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SESONGEN 1989 A- LAG

Foran f.v.:Arne Knut Hafeld, Hans Cbristian Aasen, FJ:øyneLund, Ole Anton ~æJlel1lllj,

vold Tore Stegavik Jarl Magne Larsen, Morten StegavIk og Ståle Sund.
Bak 'f.v.: Oppmann' Karl Sandvold, Frank Foss, Dagfi~n Kasset, Per Olav Jobansen,~I,ld,nff,pr Fjellvær, Jomar
Langnes, Kaj Vidar Sandvold, Egil Hammer, Håvar FJellvær og Roar Aunaas.
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I arVanvi~-vil DP

Vanvik satser friskt og freidig
videre i fotballen. I fjor kom la-
get nyopprykket og nederlags-
dømt opp fra 6. divisjon Fosen
til 5. divisjon og møtte også
ikke-Fosen lag. Respektløst
gikk Vanvik-mannskapet til ver-
ket dengang, i kamp etter kamp
var innsatsen på topp. Da status
ble gjort opp i fjor høst viste
sluttabellen Vanvik på en over-
raskende bra 5. plass. Ålen '8-4, Egge 5-1, Fevåg l-log

Opphaug 5-5.
Nå har laget en kamp igjen før se-
riestart, mot NOJ på Oksvoll 15.
april. Og seriestarten går mot ned-
rykkede Trygg/Lade på Sparebank-
banen, eller den oppvarmede grus-
banen om man vil. Verre åpning
kunne man neppe fått i Vanvik.
Men så kunne kanskje ikke
Trygg/Lade møtt noen verre mot-
stander heller ....? Tvi - tvi.

Mange nye
Årets Vanvik-stall er svært stor.
Rundt 20 mann er i A-stallen. Til-
veksten har ikke skjedd bare via
egen avl. Nå har begge ungguttene
Jarl Magne Larsen og Roar Aunaas
sterk tilhørighet til Vanvik, men i
fjor var begge i Rosenborgs gutte-
og junioravdeling. Begge kan vise
seg som forsterkninger allerede i år.
Teknisk gode Larsen og den noe røf-
fereAunaas kan begge hevde segbra
j 5. divisjon. Veteranen Morten Ste-

F-F: Kjell Dahle gavik er også tilbake etter et husbyg-
gingsår. Andre nye er Frank Foss
(Stadsbygd), Arne Knut Hafeld
(Rissa) og de to ungguttene Frøyne
Lund og Tommy Hammernes fra
egen junioravdeling.
Gode restultater
- Vi tror Fevåg og Kolstad blir

våre vanskeligste utfordrere. Og
kanskje også Trygg/Lade, men erfa-
ringsmessig har lag som rykker ned
visse vansker. De mister spillere og
litt av hvert, sier Sandvold. Han har
trent sine gutter fire ganger i uken si-
den midten av februar.
Nå deles det ikke ut seriepoeng i

mars måned, men så langt har det
godt bra for Vanvik. De er ubeseiret
etter følgende kamper: Mosvik 5-2,

Helt uanfektet av tesen om at
andre år etter opprykk er det van-
skeligste, har Vanvik satt seg et langt
høyere mål i år. Nytt opprykk!
- Vi satser på å rykke opp. Det

har vi aldri lagt skjul på i forbere-
delsene til denne sesong. Vi mener
vi har et godt nok lag til å greie det-
te, sier lagets spillende trener Kaj
Vidar Sandvold. Den tekniske og
gjennombruddsterke fotballnoma-
den har endelig-funnet ro i sjelen, - i
moderklubben Vanvik. J



TOpp Iribun,e i Vanvikan
Vanvikan Idrettslag viser vei. Nå
bar det driftigeJdretfslaget fått sin
egen overbygde tribune ved fotball-
banen på Skavelmyra. En av de førs-
te i sitt slag i Trøndelag. Det finnes
J!reet par overbygde tribuner i Sør-

Trøndelag utenom Lerkendal i
Trondheim. Vanvikan er en av del
Nytribunen i Vanvikan er bygd i
solide materialer. Bærekonstruk-
sjonene er av kraftige stålsøyler.
Selve trebenkene er i impregnerte
materialer. Rundt 200 personer kan
benke segpå tribunen for å se kamp.
Publikumsrekorden er 194 etter at
tribunen ble bygget. Det var i opp-
gjøret Vanvikan-Rissa forleden.
I penger har tribunen kostet mel-

lom 40 og 50.000 kroner. Alt er ut-
ført på dugnad. Og Vanvik Idretts-
lag har heller ikke blakket seg på det
populære tiltaket. Administrerende
direktør Ragnar Lyng i Lyng-grup-
pen elsker fotball og har trådd støt-
tende til her. Selv sier han i all be-
skjedenhet at dette ikke var stort.
- Vi hadde det meste av materiale-
ne liggende, sier han.
For Vanvik er i hvert fall dette blitt
en virkelig suksess. Flere folk kom-
mer på kampene og stemningen på
en slik tribune kan ikke sammenlig-

. nes med noe ellers i Fosen. Man får
en egen atmosfære. kjell

personel"foran nytribunen i Vanvikan. Fra venstre Ragnar I3'ng, Steinar Rian, Erling Wanvik, Arne Myran
har bidratt på hver sin måte til at tribunen er realisert.
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Fra påskens treningskamper. Vårt bilde er bentet fra oppgjøret mellom Fe-
våg og Vanvik på grusbanen i Hasselvika mandag. Her ser vi venstrebacb
Hallgeir 4'ngsetb i kamp med Vanviks Morten Stegavik.,.

:"tNår det gjelder 5. divisjonslagene
''''er det mest grunn til å merke seg at
Nes/Oksvoll/Jøssund slo et av de
. antatt sterkeste lagene denne våren.
Vanvik ble slått 3-1. Fevåg og Rissa
spilte l-l på Åsly og Brekstad slo
Stjørna 2-1 i Råkvåg. Bjugn spilte
uavgjort l-l mot Opphaugs re-
kruttlag.

5. divisjon
Fevåg - Nes/Oksvoll/Jøssund 3-1
Leinstrand - Trygg/Lade 1-0
Bjugn - Rissa 1-4
Vanvik - Brekstad 5-3
Kolstad - Heimdal 0-5
Trønder/Frøya - Dolmøy 1-2
Rissa 2 2 O O 11- 2 6
Heimdal 2 2 O O 9- 3 6
Dolmøy 2 2 O O 5- 2 6
Kolstad 2 l O l 6- 5 3
Vanvik 2 l O l 5- 4 3
Fevåg 2 l O l 4- 4 3
Leinstrand 2 l O l 4- 4 3
Trygg/Lade 2 l O l 1- l 3
Bjugn 2 l O l 2- 4 3
Brekstad 2 O O 2 3- 6 O
Trønder/Frøya 2 O O 2 2- 9 O
N/O/J 2 O O 2 1- 9 O

5. div. Sør-Trønderlag avd. B:
Bjugn - Kolstad 1-2
Rissa - Leinstrand 3-5
Trønder-Frøya - Fevåg 0-2
Vanvik - Heimdal 1-0
Brekstad - Dolmøy 4-0
Heimdal 6 5 O l 18- 4 15
Kolstad 6 5 O l 20-10 15
Rissa 5 4 O l 19- 9 12
Vanvik 6 4 O 2 17-10 12
Leinstrand 6 4 O 2 14-12 12
Dolmøy 6 3 l 2 11-13 10
Trygg/Lade 5 2 l 2 10- 8 7
Fevåg 6 2 O 4 6-11 6
N/O/J 6 2 O 4 13-25 6
Brekstad 6 l l 4 10-12 4
Bjugn 6 l l 4 6-17 4
Trønder-Frøya 6 O O 6 7-20 O

.28aprc.t - gq
Vanvik tapte
Trygg/Lade-Vanvik 1-0 (O-O)
Fjorårets 4. divisjonslag

Trygg/Lade ble et nummer. for stor
for Vanvik i årets første senerunde.
På den oppvarmede grusbanen på
Lade i Trondheim vant hjemmela-
get l-O.
Vanvik hang meget godt med og

fikk også to scoringer annullert ~or
offside. Begge disse kom på en sl.de
hvor det ikke var møtt opp lin-
jevakt.

VANVIK
* * * Morten Stegavik** Kristoffer Fjellvær* Frank Rygh

VANVIK
* * * Kaj Vidar Sandvold* * Ole Anton Sæterås* Frank Foss

5. divisjon
5. div . Sør-Trøndelag, avd. B;

Fevåg - Bjugn 3-1
Heimdal - Trygg/Lade O-O
Kolstad - Vanvik 6-2
N/O/J - Brekstad 1-1
Dolmøy - Rissa 6-2
Leinstrand - Trønder/Frøya 1-1
Kolstad 7 6 O l 26-12 18-
Heimdal 7 5 1 l 18- 4 16
Dolmøy 7 4 1 2 17-15 13
Leinstrand 7 4 1 2 15-)3 13
Rissa 6 4 O 2 21-15 12
Vanvik 7 4 O 3 19-16 12
Fevåg 7 3 O 4 9-12 9
Trygg/Lade 6 2 2 2 10- 8 8
N/O/J 7 2 l 4 14-26 7
Brekstad 7 1 2 4 11-13 5
Bjugn 7 1 l 5 7-20 4
Trønder-Frøya 7 O 1 6 8-21 1

Uavgjort i Hasselvika
Av de mange Fosen-lagene i årets

5. divisjon har mange lokale skjøn-
nere pekt på Fevåg og Vanvik som to
potensielle tabelltopper. Mandag
braket nettopp disse to sammen til
en typisk «gi- og ta-treningskamp»
på Hysnes-grusen i Hasselvika. Det
ble l-l etter scoringer av Knut Arne
Flataunet og Kaj Vidar Sandvold.
Begge lag viste at de har et stykke
igjen til toppformen. Samtidig var
det etter forholdene mye bra i denne
kampen.
Fevåg var best i første omgang og

ledet fortjent ved pause. Men i
andre omgang kom Vanvik sterkt
tilbake og lå klart over i spill og
sjanser. Bare en glimrende opplagt
Gisle Øvergård i Fevåg-buret hin-
dret klar Vanvik-seier. Han var ba-
nens beste ved siden av lagkamerat
Hallgeir Lyngseth ~ Vanviks spil-
lende trener Kaj Vidar Sandvold .

VANVIK
* * * Kristoffer Fjellvær* * J omar Langnes* Kaj Vidar Sandvold

VANVIK
* * * Morten Stega vik* * Frøyne Lund* Egil Hammer

VANVIK
* * * Kristoffer Fjellvær* * Kaj Vidar Sandvold* Tore Sandvold

VANVIK
* * * Frøyne Lund* * Kaj Vidar Sand vold* Håvar Fjellvær

VANVIK
* * * Tore Sandvold* * Tore Stegavik* Audun Tung

VANVIK
* * * Morten Stegavik* * Jan Roger Haugerø.* Tore Stegavik



vanvikseier i mållesl
Oppgjøret mellom Vanvik og

Brekstad ble det man kan kalle
en målfest. Begge lag laget en
meget publikumsvennlig kamp,
for et stort antall publi-
kummere.
Begge disse lagene tapte seriepre-

mieren forrige helg, så derfor ble
det en knivskarp kamp om po-
engene.
Det var Brekstad som kom best igang. Laget presset på for å få sco- ~~ ~_;:--~ JoU~

ring, men det var Vanvik som tegnet,
seg på først. Etter 8. minutt scoret
Tore Stegavik, og det ble en kald-
dusj for Brekstad. Laget kom seg
imidlertid raskt, og lønn for strevet
kom etter 20 minutter da Harald
Dalby laget l-l målet. Dette ble også
pauseresultatet, og det må Vanvik
være mest fornøyd med.
Etter pause fortsatte Brekstad sin

offensiv, men scoringene lot vente
på seg. Vanvik kommer med etter
hvert, men heller ikke de maktet å få
ballen i nota.
Men så, etter 24. minutt i omgan-

gen begynte ting å skje. Først ute var
Brekstads Eskild Gunnhus som
ordnet 1-2, tett fulgt av Hans Kr.
Norset som la på til 1-3.Da begynte
Brekstad å tro at seieren var inne.
Men da våknet Vanvik. Bare minut-
tet etter 1-3 ble det 2-3, og det var
igjen Tore Stegavik som scoret for
Vanvik. Samme mann sørget også
for utligningsmålet, og ga var det
gått 29 minutter.

De to siste kom i det 35. og 39. mi-
nutt, og da var det Kristoffer Fjell-
vær og Egil Hammer som scoret.
Det siste forøvrig på et knallskudd
som føk i tverrligger, ned i bakken
og inn i mål.
I denne kampen hadde Brekstad

minst like mye av spillet som Van-
vik, men det viktigste i fotball er nå
engang å score flest mål og det gjor-
de Vanvik.

Rissa lorlsall på lopp
R issa- Vanvik 2-1 (O-O)
Foran denne sesongen var ikke
Rissa levnet særlige muligheter i
toppen av 5. divisjon. Spiller-
stallen var tilsynelatende svek-
ket og målsettingen i klubben
var lagt noe lavere enn i fjor. Nå
har laget levert tre kamper med
tre seiere og topper tabellen.
Søndag var det Vanvik som måt-
te ;lide. Dette laget var regnet
som favoritte~e i divisjonen,
men har kommet tregt i gang.

F-F: Kjell Dahle

Kampen på Langsand søndag var
jevnspilt i 's;rore deler, men Rissa

vant fortjent. Vertskapet hadde alt i
alt de fleste sjansene og også de far-
ligste. Men det var nerve i kampen
helt til siste slutt. Disse to lagene
står godt til hverandre og spiller un-
derholdende.
Første omgang var målløs etter at

Vanvik hadde best tak på midtba-
nen første halvdel. Rissa kom til-
bake og hadde scoringsmuligheter
nok, men lykkes ikke i å omsette dis-
se til tellende resultat.
Roar Berge fikk hull på byllen i be-

gynnelsen av andre omgang. Han
skjøt behersket ned i høyre hjørne
fra 14meters hold. Odd Helge Aune
øket til 2-0 for Rissa i omgangens
20. minutt. Han satte et frispark fra
20 meter rundt den skjevstilte mu-
ren og ned i hjørnet.
Kristoffer Fjellvær reduserte for

Vanvik da et kvarter gjensto. Etter
dette kom Rissa lenger bak på Da-
nen, enten det var bevisst eller at
Vanvik presset de ned. Men Ii'Ke\Yel
kunne rissværingene gått opp til 3-1
ved et par anledninger. Innbytter
Håvard Fremo hadde nemlig store
muligheter på kontringer, men grei-
de ikke å overliste unggutten Frøyne
Lund i Vanvik-målet.
Hos Rissa var den spillende trene-

ren Tor Langsæter i slag. Veteranen
dirigerte troppene i gammel kjent
stil, og hadde også godt grep på pas-
ningsspillet. En annen veteran,
Morten Stegavik, kom best fra opp-
gaven hos Vanvik. Han løste sin for-
stopperrolle til alles tilfredshet.
Dommer Martin Almaas fra Leks-

vik tøylet kampen pent fra ende til
annen.
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Utenom alt dette hadde begge lag
en lang rekke sjanser. Som man for-
står var det en severdig forestilling
og spesielt Vanvik imponerte i andre
omgang. Før pause var N/O/J godt
med, men de klarte ikke å henge
med på Vanviks tempo i andre om-
gang. Det var til dels store huller i
N/O/Js forsvar og Vanvik-spillerne
slapp alt for lett til foran mål. Kri-
stoffer Fjellvær og Kai Vidar Sand-
vold var de to beste hos Vanvik. Hos
hjemmelaget likte vi Sveinung Hel-
lem og Ingar Schjølberg best.
Kampen ble dømt av Roar Morten
Ingdal fra Heimdal og han dømte
meget godt.

Vanvik har
lunnet lormen

De hadde det ikke akkurat kje-
delig de tilskuerne som hadde
funnet veien til Marienborg for
å overvære 5. divisjonskampen
mellom Nes/Oksvoll/Jøssund
og Vanvik lørdag ettermiddag.
Ti scoringer ble de vitner til, og
selv om de aller fleste nok hadde
håpet at de fleste ballene hadde
havnet bak Vanvik-keeperen i
stedet for i N/O/J-målet, så fikk
de en trivelig fotballettermiddag
i godværet. For det var Vanvik
som trakk det lengste strået og
vant fortjent 7-3. Første omgang
var best og mest spennende og
det sto 3-2 i Vanviks favør ved
halvtid.

F-F: Johan Olav Johansen
I

Man katt trygt si at Vanvik er i ferd
med å finne tilbake til noe av den
formen/som før sesongstart gjorde
nord-trønderne til et av favori~tla-
gene,' avdelinga. Laget, som l .de
først kampene virket tregt og stm-
ne ~ trening, har nå tydeligvis fått
det til å løsne. Spillet i lørdagens
kamp var oppløftende i perio~er og
i andre omgang hadde Vanvik full
kontroll med kampen. Men vi skal
ikke glemme hjemmelaget heller,
for i første omgang var N/O/J godt
med i kampen og var med på å gjøre
det hele til en spennende fore-
stilling.
Det var hjemmelaget som kom

-best i gang, laget gikk voldsomt ut i
åpningsminuttene og to~ ledelsen
før fem minutter var SPIlt. Og før
den føste halvtimen var gått hadde
vi allerede fått fem scoringer.
Målene kom slik:
1-0: 5. minutt. Helge Hellem etter
pasning fra Ingar Schjølberg. For-
anledningen var et hjørnespark.
1-1:13.minutt. Kai Vidar Sandvold

lurte unna et par mann før han satte
ballen i mål.
1-2: 16. minutt. Kristoffer Fjellvær
fikk stå helt umarkert og skjøt hardt
i mål etter en del fram og tilbake et-
ter corner.
2-2: 24. minutt. Sveinung Helfem på
en nydelig heading på hjørnespark
fra Knut Hellem.
2-3: 30. minutt. Kristoffer Fjellvær
skjøt fra kort hold etter at ballen
hadde gått to-tre trekk på hodet til
Vanvik-spillerne,
2-4: 62. minutt. ToreStegavik lå helt
umarkert i midten og hadde ingen
problemer med å score alene med
Frank Lilleli.
2-5: 63. minutt. Kai Vidar Sa dvold
ble spilt fri på høyresiden, rundet

keeper og scoret.
2-6: 69. minutt. Tore Sandvold. Ka-
nonskudd fra hjørnet av 5-meteren
og opp i langhjørnet.
3-6: 76. minutt. Sveinung Hellem.
Sto helt umarkert foran mål etter et
hjørnespark og satte ballen til side
for Ole Anton Sætherås.
3-7: 78. minutt. Kristoffer Fjellvær
headet inn dagens siste mål etter et
hjørnespark.

Til denne lange scoringslista hører
det også med at Kristoffer Fjellvær
femminutter ut i andre omgang sat-
te et straffespark via stolpen og
utenfor, Straffesparket kom etter at

. tII/0/J-keeper Frank Lilleli felte
Kai Vidar Sandvold.



3

•



~- 89

Denne kvartetten sørget for scoringene på Ørland Stadion. Kai Vidar Sandvold scoret to, Kristoffer Fjellvær og Jarl
M. Larsen ett hver. Stig Asle Norli scoret begge målene for Brekstad.

Vanvik lopper 5.division
Vanvik vant 4-2 over Brekstad

på Ørland Stadion onsdag
kveld. Det var en fortjent seier,
men Brekstad var hele tiden med
i kampen. Den største forskjel-
len på lagene var angrepet, Van-
viks hurtigste spisser var langt
mer effektive enn sine kolleger
hos Brekstad. Etter seieren er
Vanvik i aller høyeste grad med i
opprykkskampen. Laget topper
nå tabellen, men med en kamp
mer spilt enn sine argeste kon-
kurrenter. Men Vanvik spilte
ikke son noe topplag i denne
kampen.

F-F: Johan Olav Johansen

Vanvik fikk sin første scoring etter
6 minutters spill. Scoringen kom et-
ter dårlig forsvarsspill hos Brekstad

og det var Kai Vidar Sandvold som
scoret. Ballen gikk via en Brekstad-
fot og satte keeper Tom Haldam-
men ut av spill. Etter 18minutter var
det klart for 2-0 til Vanvik. Kristof-
fer Fjellvær kom alene med
Brekstad-keeperen etter fint vegg-
spill og scoret sikkert. Men Brek-
stad var fortsatt godt med i kampen
og hadde i perioder like godt tak på .
spillet som Vanvik. Ni minutter før
pause var det klart for redusering.
Erik Olafsen gikk gjennom forsva-
ret og ble hektet. Straffesparket sat-
te Stig Asle Norli sikkert i mål.
Andre omgang var ti minutter da
Vanvik gikk opp til 3-1. Kai Vidar
Sandvold løp gjennom og scoret et-
ter et pent oppbygd angrep. To mi-
nutter senere var det nær ny reduse-
ring for Brekstad da Geir Tore Da-
lum skjøt i tverrliggeren etter en
corner. Bare minuttet senere bom-
met Tore Stegavik for åpent mål. 20
minutter ut i kampen ble det hele av-

gjort. Jarl M. Larsen lobbet ballen
over TomHaldammen og imål etter
horibelt forsvarsspill hos Brekstad.
Scoringen var rene gavepakningen.
I det 36. minutt kom kampens siste

scoring og det var Brekstad som re-
duserte til 2-4. Erik Olafsen la et fri-
spark til Stig Asle Norli som med en
fiks manøver lurte unna sin oppas-
ser og scoret fra vanskelig posisjon.
Vanvik spilte ikke opp mot sitt
beste i denne kampen som gikk på
en glatt bare. Bare i perioder fikk vi
se noe av det spillet som har ført la- .
get helt opp i toppen av tabellen. For
i store perioder av kampen ble laget
ned på Brekstads spill og da var det
ikke store forskjellen. Men når Van-
vik skrudde opp farten var laget
bedre enn det unge Brekstad-laget.
Kampen ble dømt av Snorre Ho-

øen fra Bjugn og han kom godt fra
oppgjøret.



NOJ-bombe small iVanvi-k
Vanvik-NOl 1-2 (J-O)
Det sies at i London er det mu-

lig å satse penger på alt. Book-
makere er med på det meste. Det
spørs om ikke noen burde hørt
etter om det er mulig å satse pen-
ger på Nes/Oksvotl/Jøssund i
slike kamper som på lørdag. For
vi tror en skikkelig oddsbombe
ville blitt detornert når kamp-
resultatet var kjent. NOJ slo
nemlig Vanvik sensasjonelt. Og
Vanvik seilte med stor sannsyn-
lighet ut av opprykkskampen
med dette uventede tapet.

F-F: Kjell Dahle

Vanvik kjørte kampen som det be-
haget i første omgang og burde ledet

klarere enn l-O. Tore Sandvold sør-
get for det ene målet. Godtfolk L
Vanvikan lurte på hvor seieren ville
bli.
Nytt lag
Men NOJ i vårsesongen 1989 er

ikke det samme som NOJ i høstse-
songen. Det visste en del på for-
hånd, nå vet også Vanvikat NOJ ten
omgang ikke er det samme som
NOJ i en annen i samme kamp. For
det NOJ-Iaget som opptrådte i
andre omgang på Skavelmyra spilte
fortreffelig godt. Vi må også ta ba-

. neforholdene i betraktning, de var
dårlige med mildt sagt vått un-
derlag.
Hovedårskane til NOJs forbedring

heter nok Frank Mehlum og Roger
Johnsen. Disse to har forsterket la-
get voldsomt. Johnsen er aggressiv
og intelligent som spiss. Mehlum
spiller glimrende rundt kapteinen

Håvard Sandnes i forsvar. I tillegg
har Frank Lilleli i mål vokst i løpet
av sesongen.

Nå snudde NOJ likegodt kampen
etter pause. Veteranen Bjørnar
Harøy fikset 1-0noen få minutter ut '
i omgangen. Senere ble Vidar Lund
matchvinner med 2-1 scoringen.
Samme Lund hadde også andre
store sjanser til å øke etter pause.
Han hadde blant annet et skudd i
nettveggen for åpent mål. Men også
Roger Johnsen og Knut Hellem
burde scoret. Hellems ball ble stop-
pet av Håvard Fjellvær på streken
etter at den hadde passert keeper.
Vanviks største sjanse i siste om-

gang hadde Tore Stegavik da han
var igjennom på venstresiden, men
Frank Lilleli reddet glimrende.
NOJ er ingen kasteball lenger. Hos
Vanvik må mye rettes opp etter det-

te. De reiser seg nok, ikke minst når
den spillende trener Kaj Vidar
Sandvold er tilbake fra ferie. Han
var savnet både som trener, spiller
og symbol lørdag.
Svein A. Frøseth fra Skauga delte

ut gule kort til Håvard Sandnes og
Bjørnar Harøy og hadde kampen
under full kontroll fra første til siste
fløytesignal.

NOT hadde Vanvik iklemme lørdag. Her har Knut Hellem (t.v.) og innbytter John Johnsen fått Tore Sandvold ~el-

IOmSeg~. ~ ~~~--~------------------~----~--------------~-------
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Fire poeng lil Vanvik
Vanvik-Kolstad 2-2 (2-1)
Vanvik-Trønder/Lyn 6-2 (2-0)
Yl!nvikhar gjort det meget godt de
sls~edagene. På torsdag møtte laget
seneleder Kolstad, og der var fak-
tisk serielederen heldig som fikk
med seg det ene poenget. Vanvik
vartet. opp med årsbeste, og burde
tatt hjem alle tre poengene.
Det startet litt tungt med et

Kolstad-overtak det første kvarte-
ret. Det førte da også til Kolstad-
Iedeise l-O. Det var Erik Hernes som
scoret. Vanvik tok mer og mer over,
og det var fullt fortjent da Kai Vidar
Sandvold laget balanse da han for-
fungte en løpeball, og scoret sik-
kert. Like før pause gikk Vanvik
opp i 2-1. Denne gang var det Tore
Stegavik som fikk en ball fra venst-
re, og satte ballen under Kolstad-
keeperen, og inn i mål.
Andre omgang ble Vanviks men

det hindret ikke at det var Kolstad
som fikk. den ene scoringen. Seks
minutter før slutt sleit Harald Bratt-
bakk seg fri i Vanviks midtforsvar
og satte ballen inn ved stolperota. '
Både Vanvik og Kolstad hadde

sjanser nok til å få avgjort det hele
men de farligste hadde Vanvik o~
burde vunnet.
I den andre kampen, mot Trøn-

der/Frøya var det ingen tvil om hvor
seieren ville havne. Vanvik hadde
~isseproblemer med å komme igang
I denne kampen. Hovedsaken til

1(;JclO (;.er. 8 <f
Vanvik avslu"el
med lap
Vanvik - Leinstrand 2-3 (l-l)
Leins~ran~s lagkaptein Magnus

Bredeli avgjorde kampen i Skaug-
da.len søndag. Vanvik måtte nemlig
spille SIn siste hjemmekamp på
~kaugas grusbane da andre baner
Ikke var brukelige i høstværet.
Vanvik burde normalt skutt Lein-

strand i senk, men virket ikke moti- .
, vert for dagen. Bare et par glitrende
enkeltprestasjoner signert Kaj Vi-
dar Sandvold reddet dagen sånn no-
.enlu~de for Vanvik. Først da han ga
Vanvik ledelsen 1-0på en glimrende
soloprestasjon midtveis i første om-
gang. Han gikk fra et punkt like
innenfor midtsirkelen på Lein-
strand~ banehalvdel, forserte gjen-
nom gjestenes forsvar og nettet ele-
gant. Stort dårligere var ikke hans
2-1 h~adi!lg i andre omgang. Men
det hjalp Ikke. Leinstrand tok begge
poengene. I tillegg hadde Lein-
strand en ball inne som ble an-
nullert. kjell

dette var et hardt jobbende Trøn-
der/Frøya-lag som i praksis hadde .
sin siste sjanse til å overleve i divi-
sjonen. Etter hvert begynte Vanvikå
komme inn i kampen, og det var
Tore Sandvold som åpnet scorings-
rekken etter 13minutter med en per-
le av et skudd fra 18meter.
Kai Vidar Sandvold fulgte opp

med en skikkelig «stuphedding» et-
ter et perfekt innlegg fra Kristoffer
Fjellvær. Dette skjedde etter 34 mi-
nutter, og omgangen ebbet ut med
2-0.
Etter pausen gikk det 12minutte~
før Kristoffer Fjellvær laget 3-0 på
en heading etter corner. 4 og 5-0
kom etter 17og 19minutter, og beg-
ge ble signert Kai Vider Sandvold,
og var ganske like. Begge mål kom
ved at Kai Vider forfulgte en løpe-
ball, som ble satt til side for keeper.
Etter dette slappet Vanviknoe av, og
det straffet seg. Trønder/Frøya re-
duserte to ganger, før Tore Stegavik
fastsatte sluttresultatet 6-2 like før
slutt. Tores løse skudd klarte ikke
Frøya-keeperen å holde, og «mis-
tet» ballen imål.
Vanvik var helt overlegen, spesielt i
2. omgang, og vant meget fortjent.
Med til historien hører også at Van-
vik har sine keepere på skadelisten.
Dermed måtte utespiller Roar Aun-
ås'gå imål på den første kampen, og
«garnmelkeeper» Kjell Hermstad
ble trukket frem igjen til den andre
og begge gjord sine saker bra. '

KPS

5.div.Sør-Tr. avd.B
Brekstad- Trønder-Frøya 13-1
Dolmøy-Kolstad 0-2
NOJ-Heimdal 3-0
Rissa-Fevåg- 4-1
Trygg/Lade-Bjugn 6-2
Vanvik-Leinstrand 2-3
Kolstad 22 18 3 l 105-22 57
Heimdal 22 16 3 3 60-18 51
Vanvik 22 13 3 6 72-44 42
Leinstr. 22 12 5 5 56-43 41
Rissa 22 Il 4 7 52-44 37
Trygg/La 22 10 3 9 45-44 37
NOJ 22 9 l 12 44-54 28
Dolmøy 22 7 4 11 40-58 25
Brekstad 22 6 4 12 44-60 22
Fevåg 22 5 4 13 30-53 19
Trøn.-Fr. 22 4 3 15 26-88 6

VANVIK
* * * Jarl Magne Larsen* * Tore Sandvold* Håvard Fjellvær

VANVIK
* * * Kaj Vidar Sandvold* * Håvard Fjellvær* Tore Sandvold

~~~~-S.Cf
Slor Vanvik-seier
Bjugn-Vanvik 0-6 (0-3)
Treer på 5. divisjonstabellen Van-
vik, hadde ingen problemer :ned å
slå et svakt Bjugn-lag 6-0, da de
gjestet Bjugn i helga. Tremål i hver
omgang scoret Vanvik, som ikke
trengte å ta fram det helt store spillet
for å skaffe seg tre nye poeng. Kvali-
tetsmessig var den første omgangen
best, men heller ikke den var noe
stort underholdningsmessig.
Vanviks mål ble scoret av: 0-1 Tore

Sandvold, 0-2 Tore Sandvold, 0-3
Hans Kr. Aasen, 0-4 Ståle Sund, 0-5
Hans Kr. Aasen, 0-6 Kai Vidar
Sandvold.
Med denne seieren er Vanvik så

godt som sikret tredjeplassen i divi-
sjonen.

5. div., avd. B
Bjugn-Vanvik 0-6
Fevåg-Brekstad 1-1
Heimdal-Dolmøy 1-0
. Kolstad-Rissa 4-1
'Leinstrand-Nes/O/J 4-1
';.Trønder /Frøya- Trygg/Lade 2-0
'Kolstad 21 17 3 1 103-22 54
Heimdal 21 16 3 2 60-15 51
Vanvik 21 13 3 5 70-41 42

'L.strand 20 10 5 5 53-41 35
.Rissa 21 10 4 7 48-43 34
Tr/Lade 21 9 3 9 39-42 30
N/O/J 21 8 l 12 41-54 25
Dolmøy 21 7 4 10 40-56 25
Fevåg 20 5 4 11 29-49 19
Brekstad - 21 5 4 12 31-59 19
Tr/Frøya 21 4 3 14 36-70 15
Bjugn 21 l 3 17 24-82 6
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