvrig si~
utsatte kamp mot Hasselvika
torsdag, yanvik burde etter spill
og sjanser hatt poeng mot Stads-
bygd, men det er fortsatt målene
som tell~r.
Rutinerte Per Kristian Skjærvik

noterte seg igjen på scoringslis-
ten. Kjell Solemsaunet sørget for
2-0før halvtid.
I andre omgang reduserte Van-

vik-stopperen Geir Hermstad på
heading. Vanvik hadde flere klare
sjanser som burde gitt uttelling,
men de lyktes altså ikke. Stads-
bygds sterste mulighet i denne
omgangen hadde Jan Brødreskift
med et stangskudd.
Best hos Stadsbygd, keeper Odd-

mund Størseth, hos Vanvik
Morten Stegavik. Jo Halgunseth
Hasselvika dømte bra. '

_ l'6.05.85·
Vanvik· Jøssund
delte poengene
Vanvik-Jøssund 1-1 (0-1)
yanvik I delte poengene med

gjestende Jøssund lørdag. Håvard
Sandness ga Jøssund ledelsen
etter ~5 minutters spill på en lur
bakoverheading som gikk over
Vanvik-keeperens rekkevidde.
Tore Sandvold skapte balanse i

regnskapet to minutter etter
sidebytte da han scoret fra rela-
tivt spiss vinkel.
,vanvikan hadde klart de fleste

sjanser og Jøssund var heldig som
slapp nederlag.



Kaj Vidar Sandvold scoret seiersmålet for Vanvik mot Stjørna. Her snur han i
feltet og putter ballen pent i nettet.

Vanvik vant to
minutter før slutt
Vanvik - Stjørna 1-0 (O-O)
Hjemmepublikum ble satt på

pinebenken i det lengste på Ska-
velrnyra lørdag. Vertskapet
hadde et utall sjanser mot Stjørna
uten å ha fått den nødvendige ut-
telling. Det kunne faktisk gått den
gale veien for Vanvik. Takket
være en glimrende redning av
keeper Ole Anton Sætertrø et
kvarter før slutt reddet laget seg
ut aven stor knipe. Roger Fiksdal
hadde skutt godt fra skrått hold,
men Sætertrø fikk slått til hjørne-
spark. Dette satte for øvrig Terje
Bredesen i tverrliggeren, så man
kan også si Stjørna manglet tur i
disse tilfellene.
Men to minutter før slutt kom

altså den fortjente avgjørelsen.

Tore Sandvold fant sin bror Kaj
Vidar med et glimrende gjen-
nomspill. Kaj Vidar startet like
godt og.kunne score etter en æres-
runde i Stjørna-feltet. Skuddet
gikk via en Stjørna-forsvarer som
hadde trukket seg tilbake, men
forgjeves.
Og helt på slutten kunne Vanviks

innbytter og tre-målscorer fra
siste kamp mot Brekstad, Tore
Stegavik, ordne 2-0.Han fluktet et
innlegg pent videre, men Stjørna-
keeperen reddet.
Best hos Stjørna var Per Gang-

støe. Hos Vanvik Kaj Vidar Sand-
vold, selv om debutanten Hans
Trondstad fikk klubbens beste-
mannspremie.

2'1..o'.8S
VanVik - Hasselvika

V~RViksikret seg begge poenge-
ne I kampen mot Hasselvika på
Skavelmyra lørdag. Hjemmelaget
vant 3-2 etter at Hasselvika ledet
2-1 ved pause, Olav Haarberg ga
~Jestene ledelsen 1-0 etter en halv-
tImes spill. men bare fem minut-
ter senere utlignet Geir
~ermstad. Sekunder før pause
gtkk Hasselvika igjen opp i ledel-
s~n, den s.coringen var signert
Bjørn Halgunseth.
I andre omgang 'utlignet Tore

Sandvold til 2-2 etter 23 minutter-
og.Tore Stegavik satte inn seiers-
malet 12minutter før full tid
Også Hasselvika hadde' sine

sjanser etter pause. Olav Haar-
berg hadde et skudd i tverrliggeren
som hadde fortjent en bedre
skjebne. Tore Sandvold ble kåret
til dagens spiller hos Vanvik.
Kampen ble dømt av Bjørn J
Ustad, Svorkmo/NOr. .



5 ~ '1 ;~; i9&5
1. runde Fosencupen:

Ingen overraskelser
Alt forløp normalt da første runde i Fosencupen ble

spilt mandag og tirsdag .• 'em av kampene endte med
forholdsvis klare seire, bare Opphaug måtte ha ekstra-
omganger for å gå videre.
Bjugn holdt 4.divisjonslaget til I Kristian Norset.

- I etter ordinær tid, men i ekstra- Vanvik -Stokkøy 4 - O (I - O).•
omgangene var Opphaug mest ef- Scoringene: Kai Vidar Sand vold
fektiv og vant 3 - I. Kampen, som Geir Herrnstad, Terje Stegavik o~
ble spilt på Uthaug, var underhol- selvmål.
dende, og begge lag leverte bruk- Nes/Oksvoll - Hasselvika l - 2 (O
bart spill. - O). Scoringene: Nes/Oksvoll:
Hasselvika hadde også problemer Bjørnar Harøy. Hasselvika: Erik

i kampen mot Nes/Oksvoll. Første Syrstad og Bjørn Halgunseth.
omgang var jevnspilt, etter pause Fevåg - Lyseysund 4 - 0(1 - O).
lå Hasselvika noe over, og alle sco- Scoringene: Eivind Sørensen 2 og
ringene kom i løpet av de siste ti Hallgeir Håve 2. .
minuttene. Jessund - Stjerna 1 - 4 (I - 1).

Opphaug - Bjugn 3 - le. e.o. l - Scoringene: Jøssund: Hans Otto
l (O - O). Scoringer: Opphaug: Stjern. Stjørna: Per Gangsrøe 2,
John Arve Røstad, Frank Moen og Roger Fiksdal og Petter Konrad
Bjørn Berg. Bjugn: Øyvind Wahl-- Frengen.
Stadsbygd - Åfjord: 5 - 0(3 - O). -T andre runde spiller Stadsbygd

S~oringer: Per Kristian Skjærvik 3, mot Opphaug og Fevåg mot Bjør-
Kjell Solemsaune 2. gan, begge disse kampene gikk i

går. I kveld spiller Hasselvika mot.
Brekstad og Stjørna mot Vanvik.Brekstad - Skauga J - O (l - O).

Scoringer: Rolf Barstad 2, Hans jo).

'6.~1'5.--

Vanvik-bombe isemifinaleo",---
Vanvik sto for semifi-

nalebomben da de tirsdag
kveld overraskende satte
ut Opphaug fra årets Fo-
sen-cup. Dermed blir det'
Fevåg - Vanvik i kveldens
finaleoppgjør som spilles
på Langsand i Rissa. Et
oppgjør Fevåg er naturli-
ge favoritter til. Fosens
beste lag denne sesongen
lar seg neppe vippe av pin-
nen.

Vanvik - Opphaug

- Vanvik åpnet friskt og freidig på
Skavelmyra. Med et toppet lag
gikk de til verket i det de tydelig
betraktet som prestisjematch. Et
redusert Opphaug-mannskap gjor-
de så godt de kunne, og i første
, omgang var det ingen tvil om hvem
som var det beste laget. Gjestene
hadde en virkelig god 20 minutters-

periode fra det 10. minutt og ut-
over, men Vanvik var oftere og of-
tere på gjenvisitt foran Opphaugs
bur.

Opphaug tok fortjent ledelsen
ved Frank Moen som dundret bal-
len inn etter pasning fra Karl Astor
Wenes. Mye av æren hadde også
Perodd Tessem som hoppet unna
ballen i rett tid.
Men Vanvik kom altså etter

hvert. Etter halvtimen satteTerje
Stegavik, som skulle bli dagens
mann, et frispark i tverrliggeren

hos Opphaug. Morten Stegavik
hadde tidligere hatt et skudd over
etter glimrende forarbeid av Kaj
Vidar Sandvold.
Senere' matte Per Ratdahl redde

en ball på streken etter et for løst
skudd fra Tore Sandvold. Man be-
gynte å ane at noe var i gjære.

l andre omgang fortsatte Vanvik
og fikk sin uttelling midtveis i om-
gangen r Tore Sandvold dro opp et
angrep på høyresida, passet pent til
en fremadstormende Terje Stega-
vik som nettet. Hjemmelagets ju-
bel ble ytterligere styrket i ekstra-
omgangene da samme Stegavik ut-
nyttet en crossball, dro seg mot §i-
den og nettet i langhjørnet. Over-
raskelsen var et faktum, og etter
ekstraomgangene kunne ingen si at
hjemmelaget vant ufortjent.

Best hos Vanvik var Kaj Vidar
Sandvold og Håvard Fjellvær. Og-
så keeper Ole Anton Sæterås og
brødrene Morten og Terje Stegavik
kom godt fra matchen.

Hos Opphaug var Håbjørn Si-
vertsen, KarlAstor Wenes og Per-
odd Tessem gode.

Dommer Geir Morten Rennan,
Rissa, hadde få vansker.



:l.8 85
Vanvik seiler opp
Vanvik - Stadsbygd 8-0 (4-0)

Vanvik seiler opp som høstens
store trussel for alle Fosen-lagene.

Etter Fosen-cupseieren i sommer
blir laget tatt alvorlig av alle. For-
masjonene er i orden i det fremad-
ston:ne.nde mannskapet, og når la-
get I tillegg besitter svært sterke
enkeltspillere må alle skjerpe seg.

Stadsbygd, vårens overraskelse i
Fosen-fotballen, var sjanseløs fre-
dag kveld. Målene kom slik'
I-O Terje Stegavik 8 min.- 2-0 Tore
Sandvold 6 min.- 3-0 Dagfinn Kas-
seth 20 min.- 4-0 Tore Sand vold 37
min.
2 omgang;
5-0 Kaj Vidar Sandvold 8 min." 6-0
Terje Stegavik I1 min.- 7-0 Kri-
stoffer Fjellvær 21 min.- 8-0 Tore
Sand vold 30 min.

F-F: Johan Olav Johansen

Seier i Fosen-cupen, 8-0 over
Stadsbygd og nå 6-0 over Jøssund.
V.anvik -står ter alle disse presta-
sJonene,og laget har hatt en meget
g~d start på høstsesongen. Opp-
siktsvekkende god vil mange
hevde, det laget presterte før ferien
var heller ordinært.

Å slå Jøssund 6-0 lørdag var på
tross av den klare seieren ikke så
vanskelig. Jøssund lag var tynt
besatt, blant annet måtte to mann
stå over på grunn av rødt kort.
',:,anv~k var klart best og kunne
Ilke gjerne ha lagt på noen mål til
spesielt mot slutten av.kampen:
da ble mange klare scoringstilbud
misbrukt. .
Jøssund var godt med i åpningen

av kampen, godt hjulpet av den
sterke vinden i ryggen. Hjemme-
l~get hadde en del sjanser i åp-
mnge? som lett kunne ha; gitt
uttelling. Men Vanvik tok over i
motvinden og etter 14 minutter
var det klart for dagens første
mål. Vanvik førte opp på venstre
side og inne i midten lå Tore Sand-
vold. Han hadde all den plass han'
trengte da han fikk ballen og
scoret lett. Bare få minutter
. senere val" det klart for ,2-0. Kai
V:idar Sandvold førte opp på høyre
SIde, rundet keeper og satte ballen
i mål. Flere mål ble det ikke før'
pause,' Terje Stegavik hadde en
sjanse i det 29. minutt, men
skuddet strøk like utenfor. Ti
minutter senere hadde Jøssund
omgangens største sjanse på et
pent skudd, men Vanviks keeper
strakte seg i full lengde og fikk
avverget.

H ~a;) icL-<*t
11D..M5UQ.): 1'185.
Det mest spennende oppgjøret

vil gå i Vanvikan. Vanvik kan
med seier her hjelpe Leksvik til
seriemesterskapet rekordtidlig.
Taper Rissavil de i praksis (med
målforskjellen) måtte ta igjen
fem poeng på Leksvik på de res-
terende fem kampeneog det går
ikke. Vanvik har slått Opphaug,
Fevåg, Stadsbygd (8-0) og Jøs-
sund (6-0) i sine fire siste obliga-

. torske kamper. Derfor får de
finne seg i favorittstempelI denne gang. Høstens lag så

gt de blå-hvite.

Også i andre omgang var det
.Iøssund som kom best i gang og
de første ti minuttene hadde
hjemmelaget en del muligheter
men direkte prekært var det
. egentlig aldri foran Vanvik-målet.
Vanvik gikk opp til 3-0 etter ti
minutter, et frispark fra 20meter
ble utnyttet på en fiks måte og

. Tore Sandvold var siste mann på
ballen. 50 sekunder senere var det
klart for 4-0. Kai Vidar Sandvold
var spilt fri og scoret fra ca: 12
meters hold. Vanvik tok fullsten-
dig over igjen etter de to scorin-
gene, men klarte ikke å utnytte
det klare overtaket tir flere mål
før mot slutten av kampen. Den
største sjansen kom i det 28
minutt .da Terj.e Stegavik skjøt i
tverrliggeren etter pent forarbeid
av broder Morten. I det t36. minutt
var det klart for 5-0og denne gang
var det Terje Stegavik som scoret
etter å ha rundet Jøssund-keeper.
Arve Melum, som for øvrig spilte
sin første kamp på nærmere to år.
Bare minuttet senere gikk Vanvik
opp til 6-0, også denne gang var
det Terje Stegavik som scoret
etter å ha kranglet seg fri fra Arve
Melum og Øistein Nygård.

Vanvik spilte på tross av den
klare seieren ikke opp mot sitt
beste. Det var da heller ikke
nødvendig for å slå dette bleke
Jøssund-Iaget, der bare Øistein
Nygård og Martin Thorsen i perio-
der leverte bra spill. Hos det
seirende lag var de tre målscorer-
ne bra. Ellers leverte Kristoffer
Fjellvær og Morten Stegavik
brukbart spill. Kampen ble dømt
av Rolf Tørring, Leksvik og han
..hadde overhodet ingen problemer.

20.~, 85
5. dlv., Fosen

Huselvlka-BJus-n
""sund-Å'Jord
Lebvlk-Brebtad
SIJørna-Sladsbys-d
\'snvlk-Rlsss

Leksvik 13
Rissa 13
Bjugn 13
Brekstad 13
Vanvik 13
Stjørna 13
Stadsbygd 13
Åfjord 13
Hasselvika 13
Jøs~und 13

10 1
10 O 3
8 I 4
6 3 4
s 4 4
6 O 7
6 2 6
2 4 7
2 1 10

. 2 1 10

l-l
3-1
f-!
1-;-1
1_!

41-16 22
34--13 20
2~-26 17
24-18 lG
32-21 Jf
27-22 12
16-M 12
17-31 8
U-30 5
11-30 ~



lL(08.85
Bjugn reiste
kjerringa
Bjugn - Vanvik 3-2 (1-2)
Bjugn sikret seg begge poengene

i kampen mot Vanvik i Botngård
lørdag. Dermed har Bjugn på sett
og vis reist seg etter den bedrøve-
lige åpninga på. høst-sesongen,
mens Vanvik nærmest må sies å ha
gått den motsatte vei etter en god
sommer og høst-start. Bjugn vant
kampen 3-2 etter at gjestene hadde
ledet 2-1ved pause.
Vanvik kom best i gang og ledet

2-0. Først scoret Morten Stegavik
for Vanvik og så la Kristoffer
Fjellvær på til 2-0. Da trodde nok
mange at Bjugn var virkelig hardt
ute å kjøre igjen. Men så reduser-
te Bjugn til 1-2 på et flott frispark
og det var Rune Hoøen som
scoret. Omgangen sett under ett
ledet Vanvik fortjent ved pause.
I andre omgang kom Bjugn

sterkt og det skulle etter hvert
vise seg at hjemmelaget klarte å
snu kampen til sin fordel. «urt
Selven ble dagens mann. Først ut-
lignet han til 2-2 og så fastsatte
han sluttresultatet til 3-2 i Bjugns
favør.
Svein A. Frøseth, Skauga, dømte

og han ga gult kort til Thomas
Kothe-Næss, Bjugn. jQ1.

Roald Drønen (midt på bildet) legger på ti/3-0 for Leksvik.

Leksvik vant igjen
Vanvik-Leksvik 1-4 (0-3)

heldig da hans skudd fra 25meter
stusset i den glatte banen og
spratt i ansiktet på Ole Sætertrø
og i mål. Uheldig Vanvik-keeper
her, ellers var han kanskje sitt
lags beste.

Leksvik var aldri truet under lokal-
derbyet borte mot Vanvik. På den
Sleipe banen ble kampen avgjort i
forste omgang. Det stod 3-0 ved
pause etter heldige Leksvik-mål.
Først ved straffespark ved Per Ivar
Winge. Ivar Røstadvar igjennom og
ble berørt av stopper Hans Tron-
stad. Ivar kunne neppe scoret fra så
spiss vinkel, men straffen var grei
nok etter vår mening. .
Vanvik-spillerne var ikke av

samme oppfatning! til gjengjeld
fikk de gavepakke et halvt minutt
før slutt. En billig straffe som

t
Morten Stega vik satte inn.
Per Ivar Winge var arbeidssom

I denne fredagen. Han var også

3-0kom ved Roald Drønen på ett
skudd fra kort hold etter 33-
minutter. I andre omgang øket
Jan Kopreitan til 4-0.
Leksvik var klart 'best i kampen

og spilte, tidvis meget godt på
den vanskelige banen; Per Ivar
Winge var best denne gang, men
rutinerte Ivar Røstad gjorde det
meste riktig nok en gang. Tor-
bjørn Sundet så kampen fra tri-

10.Cf.85,
5. div. Fosen
Brekstad-Vanvik 1-3
Leksvlk-Blssa 8-1
Stadsbygd-Jøssund 1-3
Stjørna-Hasselvika 6-1

_Afjord-Bjugn 6-3
Leksvik 16 13 2 1 54-17 28
Rissa 16 12 O 4 47-23 24
Bjugn 16 10 1 5 34-36 21
Brekstad 16 7 3 6 32-24 17
Stjørna 16 8 O 8 41-31 16
Vanvik 16 646 38--29 16
Åfjord 16 457 27-37 13
St-bygd 16 529 19-46 12
Jøssund 16 3.1 12 19-42 7

L.~as~lvika 16 2 2 12 16-~ 6
1"'1& '

bunen sammen med 250tilskuere.
Torbjørn fikk rødt kort i B-kamp (\
midt i uken.
Hos Vanvik er Sætertrø nevnt.

Gode var også Kristoffer Fjellvær
og Kaj Vidar Sandvold.
Snorre Hoøen, Bjugr1 dømte

kampen og kom like godt fr,a
kampen som de fleste av spiller-
ne. ~~jell

7.QS5.

Arsbeste av Vanvik
Vanvik leverte sin kanskje beste

kap for året påØrland Stadion. Spe-
sielt i 2. omgang fikk nord-trønder-
ne briljere og understreket et tilta-
kende kompleks hos BBK. Hjemme-
laget har svært dårlig tak på vanvik-
ingene.
Det begynte bra for vertskapet.

Ståle Pedersen gjorde l-O, og
brukbart spill og flere sjanser
gjorde sitt til at optimismen var til
stede i BBK-gjengen. Men så

scoret Tore Stegavik etter 27
minutter. Han skjøt i mål fra 10
meter etter et innlegg fra Terje
Stegavik.

På et etter hvert grått BBK-Iag
var det ingen som skilte seg ut.
Vanvik hadde enere i brødrene
Sandvold, Kristoffer Fjeldvær og
Morten Stegavik denne gang.

Kjell Lillemo, Stjørna dømte og
burde vel gitt straffe til Vanvik for
hektingen av Kristoffer Fjeldvær
på femmeteren på slutten av
kampen.

Kaj Vidar Sandvold gjorde forar-
beidet til 2-1 for gjestene. Han
spilte fri sin bror Tore Sandvold
som skjøt inn via keeper og
stanga. Ungdommene fortsatte
scoringene. Tore Stegavik . var
nemlig mann for 3-1 også.
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