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Plankekjøring
lor topplagene
Heller ikke vårsesongens nest siste

serierunde bød på overraskende re-
sultater. Både Hasselvika, Vanvik
og Åfjord vant sine kamper, mens
Bjørgan nå ser ut til definitivt å mel-
de seg ut av tetstriden e1teF-~.t-apet
for Afjord. Jøssund, som hadde
w.o., har nå sin store sjanse til å
blande seg i tetstriden, men da må
Hasselvika slås til helga, og utsatt-
kampen mot Lysøysund må vinnes.
Vanvik hadde besøk av Skauga, og

det var en kamp som på papiret viste
lett match for Vanvik. Dette slo da
også til, i alle fall i første omgang.
Seier 5-2 viser et nokså korrekt bil-

de av hvordan kampen artet seg. I
første omgang spilte Vanvikgod og
oppfinnsom fotball, noe som resul-
terte i fire scoringer. Treav scoringe-
ne var ved Tore Stegavik, den siste
på en korrekt idømt straffe. Den
fjerde scoringen var det Ståle Sund
som sto for.
Vanvikans spill i denne omgangen

var meget bra med fine oppbygd e
angrep hvor laget benyttet hele ba-
nens bredde, og hvor forsvaret var
med fremover og skapte tyngde i an-
grepene.
Andre omgang ble aven annen ka-

rakter. Vanvik slappet av, og Skauga
klarte å ta over initiativet i store per
rioder av omgangen, og de klarte å
spille seg til fine scoringssjanser.
Lønn for strevet kom i form av to
scoringer, begge signert Knut A.
Flataune. Vanvikans femte scoring
var det igjen Tore Stegavik som sto
for.
På Vanvikan spilte ToreSteg~

bra kamp og viste med sine fire sco-
ringer og gode spill hvorfor han er
med i toppen av scoringstabellen.
Bra spill også av Otto Sund som vi-
ste fint offensivt backspill, noe som
laget bredde i angrepsspillet. Tore
Sandvold hadde også en god dag
med bra spill på midtbanen.
På Skauga spilte midtbaneduoen

Kent Stoum og Arild Volden en bra
kamp, sammen med Knut A. Flat-

aune som var farlig når han slapp
til foran mål.
God kampledelse av dommer Kåre

Sakshaug BBK, i en ikke altfor van-
skelig kamp.

Sandvold
hjem igjen
Fosens fremste fotballnomade

har flyttet igjen. Vi snakker om
Kaj Vidar Sandvold, glimrende
midtbanespiller og spiss for Leks-
vik i 4. divisjon i år. Sandvold vil
om kort tid formelt melde over-
gang tilbake til klubben på sitt
hjemsted Vanvik igjen etter ett
års gjesteopptreden hos de helblå
i Leksvik. En sesong som forøvrig
ga stor suksess for både Kaj Vidar
og hans bror Tore. Nå følger Tore
sannsynligvis sin bror tilbake til
Vanvik. der man akter å satse
seriøst i 6. divisjon neste år. Mu-
lighetene for opprykk ligger jo
absolutt der .etter årets fine inn-
sats av vanvikingene.
- Husbygging og jobb i Rissa

har en del å si når jeg tar denne
bestemmelsen. men der er også
artig når Vanvik vil satse. sier
Kaj Vidar Sandvold til Fosna-Fol-
ket. kjell

Kaj Vidar Sandvold har meldt over-
gang fra en klubb til en annen for
syvende gang. Denne gang er det
Vanvikan som igjen får nyte godt av
hans opplagte kvaliteter som spil-
ler. Kaj Vidar skal også trene klub-
bens 6. divisjonslag.



anvi .an i SlorSla
Suverene Vanvik. stormer

videre, denne gang med stor-
seier 8·0 over Nes/Oksvoll.
Vanvik ser ut til å få fram en
virkelig scoringsmaskin i To·
re Stegavik som bare er 18 år.
7 mål har han klart å sette inn
for laget sitt på de to første
kampene. Fire poeng også
til Bjørgan og Hasselvika.

keeper Jørn Jamtfall sin eneste feil
for kampen, da han feilbedømte bal-
lens retning mot mål. Det så ut som
han trodde ballen skulle gå utenfor.

Etter denne scoringen tok Afjord
føringa i kampen, og de presset
Hasselvika over på defensiven, uten
at de klarte å skape de helt store
sjansene. Afjords offensiv varte i
bare 1'5 minutter, da kom Hasselvi-
ka igjen tilbake, og i det 40. minutt
kom Arve Hasselvold seg fri på ven-
stresida og satte ballen inn helt ute
ved stolpen.

Hasselvika hadde også en annen
ball inne helt mot slutten av kam-
pen, men den ble annullert for offsi-
de. Ved den anledningen fungerte
ikke samarbeidet mellom dommer
oqlinjemann.
Kampen sett under ett, viser at

begge lag har gode, unge spillere
som vi kommer til å få høre mere til.

På et jevnt åfjordslag var det vans-
kelig å trekke fram noen ener, men
Trond By jobbet godt, og Arne Petter
Dolmset var bra første del av kam-
pen. På Hasselvika var Arve Hassel-
vold hele tiden en trussel, og Jørn
Jamtfall virket sikker i mål. Dommer
Ove Andreassen kom bra fra kam-
pen, men samarbeidet med linje-
mann var ikke bra ved et par anled-
ninger.
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Sørås for Skauga, og Elvar Harbak
. for Stokkøy.
I scoringsfesten for Vanvik scoret

Trond Stegavik 3, Kristoffer Fjell-
vær 2, Egil Hammer 1, Tore Sand-
vold 1 og Kai Vidar Sandvold 1.

KPS
Oppgjøret mellom Åfjord og Has-

selvika ble spilt på en brukbar grus-
bane i Afjord. Grusbane er vel ikke
det spillerne mest ønsker seg nå, og
det slo også ut når det gjelder kvali-
teten på spillet. Begge lagene laopp
til bra spill, men for mange dårlige
pasninger gjorde sitt til at kampen
ikke ble så god rent spillemessig
som den kunne blitt. Begge lagene
har spillere som viste glimtvis hva
de er gode for.

1. omgang var ganske jevn, men
Hasselvika var kanskje et lite hakk
bedre uten at det slo ut i tellende re-
sultater. Begge lag haddeet par mu-
ligheter som det kunne blitt noe ut
av.
Størst mulighet hadde Trond By for

Afjord, men Jørn Jamtfall i
Hasselvika-målet var raskt nede og
fikk avverget. Et godt skudd som
gikk utenfor fra Erik Syrstad, var
Hasselvikas beste mulighet.

Andre omgang var bare 5minutter
.gammel da Hasselvikas første sco-
ring kom. Et innlegg fra venstresida
kunne en umarkert Arve Hasselvold
bare klemme i nota, uten sjanse for
Sverre Sandhals i Åtjords-rnålet.
Denne scoringa satte litt mere fart

i kampen, og etter 17 minutter kom
Afjords Andre By seg fri på venstre-
sida, og satte ballen forbi keeper,
via stolperota i langhjørnet, og inn i
mål. Ved denne anledningen gjorde

Bjørgan
Fra de andre kampene merker vi

oss at Bjørgan hadde få problemer
med Stjørna. Scoringer av Odd Sta-
vø 3 og Bjørn Egil Haugen 1. Uav-
gjort mellom Stadsbygd og Jøs-
sund, etter at Jøssund hadde utlig-
net på overtid. Scoringer for Stads-
bygd: Per Kr. Skjærvikog Odd Helge
Aune. For Jøssund 2 mål av Roger
Johnsen. Uavgjort også mellom
Skauga og Stokkøy. Der nettet Arne



Hasselvika vanl
Hasselvika vant den viktige topp-

kampen i 6. divisjon mot Vanvik
med 1·0. Dette var en skikkelig
strek i regnskapet for Vanvik som
hadde satt seg som mål å gå ube-
seiret gjennom vårsesongen. Has-
selvikas viktige scoring ble utført
av Terje Buaune.
Det ser nå ut som om tre lag er i

ferd med å dra ifra de andre. I til-
legg til Hasselvika og Vanvik har
Bjørgan vist at de vil være med å
kjempe i toppen. Med seier 4·2over
Stokkøy er laget ubeseiret så langt
i sesongen. Bjørgans scoringer var
ved Odd Stavø 2, Arnar Utset 1 og
Bjørn Egil Haugen 1. Stokkøys mål
ble laget avOddvar Svenning og In-
ge Vold.
Jøssunds Roger Johnsen laget

virkelig trøbbel for Skauga-
forsvaret da han laget tre raske
mål, og ødela med det alle Skau-
gas forhåpninger om å ta poeng. 5-
2 vant Jøssund og de to siste måle-
ne ble besørget av Morten Hede-
mark og Terje Melum. Skaugas mål
kom ved Gunnar Kimo og Lars Inge
Enebakk.

Lysøysund tok sine første poeng
for året med å slå Stadsbygd 1-0.
Kanskje dette er starten 'på poeng- I k
høsten etter en noe treg start på' O' I I am Iensesongen. Scoringen var ved Knut

M;:r~~~ seier også til Stjørna da la- .
get slo Nes/Oksvoll 4-2. En fin fjær
i hatten for laget som de-fleste tror
vil bekle den nederste plass - ,,'
tabellen. Kanskje vil forhåndstip-
sene bli gjort til skamme.
Nes/Oksvoll har for tiden prob-
lemer etter den fine starten mot
Stadsbygd.
Scoringene var ved Evald Frand·

sen, Robert Fiksdal, Petter Fren-
gen og Endre Stormo for Stjørna.
Jarle Hopen scoret ett for
Nes/Oksvoll og det siste var et
selvmål etter godt press fra Helge
Hellem.
Lysøysund og Afjord har spilt ba-

re to kamper,så langt i sesongen,
så det kan utmerket godt hende at
disse lagene vil komme helt i ryg-
gen på tet lagene når kampantallet
utlignes.

rent den siste halve timen. Resten
av laget var jevnt bra, men blottla
seg vel mye i forsvaret mot slutten
av kampen, som kunne blitt skjeb-
nesvangert. Hos Stjørna var Roger
Fiksdal farlig frempå fJereganger,
og Terje Bredesen viste god driv.
Generelt sett så gikk kampen i et

bra tempo, men enkelte spillere
hadde tendensen til å går for lenge
med ballen, og noen spillere hadde
tjent på å roe ned litt når de hadde
ballen. Alt tatt i betraktning, var
uavgjort et rettferdig resultat.
I Åfjord knallet hjemmelaget til

med nok en storseier ved å slå
Nes/Oksvoll 4-0. Laget er nå helt i
ryggen på teten og laget forbere-
der seg nå til et viktig oppgjør med
Vanvik neste helg. I denne kampen
fikk Nes/Oksvolls Leif Age Sand se
det røde kortet.
Målene til Åfjord ble laget av Ketil

Mørreaune 1, Rune Aune 1, Ve-
mund Stjern 1og Arne Petter Dolm-
set 1 (straffe). .
Stadsbygd hadde Stokkøy på be-
søk, og laget hadde få problemer
med å vinne 4-0. Målscorere var:
Roar Skjærvik 2, Per Kr. Skjærvik 1
og Magne Tung 1.
I Vanvikan nettet Håvard Fjellvær

00 Tore Sandvold.

Vanvik alene på loppen
Vanvik befestet stillingen i top-

pen av 6. dlvlslonstabelten ved å
slå Bjørgan 2·0 hjemme på Skavel·
myra, mens det andre topplaget
Hasselvika også denne runden
hadde walk over. Nederst finner vi
nå lysøysund som fikk utsatt nok
en kamp.
I Skaugdalen møttes Skauga.og

Stjørna til dyst. Begge lagene fris-
t ter tilværeslen på nedre del av ta-

~ ~ bellen, og fortsetter de å sløse slik
( l med sjansene i de senere kampene

er det en fare for at stillingen kan
i bli permanent. Lagene hadde hver

sin omgang, den første til Skauga
og den siste til Stjørna. Kampen
var bare få sekunder gammel da
Stjørna gikk opp til 1-0 ved Terje
Bredesen, men Skauga kom seg
raskt etter kald-duslen, 00 soilte
seg til et klart overtak på Stjørna
utover i omgangen. Dette overtaket
resulterte i to scoringer ved Gun-
nar Kimo og Arne Sørås.
Andre omgang ble Stjørnas. De

spilte seg fram til den ene klare
målsjansen etter den andre, men
det ble med en scoring, og den var

l
. det Roger Fiksdal som sto for etter
et kvarters spill.
Lasse Hafeld i Skauga-målet had-

de nok å gjøre, og han var både hel-
dig og god som klarte å holde buret



Fosens ubestridte toppscorer så langt i seseongen,Tore Stegavik fra 6.divisjonsklubben Vanvik.
har handundret inn i nettmaskene. (Foto:MonaHøgliSchumann)

Tore Stegavik fra 6. divi·
sjonsklubben Vanvik er så
langt i sesongen storscore-
ren i Fosen. Stegavik har sig·
nert åtte fulltreffere, tett
fulgt av Åfjords Rune Aune
(7) og Roger Joh-nsen, Jøs-
sund (6).
Det er for øvrig i 6. divisjon
det scores mest, gjennom·
snittlig fire mål i hver kamp,
og mest av alle scorer Van·
vik, 23mål på seks kamper.

F·F: Kåre Petter Sundet

14. og 5. divisjon er Håvard Moen,
Opphaug og Johnny sønoth, Brek-
stad, toppscorere med henholdsvis
seks og fire fulltreffere.
I damefotballen leder Merethe

Vanvik (4) fra Vanvik scoringsstati-
stikken i 4. divisjon.

6. divisjon herrer:
Tore Stegavik (Vanvik)8, Rune Aune
(Åtjord) 7, Roger Johnsen (Jøssund)
6, Terie Buaune (Hasselvika):5 Arve
Hasselvold (Hasselvika) 5, Odd Sta-
vø (Bjørgan) 5, Bjørn Rosø
(Nes/Oksvoll) 4, Kaj Vidar Sandvold
(Vanvik) 4, Kristoffer Fjellvær (Van-
vik) 3, Tore Sandvold (Vanvik) 3,
Bjørn Egil Haugen (Bjørgan) 3, Arne
Petter Dolmset (Åfjord) 3, Ketil Mør-
reaune (Åfjord) 3, Lars Ingar Ene-
bakk (Skauga) 3, Terje Bredesen
(Stjørna) 2:Gunnar Kimo (Skauga) 2,
Arne Søras (Skauga) 2, Per Kr.
Skjærvik (Stadsbygd) 2, Roar Skjær-
vik (Stadsbygd) 2, Arnar Utset (Bjør-
gan) 2, Egil Hammer (Vanvik) 2,Odd-
var Svenning (Stokkøy) 2, Knut Mad-
sø (Lysøysu nd) 1,Morten Hedemark
(Jøssund) 1, Terje Melum (Jøssund)
1, Karl Martin Lund (Jøssund) 1,
Evald Frandsen (Stjørna) 1, Robert
Fiksdal (Stjørna) 1, Roger Fiksdal
(Stjørna) 1, Petter Frengen (Stjørna)
1, Endre Stormo (Stjørna) 1, Inge
Vold (Stokkøy) 1, Leif Ivar Skjærvik

(Stokkøy) 1, Elvar Harbak (Stokkøy)
1, Jarle Hopen (Nes/Oksvoll) 1, Hel-
ge Hellem (Nes/Oksvoll) 1,Trond By
(Afjord) 1, Andre By (Afjord) 1, Ve-
mund Stjern (Afjord) 1,Håvard Fjell-
vær (Vanvik) 1, Dagfinn Kasseth
(Vanvik) 1,-Bjørn Damhaug (Vanvik)
1, Bjørn Halgunset (Hasselvika) 1,
Magne Tung (Stadsbygd) 1, Frank
Foss (Stadsbygd) 1, Audun Tung
(Stadsbygd) 1, Odd Helge Aune
(Stadsbygd) 1,Kent Stoum (Skauga)
1, Ingmund Riset (Skauga) 1, Tore
Pettersen (Bjørgan) 1,Per Inge Tung
(Stadsbygd) 1, Selvmål
(Nes/Oksvoll) 1.

5. divisjon herrer:
Johnny Sør10th (Brekstad) 4, Hugo

Hansen (Bjugn) 3, Hans Kr. Norset
(B~ekstad) 3, Aslak Søtvik (Bjugn) 2,
Stig Asle Norli (Brekstad) 2, Trond
Leseth (Brekstad) 2, Rune Krokdal
(Rissa) 2,Arve Skog (Bjugn) 1,Basse
Riseth (Bjugn) 1, selvmål (Bjugn) 1,
Frode Hellem (Bjugn) 1, Erlind Dy-
rendalsli (Rissa) 1, Erlend Børmark
(Rissa) 1, Jan Arne Ska1merås (Ris-
sa) 1, Tor Langsæther (Rissa) 1.

4. divisjon herrer:
Håvard Moen (Opphaug) 6, Fred Ar-
ne Lund (Opphaug) 3, Egil Engvik
(Fevåg) 3,Gisle Dypvik (Fevåg) 2,As-
geir By (Leksvik) 2, Geir Morten
Ramsøy (Opphaug) 1, Asbjørn Hov
(Opphaug) 1, Eivind Sørensen (Fe-
våg) 1, Torbjørn Humstad (Lek~ik)

1, Arvid Steen (Leksvik) 1, Bjørn Pe-
dersen (Leksvik) 1.

- -----------



Tre laJl skiller
seg ut i 6. divisjon
Også den siste serierunden i 6.

divisjon før ferien ble et nytt be-
vis på at seriemesterskapet kom-
mer til å stå mellom Hasselvika,
Vanvik og Åfjord. Alle tre vant
sine kamper, og det er nå hele
fem poeng fra treer Åfjord ned
til lag nummer fire som er
Bjørgan.
Hasselvika hadde besøk av et noe

skadeskutt Jøssund-lag, og seieren
på 2-0 var fullt fortjent. Hasselvika
viste igjen sin målfarlighet, i motset-
ning til Jøssund som hadde flere kla-
re måltilbud, uten at sjansene resul-
terte i scoringer. Savnet av Roger
Johnsen var stort hos Jøssund.
Målene til Hasselvika ble satt inn av

Kjell Buaune og Arve Hasselvold.
På Oksvoll fikk Lysøysund seg et

overraskende nederlag, og ødela der-
med den lille muligheten de hadde til
å holde kontakten med tetlagene.
Nes/Oksvoll vant oppgjøret med
5-3, etter scoringer av Bjørn Rosø 3,
Helge Hellem l og Morten Harøy 1.
Lysøysunds mål ble laget av Arild

Lysheim (2) og Kurt Sundet (1).
Bjørgan hadde få problemer med

Stadsbygd og vant 3-1. En seier som
godt kunne vært større. Scoringer
ved Odd Stavø (2) og Roar Aune (1).
For Stadsbygd nettet Odd Helge
Aune.
Vanvik vant igjen med -store sifre.

4-0 ble det over Stjørna etter scorin-
ger av Tore Stegavik (2), Tore Sand-
vold (1) og Ståle Sund (1).
Storseier også til Åfjord over tabell-

jumbo Stokkøy. Målscorere var Ketil
Mørreaune (3) og Arne Petter Dolm-
set (2).

Bjørgan - Stadsbygd 3-1
Nes/Oksvoll - Lysøysund 5-3
Stjørna - Vanvik 0-4
Stokkøy - Åfjord 0-5
Hasselvika - Jøssund 2-0
Hasselvika
Vanvik
Åfjord
Bjørgan
Jøssund
Lysøysund
Nes/Oksvoll
Skauga
Stadsbygd
Stjørna
Stokkøy

on.:x;l~5 8,.u..L.' - n·,
Sterkt av
Vanvikan
Vanvikan går videre til kvartfina-

lene i den såkalte Postsparebankcu-
pen (NM for lavere divisjoner), etter
at de onsdag slo Selbu hele 5-1 et-
ter å ha ledet 3-0 ved pause'. Når en
tar i betraktning at Selbu spiller i 4.
divisjon og Vanvikan i 6., er resul-
tatet direkte imponerende. Målsco-
rere var Tore Stegavik (3) og Ståle
Sund (2).

10 10 O O 29- l 20
10 9 O l 35- 5 18
10 8 O 2 37- 6 16
10 4 3 3 16-13 11
9 4 2 3 19-17 10
9 4 l 4 14-17 9

10 3 l 6 18-34 7
10 2 2 6 19-33 6
10 2 l 7 17-30 5
10 l l 8 8-26 3
10 l l 8 8-38 3

5"~UoJ:-' ~

Vanvik utslått
Vanvik er utslått av det uoffisielle

norgesmesterskapet for lavere divi-
sjoner. Onsdag kveld måtte hjem-
melaget se seg slått på
straffesparkkonkurranse etter at det
sto l-I etter ordinær tid. Motstan- '
der var 5. divisjonslaget Rennebu. <
Kristoffer Fjellvær scoret Vanviks
mål og det måtte være et fint plas-
ter på såret for ham. Fjellvær mis-
brukte nemlig et straffespark i
kampen,
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Vanvik vant toppkampen
Vanvik vant den viktige kampen
mot Hasselvika med 2·0 og satte
dermed Hasselvika ut av striden
om seriemesterskapet.

F·F:KårePetter Sundet

Vanvikan vant en fortjent seier
over et lag som har fått problemer
med å score mål på de sjanser som
byr seg. Hos Vanvikan der i mot ser
det ut spm om de får frem goalgette.
re i tur og orden, så det er ikke så far.
ligom de «vanlige» målscorerne er
noe ute av formen en kamp. I denne
kampen scoret Kai Vidar Sandvold
begge målene, og han har stått for

alle Vanvikans fire mål de siste to
kampene. Kai Vidar er så visst ingen
ny mann på scoringslistene, men
inntil de to siste kampene har det
vært nokså stor spredning på nett-
kjenningene. Vanvikan ledernåmed
fire poeng på Afjord, men de hadde
w.o. denne serieomgangen, og har
derfor en kamp mindre spilt.
Vi tør spå at kampen mellom disse

to lagene om fjorten dager blir litt av
en seriefinale, og etter hva disse to
lagene har vist de siste kampene, så
er utfallet heller uvisst.

Jøssund
Jøssund hadde besøk av Skauga

på Marienborg Stadion, og her ble
Jøssund det sterkeste laget og sei-
ret med 3-2. Grunnlaget for denne
seieren ble lagt den første halve ti-
men av andre omgang, hvor laget
gikk fra 1-1til 3-1,og spilte en under-
holdende og angrepsrettet fotball. I
denne halve timen herjet Roger Jo-
hnsen rundt med Skaugaforsvaret
og viste hvor eminent spiller han er.
Han sto for begge Jøssunds mål i
denne perioden, og hadde gode mu-
ligheter for også å lage flere. Jøs-
sunds første mållaget Kjell Håvard
Jøssund. Kampens første mål var
det imidlertid Skauga som laget, og
det var lagets toppscorer Arne Sø-
rås som var frempå. Arne Sørås sco-

ret også lagets andre mål på stillin-
ga 3-1. Det siste kvarteret av kam-
pen klarte Skauga å komme mere i
angrep, og de var bare centimetre
unna utligning like før slutt, men
skuddet fra Roger Sand strøk over
tverrliggeren.
Jøssund vant en fortjent seier, og \

hovedæren må tildeles Roger John-
sen.

Bjørgan
PåStokkøya var Bjørgan på besøk,

og laget var ubeskjeden nok til å slå
hjemmelaget med 2-0. Begge måle-
ne ble laget av Bjørn Egil Haugen.
PåOksvoll hadde bunnlaget Stjørna

O")

små muligheter mot Nes/Oksvoll,
som vant kampen med 4·1etter sco-
ringer av Bjørn Rosø30g Morten H"I-:
røy 1.Stjørnas mål ble laget av Evald
Frandsen. På Lysøysund ble det me-
re kamp om poengene i oppgjøret
mot Stadsbygd. Kampen endte 2-1
etter at Lysøysund hadde laget alle
målene. Lagets «egne» scoret Kurt
Sundet, mens forsvaret under sterkt
press scoret Stadsbygds ene.
Stadsbygd var imidlertid nær utlig-
ning i sluttminuttene, men Per Kr.
Skjærviks skudd smalt i treverket.



6. divisjon:

Topplagene vant
Vanvik tok på nytt et skritt
nærmere seriemesterskapet med
sin store seier 7-1 over Lysøy-
sund. Åfjord måtte slite for 3-2
seier over Stadsbygd, i en kamp
som ble avgjort helt i de siste mi-
nutter. Hasselvika tok en etter-
lengtet seier med 5-0 over Skau-
ga, men det ser ut til å være for
sent med hensyn til seriemester-
skapet.

F-F: Kåre Petter Sundet

På grunn aven noe dårlig bane på
Skavelmyra ble kampen Vanvik-
Lysøysund flyttet til Asly Stadion,
og det tyder ikke på at det er noen
bakdel for Vanvik. Seks plussmål
gir en betryggende tilvekst til den
positive målforskjellen i forhold til

I Åfjord, som etter helgens kamper
ligger tretten mål etter. Denne for-
skjellen kan bli meget vanskelig å ra
igjen for Åfjord. Hvis de skulle gå
bort å slå Vanvik i kommende helgs
«seriefinale» kan nettopp målfor-
skjellen bli det helt avgjørende.
I tillegg kan Stadsbygd bli en joker

i dette spillet, da vi vet at kampene

mellom Stadsbygd og Vanvik i de
fleste tilfeller blir meget spennende
og utfallet blir dermed uvisst. Mye
tyder da på at seriens avgjørelse er
nært forestående, men for spennin-
gens skyld så er det å håpe at den
blir skjøvet noe nærmere serieslutt.
I Vanviks kamp mot Lysøysund

scoret Ståle Sund 3 ganger, Kai Vi-
dar Sandvold (2), Kristofer Fjellvær
(I) og Tore Stegavik (1). Lysøysunds
mål ble laget av Jan Otto Olden.
I Skaugdalen viste Hasselvika at

de har mere inne etter tre strake tap.
Arve Hasselvold tegnet seg for tre
scoringer, og viste at scoringsfor-
men er på nytt i anmarsj. Olav Arild
Hasselvold og Ronny Hansen scoret
en gang hver.
I Råkvåg laget Jøssund målfest

over Stjørna med 8-0 og viste fin an-
grepsfotball, spesielt I andre om-
gang da seks av målene ble laget.
Stjørna ser ut til å ha store proble-
mer for tiden. Laget et i besittelse av
få spillere, og når ledelsen har store
problemer med å få disse til å møte
opp på trening og kamp, så blir re-
sultatet deretter. Vi får håpe at de
klarer å ri stormen av for å komme
sterkere igjen senere. På Jøssundla-
get kjempet hele laget bra, men
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Hele første omgang var det Stads-
bygd som førte kampen,og de ledet
både I-O og 2-1. Disse sifrene sto det
helt til det var ti minutter igjen, og
da scoret Åfjord to forholdsvis lett-
kjøpte mål. Åfjord vant kampen på
at de sto distansen ut, samtidig med
at staværingene ble dyktig slitne
mot slutten av kampen. For Åfjord
laget Rune Aune 2 mål og Arne Pet-
ter Dolmset I. Begge Stadsbygds
mål ble satt inn av Odd Helge Aune.
I avdelingens siste kamp vant som

Betegnende situasjon fra kampen Stjørna-Jøssund. Jøssunds angripere var farlig frempå uttalIige ganger.
Her får imidlertid keeper Bjørn Steen reddet foran Roger Johnsen og Arild SolIie.

ventet, Bjørgan over Nes/Oksvoll
med sifrene 3-1. Det ser ut til at det
er svært vanskelig å slå Bjørgan på
hjemmebane. Av i alt syv hjemme-
kamper så langt i sesongen er fem
endt med seier og to med uavgjort,
så her må nok alle tre topplagene
skjerpe seg, i og med at alle de tre
har kamper igjen på Bessaker Stadi-
on. I helgens «Bessakerkamp» sco-
ret Odd Stavø 2 mål og Bjørn Egil
Haugen l. Nes/Oksvolls mål ble la-
get av Bård Erik Johnsen.

lengst framme viste Arild Sollie seg
å være den farligste. Han tegnet seg
for 3 scoringer, og spesielt hans an-
dre og lagets fjerde mål var virkelig
en perle. Et høyt innlegg fra høyre
ble kontant ekspedert i mål med ho-
det, helt oppe i krysset. De andre
målene laget Eskil Mørk (2), Karl
Martin Lund (I), Martin Thorsen
(I) og Håvard Sandnes (1).
I Stadsbygd fikk Åfjord lite til å

stemme. Den utsatte tabellsituasjo-
nen har gitt åfjordingene nerver.
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stø kurs mot 5. divisj'on
. Vanvik holder stø kurs mot 5.
divisjon. Lørdag ble det seier
5-2 over en av de hardeste kon-
kurrentene. På Åset Stadion i
Åfjord var Vanvik det beste la-
get og vant fortjent. Men hjem-
melaget bød gjestene god mot-
stand.
Det var ikke før i andre omgang at
Vanvik virkelig dro i fra. Åfjord tok
ledelsen ved Rune Aune allerede et-
ter fire minutter, men før halvtimen
var gått hadde først Kristoffer Fjell-
vær utlignet og Kai Vidar Sandvold
sendte Vanvik i ledelsen. Etter pause
økte Vanvik sin ledelse. Kristoffer
Fjellvær scoret en gang til og Ståle

På vei mot
s. divisjon
Vanvik holder stø

kurs mot 5. divisjon
etter 5-2 seier over
en av de hardeste
konkurrentene i Fo-
sen, Afjord.
. ---~

Sund og Tore Stegavik scoret en
gang hver. For Åfjord scoret Lars
Chr. Engen i andre omgang.

Hasselvika
Hasselvika er det tredje laget i top-

pen av 6. divisjon og denne gang ble
det seier hele 6-1over Stjørna. Has-
selvika ledet 1-0ved pause. Målene
for hjemmelaget ble scoret av Ron-
ny Hansen (2), Rune Valstad sve,
Terje Buaune, Arve Hasselvold og
Odd Arild Hasselvold. Stjørnas trø- .
stemål ble satt inn av Petter Konrad
Frengen. Hasselvika ligger nå fem
poeng bak. Vanvik og et foran Åf-
jord, men Afjord har en kamp min-
dre spilt.

)
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Bjørgan
Jøssund hadde besøk av Bjørgan

og den kampen vant gjestene 1-0et-
ter en scoring 20 minutter ut i andre
omgang. Kampens eneste mål ble
scoret avOdd Stavø. Bjørgan lå noe
over før scoringen, etter målet pres-
set Jøssund sterkt for å utligne, men
lyktes ikke.
Lysøysund hadde besøk av Skauga

og den kampen vant Skauga noe
overraskende 3-2. Lysøysund ledet
1-0 ved pause etter en scoring av
Kurt Sundet. I andre omgang utlig-
net Lars Inge Enebakk før Kurt
Sundet scoret nok en gang, denne
gang på straffespark. Arne Sørås
utlignet til 2-2 og Skaugas seiersmål

,j
/

ble scoret av Ola Overskaug på
straffespark.

Nes/Oksvoll
Nes/Oksvoll vant hele 570 over
Stokkøy på Oksvoll. Hjemmelaget
ledet 1-0ved pause etter scoring av
. Ivar Hellern. Etter pause la Bjørnar
Harøy på til både 2-0 og 3-0. Helge
Hellem scoret det fjerde målet og
Morten Harøy avsluttet scoringene
for Nes/Oksvoll. Helge Hellem fikk
forøvrig rødt kort.
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Vanviks Ståle Sund skyter. Åfjordingene klarte ikke å stoppe ham i denne situasjonen.

J )
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_Ingen truer Vanvik
Også lokaloppgjøret mellom

Vanvik og Stadsbygd endte med
storseier til Vanvik. Hele 6-0 lød
seieren på etter at Vanvik ledet
4-0 ved pause. Hasselvika fikk
som ventet problemer med å ta
begge poengene ~ra Bjørgan.
Resultatet ble 2-2. Afjord hadde
små problemer med Skauga og
vant 4-1.

F-F: Kåre Petter Sundet

Det bebudede storoppgjøret mel-
lom Vanvik og naboen Stadsbygd
ble aldri den ventede kamp med ner-
ve, til det var Vanvik for overlegen.
Tilsvarende oppgjør i vår endte med
2-1seier til Vanvik, og også tidligere
års oppgjør har vært spennende og
fylt med lokalderbyens ingre-
dienser.

Denne kampen mot Stadsbygd vi-
ser igjen klart at ingen andre lag i di-
visjonen kan komme opp mot Van-
viks kvalitet, og det er nå bare teore-
tiske muligheter for at noen kan _
fraliste laget seriemesterskapet.
Vanviks mål i oppgjøret mot
Stadsbygd ble laget av Kai Vidar
Sandvold (2), Geir Hermstad (1),
Egil Hammer (1), Ståle Sund (l) og
Tore Stegavik (l).

Måtte slite
Hasselvika var på besøk på Bessa-
ker,og måtte slite for å få med seg
det ene 'poenget hjem, selv om laget
ledet med 2-1 ved pause. Bjørgan
presset mest i andre omgang, men
greide bare å score det ene målet
som førte til utligning. 12-2 kampen
scoret Odd Stavø begge Bjørgans
mål, og for Hasselvika nettet Arve

Hasselvold og TerjeBuaune. Afjord
må nok se i øynene at drømmen om
opprykk begynner å bli nokså uvir-
kelig. På tross av 4-1 seieren over
Skauga, ligger laget for langt etter,
og må nok konsentrere segom å hol-
de Hasselvika bak seg og berge an-
dreplassen. Det er grunn til li. minne
laget om at også de har hjernmester-
ke Bjørgan igjen-iBessaker. Det kan
være grunn til å tro at målforskjel-
len skiller Åfjord og Hasselvika til
slutt.
Mot Skauga scoret Rune Aune,

Hallgeir Stjern, Ingvar Gilde og

Arne Petter Dolmseth. Det siste for-
øvrig på straffe.
Skaugas mål ble scoret av Ola

Overskaug.

Stortap
I Råkvåg fikk Stjørna igjen stor-

stryk, denne gangen for Lysøysund -
med 4-0. I denne kampen kjempet
Stjørnalaget godt, og de klarte å-

holde nullen til ut i andre omgang.
D~ scoret Kurt 'Sundet tre ganger og
Odd Jørgen Gjelvold en gang.
Avdelingens siste kamp gikk på
Stokkøya mellom Stokkøy og

Jøssund. Det oppgjøret endte 3-2 til
Jøssund, et resultat som synes noe
dårlig sett fra Jøssund sitt syns-
punkt. Laget hadde da heller ikke
noen stor dag på Stokkøya, men år-
saken tjl det kan velvære at Stokkøy
bet godt i fra seg. Jøssund scoret
begge sine første mål på straffe etter
fellinger i feltet. Straffene ble satt
inn av Karl Martin Lund og Roger
Johnsen. Det siste Jøssundmålet j
var det John Johansen som sto for
på et meget pent langskudd. Stok-
køyas mål ble laget av Inge Wold og
Arild Sundet.



Vanvik videre
Vanvik gikk videre til finalen om

kretsmesterskapet i 6.divisjon. De
vant klart 3-0 i semifinalen mot Tol-
ga i en kamp på Berkåk lørdag. Hå-
vard Fjllvær, Tore Stegavik og Kaj
Vidar Sandvold score målene for
Vanvik. ~

J..,... ~.'

~ola.s f8C)Ckbr- ~
Vanvik
KM·vinnere
u Vanvik gikk seirende ut av
oppgjøret mot Hommelvik på
Lade i går med 2-1, etler ekstra-
omganger. Dermed er rosen-
laget kretsmestre i Trøndelag i
fotballens 6. divisjon.
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Imponerende.
av Vanvikan
Vanvikan vant i helgen finalen i

kretsmesterskapet i 6. divisjon fot-
ball. De slo Hommelvik 2-1 i en
kamp der det ble nødvendig med ek-
straomganger. Kaj Vidar Sandvold
scoret begge målene til Vanvikan,
det siste og avgjørende målet kom
fem minutter ut i andre ekstraom-
gang. Dermed er Vanvikan kåret
som det beste 6.divisjonslag i Sør-
Trøndelag.

Vanvik vant 6. div.
Vanvik ILs fotballseniorer er kretsmestre i 6.divisjon i Sør-Trønde-
lag, etter seier 2-1 over Hommelvik. Vanviks lag er, bak fra vens-
tre: Geir Hermstad, Jomar Langnes, Otto Sund, Dagfinn Kasseth,
Kenneth Lyng, Håvard Fjellvær, Egil Hammer, Oddvar Stegavik
(oppmann). Foran fra venstre: Tore Sandvold, Tore Stegavik,
Frank Rygh, OleAnton Sæteraas, Kjell Hermstad, Kaj Vidar Sand-
vold. Morten Stegavik, Kristoffer Fjeldvær og Ståle Sund var ikke
til stede, men var også delaktige i KM-tittelen

-- -- -------_._--



6. divisjon avd. A (sluttabell):
Bjørgan-Vanvik 3-2
Jøssund-Lysøysund 1-1
Nes/Oksvoll-Afjord 4-7
Stjørna-Skauga 3-3
Stokkøy-Stadsbygd 0-2
Vanvik 20 18 O 2 87-17 36
Åfjord 20 17 O 3 75-22 34
Hasselvika 20 15 2 3 60-17 32
Bjørgan 20 11 4 5 35-25 26
Lysøysund 20 10 2 8 38-37 22
Jøssund 20 9 3 8 45-37 21
Stadsbygd 20 6 2 12 38-54 14
Skauga 20 5 3 12 38-62 13
Nes/Oksv. 20 6 1 13 41-69 13
Stokkøy 20 2 l 17 20-81 5
Stjørna 20 1 2 17 21-76 4

c

Vanviksjubelår
Vanvik-spillerne vil aldri glemme 1987-sesongen. Laget vant ikke bare den nye 6. divisjonen for Fosen i den
nye Sør-Trøndelag Fotballkrets. De ble like godt også kretsmestere i divisjonen etter å ha slått Tolga 3-0 og
Hommelvik 2-1 i sluttspillet. .
Neste sesong blir Vanvik å finne i 5..divisjon sammen med andre Fosen-lag som: Bjugn, Brekstad, Opphaug,
Fevågog Rissa. Her er årets mannskap: Foran fra venstre: Otto Sund, Tore Sandvold, Frank Rygh, Kjell Herm-
stad, Ole Sæteraas, Tore Stegavik, Dagfinn Kasseth. Bak fra venstre: Morten Stegavik, Jomar Langnes, Geir
Hermstad, Kaj Vidar Sandvold, Ståle Sund, Håvard Fjellvær, Kristoffer Fjellvær og Egil Hammer.



27 mål ble det på attenåringen fra
Vanvik etter at status for sesongen
er gjort opp, og det skal visst også
være nok til å bli mestscorende i he-
le Sør-Trøndelag fotballkrets, i alle
fall på seniornivå.
Dette scoringstalentet blir verdi-
full å ha når Vanvik skal prøve seg i
5. divisjon neste år. Det blir-neppe
like lett å sanke poeng i dette sel-
skapet som det var i årets serie.
Nå var det ikke bare Tore som sco-

ret for Vanvik. Kai Vidar Sandvold
var også langt oppe med sine 21
mål, og i tillegg har også laget flere
andre som kan kunsten å finne nett-
maskene.

Årets toppscorer i Fosen-
fotballen ble ikke uventet
Tore Stegavik fra årets
kretsmester .i 6. divisjon,'
Vanvik. Tore har ledet sta-
tistikken helt fra tidlig i
vår, men det holdt hardt
,.mot slutten. Ketil Mørre-
aune fra Åfjord halte sta-
dig innpå, men ble liggen-
de ett mål bak til slutt.

F-F: Kåre Petter Sundet

6. divisjon herrer

27 mål: Tore Stegavik, Vanvik. 26
mål: Ketil Mørreaune, Åfjord. 23
mål: Kurt Sundet, Lysøysund, Odd
Stavø, Bjørgan. 21 mål: Kaj Vidar
Sandvold, Vanvik, Arve Hassel-
vold, Hasselvika. 18 mål: Odd Hel-
ge Aune, Stadsbygd. 17 mål: Rune
Aune, Åfjord. 16 mål: Roger John-
sen, Jøssund. 14 mål: Bjørn Rosø,
Nes/Oksvoll. 13 mål: Terje Buaune,
Hasselvika, Arne Petter Dolmseth,
Åfjord. 12 mål: Arne Sørås, 'Skau- -
ga. 11 mål: Ståle Sund, Vanvik, Kri-
stoffer Fjellvær, Vanvik. 8 mål:
Arild Sollie, Jøssund. 7 mål: Erik
Syrstad, Hasselvika, Knut Arne

Flataune, Skauga. 6 mål: Gunnar
Kimo, Skauga, Kjell Buaune, Has-
selvika, Karl Martin Lund, Jøs-
sund, Helge Hellem, Nes/Oksvoll.
5 mål: Bjørnar Harøy, Nes/Oks-
voll, Bjørn Egil Haugen, Bjørgan,
Inge Vold, Stokkøy, Egil Hammer,
Vanvik. 4 mål: Tore Sandvold, Van-
vik, Per Kr. Skjærvik, Stadsbygd,
Vemund Stjern, Åfjord, Petter
Frengen, Stjørna, Robert Fiksdal,
Stjørna, Odd Jørgen Gjelvold, Lys-
øysund, Oddvar Sverming, Stokk-
øy, Lars Inge Enebakk, Skauga,
Eskil Mørk, Jøssund, Morten Har-
øy, Nes/Oksvoll. 3 mål: Olav Arild
Hasselvold, Hasselvika, Ronny
Hansen, Hasselvika, Roger Sand,
Skauga, Arnar Utset, Bjørgan, Tor
Ivar Sundseth, Lysøysund, Terje
Bredesen, Stjørna, Ingvas Gilde,
Åfjord, Hallgeir Stjern, Åfjord,
Roar Skjærvik, Stadsbygd, Audun
Tung, Stadsbygd, Frank Foss,
Stadsbygd. 2 mål: Andre By, Å-
fjord, Trond By, Åfjord, Lars Chr.
Engen, Åfjord, Endre Storm o,
Stjørna, Roger Fiksdal, Stjørna,
Evald Frandsen, Stjørna, Stig Hus-
by, Stjørna, Arild Lysheim, Lysøy-
sund, Alf Jostein Skjærvik, Stokk-
øy, Leif Ivar Skjærvik, Stokkøy,
Ola Overskaug, Skauga, Arild Vol-
den, Skauga, Terje Wean, Hasselvi-
ka, Kjell Håvard Jøssund, Jøssund,
Martin Thorsen, Jøssund, John JO"
hansen, Jøssund, Morten Hede-
mark, Jøssund, Jarle Hopen,
Nes/Oksvoll, Leif Gunnar Lenes,
Nes/Oksvoll. 1 mål: Bård Wahl,
Nes/Oksvoll, Bjørn Haukaas,
Nes/Oksvoll, Bård Erik Johnsen,

Nes/Oksvoll, Ivar Hellem, Nes/
Oksvoll, Johnny Harsvik, Nes/
Oksvoll, Ronny Oksvoll, Nes/Oks-
voll, Knut Hellem, ' Nes/Oksvoll,
selvmål Nes/Oksvoll, Terje Melum,
Jøssund, Håvard Sandness, Jøs-
sund, selvmål Jøssund, Erik Val-
stad, Hasselvika, Bjørn Halgun-
seth, Hasselvika, Bersvein Høns-
vik, Hasselvika, Rune Valstadsve,
Hasselvika, Svein Tjørum, Hassel-
vika, Ingmun Ringseth, Skauga,
Kent Stoum, Skauga, Roar Aune,
Bjørgan, Tore Pettersen, Bjørgan,
Arve Monkan, Bjørgan, Hallgeir
Eian, Bjørgan, Geir Harbak,
Stokkøy, Elvar Harbak, Stokkøy,
Arild Sundet, Stokkøy, Arve Gut-
telvik, Stokkøy, Kai Herfjord,
Stokkøy, Bjørn Tranås, Stokkøy,
Odd Petter Hosen, Stokkøy, Hans
Hansen, Lysøysund, Rune Lysø,
Lysøysund, Knut Madsø, Lysøy-
sund, Otto Olden, Lysøysund,
Hans Jørgen Lysø, Lysøysund, Jan
Otto Olden, Lysøysund, Odd Roar
Jansen, Stjørna, Terje Røstvold,
Stjørna, Jan Erik Sandhals, Å-
fjord, Arve Staven, Åfjord, Geir
Ole Gilde, Åfjord, Magne Tung,
Stadsbygd, Ola Blomli, Stadsbygd,
Per Inge Tung, Stadsbygd, Bjørn
Egil Aune, Stadsbygd, Arne Lang-
mo, Stadsbygd, Jan Brødreskift,
Stadsbygd, selvmål Stadsbygd,
Morten Stegavik, Vanvik, Frank
Rygh, Vanvik, Geir Hermstad, Van-
vik, Jomar Langnes, Vanvik, Bjørn
Damhaug, Vanvik, Dagfinn Kas-
seth, Vanvik, Håvard Fjellvær, Van-
vik, selvmål Vanvik.
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5. divisjon fotball

Fasen-Ia.e I
samme avdeling
I et møte i Sør-Trøndelag fot-

ballkrets ble det besemt at alle
fosenlagene skal spille i samme
avdeling neste sesong. Av i alt 12
lag er 6 av dem fra Fosen, så rei-
seutgiftene for lagene blir ikke så
høye.
De 12 lagene i avd. A er: Mal-

vik, Opphaug, Fevåg, Lein-
strand, Brekstad, Rissa, Bjugn,
Trønder/Lyn, Utleira/Strinda,
NTHI, Hommelvik, Vanvik.
Avd. B: Kolstad, National,
Melhus, Vestbyen, Brekken,
Ds/Nansen, Ålen, Heimdal,
Sokna, Rennebu, Tolga,
Dolmø.
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Kandidat E Fosen-Prisen Kandidat E
Fokus Bank Fosna-Folket

Fosens toppscorer i fotball er ikke
uventet blant kandidatene til årets
Fosen-Pris. Den kjappe 19-årige
spissen Tore Stegavik fra Vanvik har
prikket inn hele 27 seriernål i år. I til-
legg har han satt inn en rekke mål i
forskjellige andre kamper, både
trenings- og cup-kamper av ulik art.
Tore Stegavik har helt opplagt en

del eganskaper som få har i fotball
for tiden. Mens systemer og defen-
sivt spill knekker de fleste, framstår
friskusen i Vanvikan som den rake
motsetning. På banen' er han utrolig
frekk og pågående foran motstan-
dernes mål. Rask er han også, svært
rask. Han har sluttet å løpe 60- og
l00-metere. Men han husker han
lusket gjennom en 60 meter på 7,8
sekunder for noen år siden.

Av de 27 scoringene husker han en
bedre enn de andre. En stupheading
mot Stokkøya på Skavelrnyra gikk i
trålposen så det suste. For øvrig et-
ter innlegg fra tremenningen Mor-
ten med samme etternavn.

Stegavik mener at det er Kaj Vidar

Tore Slegavik
Født 24.09.68

~Toppscoreren i Fosen-fotballen,
Tore Stegavik, kandidat til Fosen-
Prisen.

Sandvold som har øved størst inn-
!1ytelse..på hans karriere så langt:

ikll .jJlii" ••-':etreneren har vært for-
bilde både på og utenfor banen.

Sandvold sto også entralt i det størs-
te øyeblikket i Tore Stegaviks
fotball-liv så langt. Kaj Vider ble
nemlig matchvinner i seriefinalen
mot Hommelvik i høst, da Vanvik
ble kretsmester i Sør-Trøndelags 6.
divisjon. Ambisjonene til Tore Ste-
gavik er å komme lengst mulig. Nå
skal han i hvert fall avtjene verne-
plikten førs~
oppstart i Vatneleieren i Rogaland.
Men han akter fortsatt å spille for
Vanvik. Det er etter hvert blitt vanlig
å hente fotballspillere hjem til serie-
kamper. At Stegavik skulle utgjøre
unntak i så måte ville vært oppsikts-
vekkende. Ikke mange har sånne
kvaliteter, et spisstalent utenom det
vanlige. Andre klubber har selvsagt
merket seg Stegavik og ønsker over-
gang, men heldigvis for Vanvik har
ingen byklubb sett hva som rører seg
i~angrepsrekke til kretsmesteren.
Men neste år vil Tore spille på Van-
viks 5. divisjonslag og da er det
mange serikamper i storbyen. Der- .
med vil vel tilbudene hagle på ut-
over neste høst...
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Stegavik, toppscoreren i Fosen. Neste år spiller han i 5. divisjon sammen med nyopprykkede Vanvik.
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Kandidat C Fosen-Prisen Kandidat C
FokusBank Fosna-Folket

.Vanvik IL
Fosens beste fotballag i år har ikke
Vanvik. Det hersker liten tvil om at
det har naboene Leksvik. De havnet
pent oppe på 4. divisjonstabellen og
figurerer på neste års 4. divisjons-
oppsett som eneste Fosen-lag.

Likevel har Vanvik gjort en presta-
sjon utenom det vanlige i årets fot-
ballsesong. Ut fra sine forutsetnin-
ger, klubbstørrelse og omland, har
Vanvik imponert i år. Fosen fikk to
kretsmestere i fotball i den nye
storkretsen Sør-Trøndelag. Det var
Hasselvika i old boys-klassen og
nettopp Vanvik i 6. divisjon.
Vanvik knivet lenge med Hasselvi-
ka om årets mesterskap i Fosen i 6.
divisjon. HIL slo til og med Vanvik
med et fattig mål på Skavelmyra i
vårkampen. Men Kaj Vidar Sand-
vold & Co kom igjen. Etter en suve-
ren høst sesong var det klart at avde-
lingsmesterskapet for Fosen, og
dermed opprykket til 5. divisjon var
et faktum, ingen kunne hindre det.
Stor stå-p å-innsats i hver eneste
kamp hadde gitt uttelling. Vi mint
es gamle Fevåg i 1979og et par år ut
over. Samme imponerende tæl så vi
i en del av Vanvik-laget også.
Vanvik nøyde seg imidlertid ikke
med avdelingsmesterskapet i Fosen.
De reiste til Berkåk for å møte vin-
neren i Nord-Østerdal, Tolga. 3-Q
lød Vanvik-seieren på. Fotballfebe-
ren i Vanvikan skjøt ytterligere fart.
Så kom selve klimaks, 2-1 i KM-
finalen mot Hommelvik i Trond-
heim. Da Kaj Vidar Sandvold scoret
seiersmålet i ekstraomgangene der
var årets suksess definitiv.
Mange skal ha æren av årets brava-

der. Hele laget er jevnt besatt, og al-

le er fra Vanvikan bortsett fra to-tre
forsterkninger fra Stadsbygd. Kaj
Vidar Sandvold, mannen med de
fleste spilleroverganger i Fosen
gjennom alle tider, er sentral brikke,
mye går om ham.
Men det er flere. Den frekke og ras-

ke spissen, Tore Stegavik, har laget
mareritt for mange Fosen-keepere. I
den andre enden har keeperen Ole
Anton Sæterås gjort det motsatte,
nemlig holdt spissene fra livet. Mel-
lom de to har et par blad Sandvold
(Kaj Vidar og Tore), to blad

Fjellvikås (Håvar og Kristoffer) og
mange flere gjort sitt til.at Vanvik er
et lag som fortjener sjansen i 5. divi-
sjonen neste år. Dette laget blir slett
ingen kasteball der heller.

Vanvik-spillerne vil aldri glemme 1987-sesongen. Laget vant ikke bare den nye 6. divisjonen for Fosen i den
nye Sør-Trøndelag Fotballkrets. De ble like godt også kretsmestere i divisjonen etter å ha slått Tolga 3-0 og
Hommelvik 2-1 i sluttspillet.
Neste sesong blir Vanvik å finne i 5. divisjon sammen med andre Fosen-lag som: Bjugn, Brekstad, Opphaug,
Fevågog Rissa. Her er årets mannskap: Foran fra venstre: Otto Sund, Tore Sandvold, Frank Rygh, Kjell Herm-
stad, Ole Sæteraas, Tore Stegavik, Dagfinn Kasseth. Bak fra venstre: Morten Stegavik, Jomar Langnes, Geir
Hermstad, Kaj Vidar Sandvold, Ståle Sund, Håvard Fjellvær, Kristoffer Fjellvær og Egil Hammer.
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