
Terje Stega vik avslutter sitt soloraid der han gir Vanvik 1-0 ledelse.

Brekstad slått av Vanvik
Vanvik - Brekstad 3-1 (1-0)

Årets utgave av Vanvik er et merkelig fotball-
lag. Tilsynelatende svake på papiret, men når
fløyta går for full tid er synet et annet. Seieren
fredag kveld i firepoengskampen mot Brekstad,
forsterker inntrykket. Innsatsen står i høysetet
hos de blåhvite. Laget minner etterhvert en god
del om Fevåg for et par år tilbake. Potensialet i

Vanvik er likevel mindre, men nå ser det ut til at
billetten til den nye 5. divisjonen neste år er
rundt hjørnet. Brekstad derimot har all grunn
til å gremmes etter oppgjøret på Skavelmyra.
Forsvarsspillet hang ikke på greip denne gang
og BBK er i faresonen slik at det lukter lokalse-
rie i 6. divisjon til våren.

38. spilleminutt tok hjemmelaget
ledelsen. Terje Stegavik gikk solo
rett igjennom et svakt midtforsvar
og nettet litt fra siden. En glimren-
de enkeltmannsprestasjon, men
for svakt forsvarsspill. .
Etter sidebytte tok gjestene over
banespillet og presset hardt på
Vanviks halvdel. Presset gikk etter-
hvert utover konsentrasjonen i
'bakre rekker, men før det rakk
Trond Leseth å sende i vei en ka-
non like over. I omgangens 19.
spilleminutt falt avgjørelsen i kam-
pen. Brekstad, ved Johnny Sør-
loth, trakk opp et godt angrep på
venstresiden. Overlegget kom som

bestilt til Hans Kristian Norset,
men årvåkne Sæterås var på plass
og reddet. Ballen ble hurtig satt i
spill og Vanviks gode midt bane-
spiller, Kristoffer Fjellvær nettet
fra venstresiden. Fire minutter se-
nere ble det ny nerve i kampen,
men bare for en stakket stund.
Johnny Sørloth utnyttet en gratis- .
sjanse og reduserte til 2-1. Etter 26
minutter sto det 3-1. Scoringen ka-
rakteriserer andre omgang ganske
godt. BBK lå med alle sine utespil-
lere på Vanviks halvdel. Et angrep
ble brutt og raske Tore Stegavik
vant en duell ved midtlinjen. Han
trakk raskt oppover BBKs bane-

F-F: Kjell Dahle

Første omgang i dette oppgjøret
var lite minneverdig. Relativt få
sjanser og lite oppløftende spill på
begge sider. Johnny Sørloth hadde
BBKs største mulighet etter vel en
halv times spill da han kom igjen-
nom på høyresiden, men Vanviks
gode målvakt, Ole Anton Sæterås,
reddet. Vanvik hadde muligheter
både på et godt langskudd av Ken-
neth Lyng som strøk over, og da
påpasselige Tore Stegavik utnyttet
en miss i BBK-forsvaret. Det siste
skulle det bli mere av, I omgangens

Best .hos Vanvik var utvilsomt
Kristoffer Fjellvær. Han leverte en
solid innsats i alle deler av kampen,
selv om han mangler teknikk for
små flater. Terje Stegavik ser ut til
å bli bedre med årene fremme. Der
har han også god hjelp i Tore Ste-
gavik, som er i utvikling. Bak var
Håvard Fjellvær god, men to gra-
tissjanser servert av BBK og et par
unødige avklaringer i retning riks-
veien, trekker ned. Keeper Ole An-
ton Sæterås trivdes utmerket fre-
dag. BBK lot han spille ut sine ster-
ke sider, reaksjonsredningene.

halvdel, slo til Kristofferj'jellvær,
fikk ballen igjen og scoret.
BBK fikk flere muligheter etter

hvert, et par av dem servert ~å
sølvfat, men det hjalp ikke. Vanvik
var best da kampens dommer, Rolf
Tørring, Leksvik, blåste av kam-
pen. Han kom for øvrig godt fra en
lettdømt kamp.

BBKs beste var alt i air Johnny
Sørloth. Haner et nummer for stor
for dette laget, selv uten å briljere.
Trond Leseth var god på midtba-
nen, men med skuffende aksjons-
radius. Gult kort til Hans Kristian
Norset, BBK.



Jøssund best
mot Vanvik
Jøssund- Vanvik 2-1(1))
Godt samarqeide. mellom

.Jøssunds to beste spillere var bo-
vedårsak til triumfen over Van:
vik. Roger Johnsen scoret begge
målene for hjemmelaget. Pas-
ningsgiver var Håvard Sandnes.
Først et gjennomspill før pause,
som Ståle Sund kvitterte for etter
innlegg fra Kristoffer Fjellvær.
Sandnes fortsatte etter pause med
et hjørnespark som ble lagt til
Johnsen/som derved ble match-
vinner.
Jøssund var best i denne kampen

og seieren fullt fortjent. Duoen
Sandnes/Johnsen er nevnt h-os
Jøssund. Hos gjestene var Ståle
Sund og Kristoffer Fjellvær best.
Snorre Hoøen, Bjugn dømte

kampen.

Pr. 16. 9.8G"
FotballtabelIS. div.:
A fjord-Brekstad
Jøssund-Vanvik
Bjugn-Lysøysund
Rissa-Stjørna
Stadsbygd-Opphaug
Opphaug 17 12 2 3
Bjugn 17 9 3 5
Brekstad 17 9 2 6
RisSCi 17 8 4 5
L.sund 17 6 5 6
Vanvik . 17 6 4 7
Åfjord 17 6 3 8
Jøssund 17 4 6 7
St bygd 17 3 5 9
Stjørna 17 4 2 11

pr. ~~. (l 8G

40-15
41·26
38-28
37-31
29-26
32-34
30·30
19·27
28-45
21·51

3-2
2-1
2-4
8-0
1-6
26
21
20
20
17
16
15
14
11
10

5. divisjon Fosen - sluttabell
Brekstad = Stadsbygd 4-0
Vanvik - Afjord 1-4
Lysøysund -Jøssund 2-0
Stjørna - Bjugn l-l
Opphaug - Rissa 2-5
Opphaug 18 12 2 4 42-20 26
Bjugn 18 9 4 5 42-28 22
Brekstad 18 JO 2 6 42-28 22
Rissa 18 9 4 5 42-33 22
Lysøys. 18 7 5 6 31-26 19
Åfjord 18 7 3 8 33-31 17
Vanvik 18 6 4 8 33-38 16
Jøssund 18 4 6 8 18-28 14
Stadsb. 18 3 5 JO 28-49 II
Stjørna 18 . 4 3 Il 2J -51 Il'

J.ø"J..~ao. q. 86
Afjord av-
sluttet sterkt
Vanvik-Åljord 1-4 (1-1) .
Johnny Jakobsen ga Vanvik 1-0

ledelse på Skavelmyra. Det hjalp
lite mot høst-sterke Åfjord. Arne
Petter Dolmseth, spillende trener,
skapte balanse før lagene gikk til
pause. Etterpå sørget Ketil
Mørreaunet (2) og Asgeir By for
at Åfjord vant hele 4-1. Åfjordin-
gene hadde en treg vårsesong,
men har imponert i høst. For
Vanvik har situasjonen vært stikk
motsatt.
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