
Vanvik ILs lag i 3. divisjon. Foran fra venstre Brynjar Aune, Kai Vidar Sand vold, Tore Sandvold, Frode Saghaug, .
Johnny Sørloth, Odd Helge Aune, Tommy Hammernes og Tore Stegavik. Bak fra venstre: Trener Andreas Søraker,
Dagfinn Tangvik, Pål Vidar Hagen, Roar Aunås, Ståle Sund, Kristoffer Fjeldvær, Bjørn Erik Dragsnes, Håvard ;-.--'
Fjeldvær, Jomar Langnes og oppmann Dagfinn Kasseth. Ikke til stede: Ronny Hammernes. r-_

Folbailleber i Vanvikan
t--- Fotballfeber raser i Vanvikan.

- Hele bygda ser fram til serie
starten ihelga, Premieren i 3. di- .
visjon er mot Fram/Skatval på
borte bane. Vi tar ikke mye feil
når vi tipper at det blir mange
Vanvik-patrioter på Framnes
lørdag ettermiddag. Nå er fot-
ballhegemoniet flyttet i Leks-

~ vik, Vanvik har overtatt tronen
som kommunens topplag, etter
mange år i skyggen av Leksvik.

F-F: Johan Olav Johansen

Fotballfeber til tross, det kan bli
tøft for Vanvik i lagets første sesong

-> i 3. divisjon. Laget trenger utvil-
somt all den støtte det kan få fra sine
mange ivrige «fans». Spillerstallen

---I kan virke noe liten når eventuelle
skader setter inn utover i sesongen. I
så måte har Vanvik allerede vært
uheldig. Lagets kanskje beste spil-

-1 ler, Jomar Langnes, er langtidsska-
det og blir neppe å finne på laget
denne sesongen. Også Pål Vidar
Hagen er skadet, men han er trolig
med igjen om ikke lenge. Tapet av
Langnes kan bli Vanviks store pro-
blem denne sesongen, en sesong der
laget har virkelig bruk for hans fer-
digheter i forsvar. Slik som laget nå
fremstår ser det ut til å bli ganske

_ jevnt besatt over hele banen.
Man har fått tre nye spillere uten-

fra foran denne sesongen. Fra Leks-

vik har man fått keeper Dagfinn
Tangvik og fra Rissa har duoen Odd
Helge Aune og Johnny Sørloth
kommet over. Alle disse tre vil bli
fine forsterkninger for Vanvik. Fire
spillere" savnes fra L fjor. Det er
Frank Foss som har gått over til Ris-
sa og Jarl Magne Larsen som er i mi-
litæret denne sesongen. Dessuten
har både Egil Hammer og Frank
Rygh trappet ned. Et annet navn
som savnes hos Vanvik , i år er
mangeårig oppmann Karl Sand-
vold. Dagfinn Kasseth har overtatt
den jobben, men kjenner vi «Kalle»
rett blir han å finne på de aller fleste
Vanvik-kampene også denne se-
songen.
- Målet for sesongen er selvfølge-

lig å berge plassen i 3. divisjon, sier
oppmann Dagfinn Kasseth. - Kla-
rer vi å hevde oss omtrent midt på
tabellen blir vi meget godt fornøy-
de, legger han til.
Andreas Søraker er Vanviks trener

også denne sesongen, i tillegg trener
han som kjent FK Fosen. - Vi må
nok satse på et defensivt opplegg og
med raske kontringer, sier Andreas
Søraker. - Vi har to gode spisser i
Kai Vidar Sandvold og Tore Stega-
vik, de passer utmerket til raske
kontringer, sier Søraker. - Laget
har hatt problemer med å gjennom-
føre en hel kamp, det kommer
down-perioder midt i kampene som
vi må prøve å unngå. Det må jobbes
i hele laget, sier Andreas Søraker, vi
skal klare å berge plassen dersom

alle jobber som best de kan.
Oppmann Dagfinn Kasseth holder
kvartetten Fram/Skatval, Nardo,
Kolstad og Varden som de største 1-
kandidatene til topp-plassene i l
3.divisjon avdeling O.
Første hjemmekamp for Vanvik '

går 4. mai, da er Kolstad gjester på
Skavelmyra. Da får hjemmepubli-
kum se om alt arbeidet som spillere,
trenere, lagleder og alle andre impli- --+ .
serte har lagt ned bærer frukter. I
treningskampene har det gått begge
veier for Vanvik, med 9-0 over Dal-
guten som det klart beste resultatet
og med 0-6 mot Lånke i den andre
enden av skafaen.
Vanvik ILs A-stall: Dagfinn Tang-

vik, Ronny Hammernes, Pål Vidar
Hagen, Roar Aunås, Ståle Sund,
Kristoffer Fjeldvær, Bjørn Erik
Dragsnes, Jomar Langnes, Håvard
Fjeldvær, Kai' Vidar Sandvold,
Brynjar Aune, Tore Stegavik, Tom-
my Hammernes, Odd Helge Aune,
Johnny Sørloth, Frode Saghaug og
Tore Sandvold.
Lagene i 3. divisjon avdeling O:

Beitstad, Fram/Skatval, Kolstad,
Nardo, Neset, Sparbu, Sverre, Sør-
lia, Vanvik, Varden, Verdal, Vinne.
Vanviks treningskamper: Vanvik -

Rissa 2-2, Vanvik - Dalguten 9-0,
Vanvik - Nidelv 0-4, Vanvik -
'Fram/Skatval 2-4, Vanvik - Åfjord
5-2, Vanvik - Nidelv 2-3, Vanvik:
Lånke 0-6, Vanvik - Narvik/Nor
1-3.
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I r--- - Vi kjempel oss lil poeRg
-----'

Vanvik-Kolstad 2-2 (l-l)
- Vi kjempet oss til et nytt po-

eng, det har vi grunn til å være
H..+-~~~~- fornøyd med etter den første-

omgangen vi presterte. Da var
Kolstad klart over, men vi snud-
de det fint etter pausen. Både
denne helga og sist mot

- Fram/Skatval hadde vi nok
sjanser tilå avgjøre det hele til
vår fordel. Men sjanser hadde
Kolstad nok av også, så dette var
greit nok, sa Vanvik-trener An-
dreas Søraker etter lørdagens
spennende kamp på Skavelmy-
ra. Det er imponerende når laget
har møtt to av de antatt sterke-
ste, - nemlig Fram/Skatval og
.Kolstad.

F-F: Kjell Dahle

- Er du ikke enig, - Søraker?
- De var antatt sterke, ja. Men jeg .

ser det slik at vi står overfor de av de
-~ antatt sterkeste i de to neste kampe-

ne. Vi møter nemlig Varden og Nar-
do og det blir skikkelig tøft. I hvert
fall Nardo er gode, Varden er muli-
gens ikke så bra som i fjor, men vi
skal til gjengjeld møte de i Meråker,
sier Søraker,

To på topp
Vanvik-strategien i år er tydelig å

legge mange menn bak og så satse
på de to glimrende spissene Kaj Vi-
dar Sandvold og Tore Stegavik.
Begge er i seg selv en trussel mot

Jomar Langnes (t.v.) i Vanvik-forsvaret hadde mange dueller med KoIstad-
spissen Steinar Lein på Skavelmyra lørdag.

hvilket som helst forsvar i denne di ..
visjonen. Denne kontringsfotballen
kan gi mange poeng utover i seson-
gen, om ikke motstanderne kjenner
til de to kjappe herrene framme.
Bak ruver Johnny Sørloth og Jo ..

mar Langnes godt i midtforsvaret
og på midtbanen holder både kap-
tein Kristoffer Fjellvær på midten
og Tore Sandvold på flanken i mas-
sevis for denne divisjonen. Det kan
bli mye gøy på Skavelmyra i år.

Vanvik tok ledelsen i kampen etter

28 minutters spill. Da nettet Kris ..
toffer Fjellvær på straffespark etter
felling av Tore Stegavik. Kolstad ut ..
liknet på overtid i omgangen.
Etter pause gikk vel halvtimen før
Kolstad nettet og publikum trodde
det var avgjort i Vanviks disfavør. Så
skjedde ikke idet Kaj Vidar Sand- -
vold elegant snappet et tilbakespill
og sørget for poengdeling da seks
minutter gjensto.
Kolstad var mer misfornøyd enn

Vanvik med utfallet. Det var ikke så
enkelt å hente poeng i Vanvikan. \

--
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3. div. avd. O
Sørlia - Nardo
Vanvik - Kolstad
Verdal - Varden
Neset - Yinne
Nardo
Verdal
Vinne
Sparbu

-Varden
Beitstad
Sverre
Neset
Vanvik
Kolstad
Fram/Skatval

=Sørlia

2-3
2-2 ,
3-0
2-1

2 2 O Or 6.. 2 6 _
22004 .. 06
2 1 O 1 5- 3 3
21014-33
21014-43
2 1 O 1 2- 2 3
2 1 O 1 3- 5 3
2 1 O 1 2.. 4 3
2 O 2 O 2- 2 2
2 O 1 1 2.. 3 1
2 O 1 1 2- 4 1
2 O O 2 3.. 7 O

-- - -' - ---,- - - --------
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VANVIK
* * * Kristoffer Fjellvær* * Kaj Vidar Sandvold* Odd Helge Aune L

- -,--

V~NVIK-KOLSTAD ............................•....... 2-2 (1-1)
Mal: Kolstod: Rune Berg og Steinar Iein. Vonvik: Kristoffer Fjeld ..
vær og KOl Vidor Sondvold. Dommer: Stig Rune Krekdol. Til.
skuere: 100



Billerllap lor Vanvik
Vanvik - Sverre 1-2 (1-0)
Vanvik trengte sårt tre poeng i
hjemmekampen mot Sverre
lørdag. Et rettferdig resultat
ville gitt dem det, men når dyk-
tigheten foran mål er som den
var lørdag, går det rett og slett
ikke an å vinne i fotball. At
Sverre vant 2-1 føles nok ekstra
tungt for spissene.

F-F: Øyvind Søtvik Rekstad

Trener Andreas Søraker hadde før
kampen gitt spillerne beskjed om å
gi alt. - Dere må bare glemme å
spille fin fotball, sa han. Det første
kvarteret på grusen i Vanvikan tydet
på at Vanvik-guttene hadde glemt
hva treneren sa. Ikke fordi de ikke
sto på, men fordi de faktisk spilte
fin fotball. Midtbanen kombinerte
godt, og før det hadde gått fem mi-
nuttet hadde begge Sandvold-
brødrene vært på visitt foran
Sverre-målet.
Men de blå skapte sjanser foran

begge målene. Uten Jomar Langnes
i midtforsvaret ble det fomla fælt i
begynnelsen, men dette bedret seg
ganske fort. Sjefen for den fine
Vanvik-starten het Kristoffer Fjeld-
vær. Han vant de fleste ballene, og
etter ti minutter slo han ei genial
pasning ut på høyre-vingen til Tore
Sandvold. Denne igjen fant broren,
Kaj Vidar, som plutselig sto med
ballen alene foran keeper. Keeper
klippet ned Sandvold på en måte
som dommer Stig Aage Lundhaug
ikke likte, og Kristoffer Fjeldvær
scora sikkert på straffesparket som
fulgte. l-O til Vanvik.
Like etter hadde samme Fjeldvær

et ublidt møte med grusen, noe som
dessverre førte til at han måtte for-
late banen. Inn kom Tore Stegavik
og Bjørn Erik Dragsnes ble flytta
tilbake på midtbanen. Etter dette
endra kampen karakter. Det ble len-
ger mellom de fine kombinasjone-
ne, det ble mer nærkontakt og vi
fikk den kampen trener Søraker
hadde forespeilet spillerne.
På tross av dette greide ikke gjeste-
ne fra Levanger å snu kampen. Tore
Stegaviks markkryper i det 25. mi-
nutt hadde fortjent å gå innenfor
stolpene, etter at han fikst hadde
lurt av backen sin. Tolvminutter se-
nere heada han ballen perfekt ned
til Kaj Vidar Sandvold etter et inn-

Vanvik
* * * Kaj Vidar Sandvold::* Pål Vidar Hagen

Tore Stegavik

Johnny Sørloth kom opp i mange dueller med backen sin. Dette var en av de
få gangene dommeren slapp å gripe inn .•..

legg, men skuddet gikk for høyt.
Ikke vanlig for en rutinert målt juv
som Sandvold. Før dommeren rakk
å blåse aven amper l. omgang, rakk
Kaj Vidar Sandvold å gå solo fra
egen banehalvdel. Keeper måtte
stoppe han på en måte som minna
om situasjonen som førte til straffe-
sparket, men dommeren vinka spil-
let videre.

Kalddusj
Sverres utligning kom på et ufor-

ståelig tidspunkt, seks minutter ut i
2. omgang. Omgangen hadde nem-
lig åpna med to kjempesjanser for
Vanviksom henholdsvis ToreStega-
vik og Johnny Sørloth ikke hadde
greid å omsette i scoring. Isteden
var det Lars Erik Aunet som fikk gå
fritt gjennom på et gjennomspill,
og han lobba ballen over en utrusen-
de Brynjar Aune i Vanvik-målet.
l-l var ikke godt nok for Vanvik, så

de fortsatte kjøret. Det gode spillet
mangla, men siden Sverre lå så langt
tilbake,· ble det en del sjanser. Tore
Stegaviks skudd i det 16.minutt vil-
le ha gått inn hadde det ikke vært
for tåa til en Sverre-forsvarer, som
såvidt fikk puffa ballen til corner.
Etter corneren som fulgte, oppsto ei

mølje hvor både midtstopper Pål
Vidar Hagen og nok en gang Tore I
Stegavik fikk prøve scoringslykken,
men ballen gikk til slutt over streken
på feil side av stolpene.
Tre minutter senere gikk faktisk
ballen på den rette sida, men Ståle
Lund sto off-side da han fyrte den
av. Sverre kom seg tvert i angrep, og
etter nok en miss i Vanvik-forsvaret
måtte keeper Aune finne seg i at
Kenneth Karlsen la ballen forbi han
og i nota. 1-2 på dette tidspunktet
var en kalddusj verre enn vannet fra
himmelen som yra ned gjennom
hele kampen.
Etter dette mista Vanvik tålmodig-
heten og en del baller ble nok spilt i
hytt og vær før en fikk tenkt seg
skikkelig om. Ståle Sund var alene
med keeper i det 25. minutt, men
fikk ikke rota inn ballen, en situa-
sjon som beskriver kampen i et nøt-
teskall. Sund og Tore Stegavik vil
nok ha vanskelig for å tilgi seg selv
at de aldri fikk ballen i mål.
Sverres 2-1 seier betyr at de stiller i

3. divisjon også neste år. Vanvik
derimot er ikke bare avhengig aven
del poeng i kampene som gjenstår,
men også av hvordan de andre laga
gjør det.



Endelig vanvikseier
- Det var artig med så godt

spill, og at vi samtidig lyktes.
Denne seieren betydde veldig
mye for oss. Vanvik-trener An-
dreas Søraker pustet lettet ut et-
ter 2-1seieren over Neset i skjeb-
nekampen nederst på 3. divi-
sjonstabellen. - Hele laget tok
frem seiersviljen, og det avgjor-
de for oss, mente Søraker.

F-F: Kåre Petter Sundet

Og nettopp viljen til å lykkes lyste
av vanvikspillerne den første halv-
delen av kampen mot Neset. Hele
laget jobbet og slet, og Neset-
spillerne fikk aldri ro til å byggeopp
sitt eget spill. Det ene angrepet etter
det andre, for det meste trukket opp
på høy resida med Pål Vidar Hagen
som regissør, bølget opp mot Neset-
målet og det hadde ikke vært noe å
si på at Vanvik hadde ledet båe 4 og
5-0 før kvarteret var gått. Selv om
Neset kom mer med i banespillet et-
ter hvert var det Vanvik som skapte
de store sjansene, og det var derfor
fullt fortjent at Tore Stegavik laget
1-0etter halvtimen. Odd Hele Aune
gjorde forarbeidet, og Stegavik fikk
stort nok rom på straffefeltet.
2-0 kom bare femminutter etterpå.
I et meget godt vanvikangrep hvor
Vanvik kjørte opp med mye folk,
fikk venstreback Roar Aunaas bal-
len i retur fra Neset-keeperen som
hadde parert en god heading fra Kai
Vidar Sandvold. Aunaas klemte til
og ny fortjent scoring.

Jevn 2. omgang
12..omgang ble kampen jevn. Van-

vik skapte muligheter nå også, men
de ble ikke så klare og i så stort om-
fang som i første. Neset oppnådde

Roar Aunaas fyrer løs og scorer Vanviks seiersmål mot Neset. :
I

engene i denne kampen, ville det I
vært meget urettferdig. Etter en l
glimrende 1. omgang «sloknet» fle-
re av spillerne i 2., men det er vel na-
turlig slik kamputviklingen var. En
helhjertet laginnsats sikret Vanvik
den første seieren i 3. divisjo~

to store sjanser og den ene, som de
.laget selv, scoret de på ti minutter
før slutt ved Arild Røkkebo. Den
andre kom da den ellers så sikre
Dagfinn Tangvik mistet en ball i fel-
tet, men fo varet fikk avklart.
Hadde ikke ~anvik fått alle tr~ po-

Vanvik slo Neset
3. divisjon avd. O

VANVIKVanvik tok sin første
seier i 3. divisjon, mens Ne-
set fortsatt venter på sine
første poeng på bortebane.
Med seier 2-1 doblet Van-
vik sin poengkvote fra tre
til seks, og etablerte kon-
takt med Neset og de øvri-
ge bunnlagene.

Scoringer av Tore Stega-
vik og Roar Aunaas førte
Vanvik foran med 2-0 ved
pause, mens Arild Rekkebo
reduserte for Neset. Lage-
ne dominerte hver sin om-
gang, men Vanvik vant alt i
alt en fortjent seier.

VANVIK-NESET ••••••••••••.••••••••••••••••••••.•••2-1 (2-0)
Mål: Vanvik: Tore Stegavik og Roar Aunoos. Neset: Arild
Rekkebo. Dommer: Roar Østbø, Byåsen I.L. Tilskuere: 164.

Fram/Skatval-Sverre
Koistad-Beitstad
Vanvik-Neset 2-1
Varden-Vinne 1-3
Verdal-Sørlia 7-0
Nardo-Sparbu 1-2

* * * Pål Vidar Hagen* * Håvard Fjeldvær* Kaj Vidar SandvoldVinne
Verdal
Sparbu
Nardo
Sverre
Fram/Skatval
Kolstad
Beitstad
Varden
Sørlia
Vanvik
Neset

852124~817
8 5 l 2 18- 7 16
8 5 l 2 20-11 16
8 5 l 2 19-11 16
8 4 l 3 14-13 13
732210-911
8 2 3 3 9-12 9
72239-78
8 2 l 5 8-16 7
8 2 l 5 14-27 7
8 J 3 4 7-16 6
8 2 O 6 6-21 6



Ikke nå igjen, Vanvilf
Vanvik - Fram/Skatval 1-2 (1-0)
Det første kvarteret av andre
omgang begynner å bli et psy-
kisk mareritt for Vanvik-
spillerne. Lørdag greide laget
nok en gang å somle vekk en
ledelse. 1-0 etter en god første
omgang ble snudd til et nytt
forsmedelig nederlag på få mi-
nutter. I løpet av det første
kvarteret var det gjort.
Kaj Vidar Sandvold ga Vanvik for-

tjent ledelsen i første omgang etter
et fint framspill. Sandvold gnistret
til rett som det var i denne omgan-
gen og ga Fram-spillerne mer kamp
enn de ønsket.
Det burde vært flere enn det ene

målet ved halvtid. Særlig nær var
Fram på straffespark, men Vanvik-
keeper Dagfinn Tangvik reddet me-
sterlig.
I andre omgang snudde så

Fram/Skatval kampen. De rullet
opp på flankene så det var en fryd å
se for alle ikke-fosninger. Driblegla-
de gjester gled gjennom Vanvik-
forsvaret gang på gang. Først nettet
Johnny Baar, før Morten Gul-
brandsen på en uforklarling måte
fikk dundre et frispark midt i målet
forbi en dekket Dagfinn Tangvik.
Dermed var kampen punktert

igjen for Vanviks vedkommende.
Vertskapet hadde likevel sjanser
nok til å score, ikke minst ved Tore
Stegavik som var helt igjennom ved
en anledning på venstresiden, men
en Fram/Skatval-spiller reddet på
streken etter at ballen hadde passert
keeper Rune Haugan.

Så nær, så nær, Tore Stegavik. Her har han rundet Fram-forsvaret, keeper er
sjanseløs, men en Fram-spiller får reddet på streken.

Fram henger med
Fram kan ta sommer- j

ferie vel vitende om at
topplassen i 3. divisjon er
innen rekkevidde når se-
riespilet tar til igjen i au-
gust. Etter 2-1 over Van-
vik på Vanviks bane lør-
dag ettermiddag eer
Fram nummer fire med
bare tre poeng opp til le-
dende Nardo. Lørdagens
kamp begynte imidlertid
ikke så godt for Fram da
hjemmelaget ledet 1-0
ved pause og Fram hadde
brent et straffespark.
Men to mål i løpet av 13
minutter i andre omgang
sikret seieren. Det ene
ble besørget av Roger
Hansen som satte et fris-
park fra ca. 20 meter rett
i mål, mens det andre
kom etter at Johnny Baar
hadde gjort det meste>
selv da han tråklet seg
gjennom Vanviks forsvar
og satte ballen forbi ke-
eper. Etter disse målene
fortsatt Fram å presse og
var nærmere en større
seier enn Vanvik uav-
gjort.

3. div. avd. O
Nardo - Neset 4-1
Sørlia - Varden 0-4
Vanvik - Fram/Skatval 1-2
Verdal- Kolstad 0-2
Nardo 12 8 2 2 34-16 26
Vinne 12 7 3 2 33-14 24
Sparbu 12 7 3 2 29-14 24
Verdal 12 7 2 3 26-15 23
Fram/Skatval 12 7 2 3 23-13 23
Kolstad 12 5 4 3 17-14 19
Sverre 12 5 2 5 22-25 17
Varden 12 3 2 7 19-25 11
Beitstad 12 2 4 6 13-20 10
Neset 12 3 O 9 9-32 9
Sørlia 12 2 2 8 17- 40 8
Vanvik 12 1 4 7 16-30 7

'VANYIK
* * * Jomar Langnes* * Dagfinn Tangvik* Kaj Vidar Sandvold

VANVIK-FRAM 1-2 (1-0)
Mål: Vanvik: Kal Vidar Sondvold. From: Johnny Baar og Roger
Hansen. Dommer: Bjørnar Myhre. Vuku. Tilskuere: 150

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



Kollaps hindret sensasjon
Vanvik - Verdal 3-4 (3-0)
- Det er som om vi ikke tør

vinne. Jeg har ingen fullgod for-
klaring på denne kollapsen. Et-
ter den glimrende førsteomgan-
gen var dette leit, sa en skuffet
Vanvik-trener Andreas Søraker
etter det bedrøvelige tapet på
Skavelmyra lørdag.

F-F: Kjell Dahle

Vanvik var nemlig nær den store
sensasjonen i dette oppgjøret. Etter
den mest gnistrende førsteomgan-
gen laget har prestert gjennom hele
sin historie,ledet de hele 3-0mot ta-
belltoeren. Publikum været det helt
store.

Glansspill
Vanvikburde faktisk ledet mer enn
3-0 ved pause. Det var sjanser nok
til det. På samme måte som at laget
burde nettet i andre omgang. Ståle
Sund, Tore Stegavik og Kristoffer
Fjellvær'hadde alle store sjanser i si-
ste omgang som normalt burde gitt
uttelling.
Kampen var fem minutter gammel
da aggressive Tore Stegavik ga 1-0.
Seks minutter senere økte kaptein
Fjellvær før Stegavik fastsatfepau-
seresultatet til 3-0 etter 36 minutter.

Mistet alt
I pausen rokkerte Verdal-trener

Asle Sunda!. Den solide forstoppe-
ren Ole Kristian Austad ble flyttet
opp på midtbanen, samtidig som
Sundal ga ordre om høyere press.
Det hjalp ganske fort. Men først ved
et omdiskutert straffespark ti mi-
nutter ut i andre omgang som Rune

- Engesvik scoret på. Det ble mer En-

Tore Stegavik var av de bedre på Skavelmyra og scoret to ganger mot sterke
Verdal lørdag.

gesvik etterhvert. Først 3-2 ved
Remy Engesvik og til sist ble Billy
Engesvik matchvinner i sluttrninut-
tene. I mellomtiden hadde Omar
Wend utliknet.
Vanvik mistet alt i denne kampen.

62ncl"d c:!-
Først mistet de Tore ~ da han
ble skadet minuttet før pause. Han
var banens beste' l første omgang.
Deretter mistet de hodet og til sist
poengene. Hodet kunne hjulpet for-
di det burde vært mulig med en or-
ganisering som hadde hindret den- ,
ne opphentingen. Men Vanvik er
ikke flinke defensivt, det er angrep
de har peiling på. Det kostet tre ver-
difulle poeng denne gang.

3. divisjon O
Fram/Skatval-Sørlia 4-0
Kolstad-Neset 2-0
Vanvik-Verdal 3-4
Varden-Sverre 4-5
Nardo-Beitstad 6-1
Nardo - 10 6 2 2 27-14 20
Sparbu 10 6 2 2 24-12 20
Verdal 10 6 2 2 23-11 20
Fram/SkatvallO 6 2 2 19- 9 10
Vinne 10 5 3 2 26-13 18
Sverre 10 5 2 3 21-19 17
Kolstad 10 3 4 3 13-14 13
Beitstad 10 2 3 5 12-16 9
Varden 10 2 2 6 14-23 8
Sørlia 10 2 2 6 17-34 8
Vanvik 10 l 4 5 12-23 7
Nest 10 2 O 8 6-27 6

Verdals rafttak
Verdal tok et skikkelig kraft-

tak i de siste førtifem minut-
tene' i lørdagens bortekamp
mot Vanvik og berget dermed
tre poeng og fortsatt plass
helt i tabelltoppen. Hjem-
melaget Vanvik ledet nemlig
3-0 ved pause etter at Ver-
dals forsvar hadde slått
sprekker ved flere anled-
ninger. Etter hvilen derimot
fikk Verdal tettet igjen bak-
over og satte mer fart fram-
over, og anstrengelsene ble
belønnet da Kjell Engesvik
satte inn seiersmålet. De øvri-
ge målene for Verdal ble be-
sørget av Rune Engesvik, Re- -~
mi Engesvik og Omar Ward. I_ ..... _ _n. ~ T ••

VANVIK
* * * Tore Sandvold* * Tore Stegavik* Kristoffer Fje111vær

VANVIK-VERDAL •................... ;~....• 3-4 (3-0)
Mål: Vanvik, Tore Steggavik (2) og Bjørn Erik Drogsnes. Ver-
dal, Rune Engesvik, Remi Engesvik, Omar ~ard og. Erik Enge-
svik. Gult kort: Vanvik, Pål Vidar Hagen, Hovord F,eldvær og
Tore Steggavik. Verdal, Trond Austad. Dommer: Sve on Fred-
riksen, From/Skatval. Tilskuere: co 200.
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Sem'ilinaler
i kveld
Fosen-cupen nærmer seg
slutten, og i kveld avgjøres
det hvem som skal spille
finale fredag ettermiddag.

Ørland møtte Fosen 2 i kvartfina-
len før helga, og vant en betryggende
8-2 seier. Vanvik møtte Afjord, og
hadde ikke noen problemer med å
sikre semifinale-bilett med en klar
7-2 seier. Rissa og Fosen l hadde
walk-over under kvartfinalen. Van-
vik møter Rissa på bortebane, mens
Ørland skal ta imot Fosen hjemme
klokken syv i kveld. To spennende
oppgjør for Fosens fotballinteresser-
te publikum, skulle vi tro.

Finale fredag
- Her skulle det være to godbiter

for fosningene, sier cup-leder Ivar
Hellem.

- Fosens fire beste lag er igjen i
cupen, og det er duket for to jevne
oppgjør.

Ettersom det er ferietider er man-
ge av spillerne bortreist. Dette kan få
utslag i kveldens oppgjør når så jev-

) )

Greier Vanvik IL å slå Rissa, for dermed å møte enten Fosen eller

ne lag spiller mot hverandre.
- Mye folk har vært til stede for

å se på Fosen-cupen, og jeg håper
mange har anledning til å følge semi-

finalen og finalen på fredag. Det
vanker store og flotte pokaler til vin-
nerne så vi kan regne med topp inn-
sats fra spillerne under kveldens se-

frank S

mi finaler, og senere i finalen, sier
Ivar Hellem.



-Fosencupen
avgjort på overtid

Som vi antydet på forhånd, ble
det en thriller da Vanvik og FK
Fosen tørnet sammen i årets
Fosencupfinale. Det ble ingen

, direkte stor kamp på Oksvoll
fredag kveld, men de drøyt tre
hundre betalende tilskuerne
fikk full valuta for bilett-
pengene.
Da i form av 120 tildels spen-
nende og underholdende mi-
nutter. for det måtte ekstraom-
ganger til for å kåre Fosens
cupmester i fotball1991.

F-F: Torfinn Hansen

Vanvikslo an tonen fra avspark ved
å legge et jevnt press på Fosens for-
svar, men uten å få uttelling. Gamle,
gode Rune Lysø, og de andre i bakre
rekker ryddet opp, omenn ofte med
et nødskrik. Utrolig at de raske Van-
vikangriperne ikke fikk nettkjen-
ning de første minuttene.
Etter vel halvspilt førstre omgang,
ble lynvingen Olav Schjølberg tatt
ned innenfor Vanviks 16-meter.
Dommer Thor Bretting pekte nåde-
løst på straffernerket, og eksekutør
Aslak Søtvik feilet ikke.Fosen l Van-
vik O. Det skulle imidlertid ikke vare
lenge. Bare tre minutter senere, ut-
nyttet ToreStegavik en glipp i Fosens
forsvar. Vanvikangriperen var på-
passelig framme og sørget for ut-
ligning.
Omgangen endte på denne stil-

lingen.

Trener begge

- Jeg er glad for at jeg fikk kom-
me inn og vise at jeg kan gjøre noe
for laget, sa Riseth, som satt på be-
nken en god stund. Med god samvit-
tighet reiste han til Svartehavet for å
slikke sine sår etter cupfinalen ..To-
målsscoreren ble nemlig tatt hardt, i
en ellers renspilt kamp.
Målsultne Tore Stegavik var fra-

mpå nok en gang, og reduserte Fo-
sens ledelse,men håpet om å innhen-
te FK Fosen brast fullstendig, da

både cup, samt hyllest fra sitt trofa-
ste publikum, som denne kvelden
var rekordstort på Oksvollbanen.

Andreas Søraker er i den noe eien-
dommelige situasjonen at han har
treneransvaret for både Vanvik og
FK Fosen. Bjugningen førte en heller
anonym og nøytral tilværelse på til-
skuerplass under finalen på Oksvoll.
- Ikke direkte godt spill, men gan-

ske underholdende. Fin stigning i
kampen, sa Søraker i en kommentar
mellom omgangene. .
Få minutter etter at Thor Bretting

blåste igang etter pause, nettet Odd
Helge Aune for Vanvik, og nå ble det
en ny giv i oppgjøret. Omgangen ble
mye mer velspilt enn den første, og
jubelen hos Fosens supportere var

stor, da Johnny Svendsen sørget for
ny spenning ved å utligne til 2-2.
Avgjørelsen hang i lufta resten av
omgangen,men oppgjøret endte i det
uvisse etter ordinær tid.
I begynnelsen av første ekstraom-

gang, så det ut som om lufta var i
ferdmed å gå ut avVanvikballongen.
Kanskje var motstanden større enn
ventet, og det bedret ikke på humø-
ret da Basse Riseth sendte Fosen opp
i ledelsen med to kjappe scoringer.

Olav Schjølberg fastsatte sluttresul-
tatet til 5-3.
Dermed kunne FK Fosen ta imot



Topp underholdning!
- Dette måtte da være topp
underholdning!, utbrøt Fosens
'Olav Schjølberg etter den mål-
rike 6-3 kampen mot Ørland.
Han scoret kampens fineste
mål, og var en av banens beste
aktører - i en kamp der det bur-
de vært scoret dobbelt så man-
ge mål. Med dette resultatet er
Fosen klar for Fosen-cupfinale
mot Vanvik.

F-F: Frank Skaufel

Erlend Arnet kom seg fri på høy-
revingen og fikk lagt en millimeter-
pasning på hodet til Lysøysund-
gutten.

- Basse (Riseth) gikk på første
stolpe, og jeg på bakerste. Når kula
kom var det bare å sette pannebras-
ken til, sier Schjølberg, som headet
ballen rett i vinkelen. Et nydeligmål,
som var med på å gjøre prestisjeopp-
gjøret mellom erkerivalene til en se-
verdig forestilling. Med dette målet
gikk Fosen opp i ledelsen 4-1, og var

i realiteten aldri truet resten av
kampen.

Fete tilbud
Resultatet 6-3 skulle tyde på at Fo-

sen var det klart beste laget, og det er
ingen tvil om at de vant en fullt for-
tjent seier. Men hadde Ørlandets
Håvard Moen utnyttet alle de klare
målsjansene han fikk i løpet av kam-
pen, ville trolig resultatet blitt et helt
annet. Tre ganger i første omgang,
var han alene med målvakt Lilleli,
uten å score. Etter pause brente han
straffespark på stillingen 3-1 til Fo-
sen, og returen satte for sikkerhets
skyld Trond Leseth rett på keeper.
Nei, det var nok ikke effektivitetens
dag hos Ørland. Og når Olav Schjøl-
berg bare seks minutter senere setter
inn sitt perlernål, var mye gjort for
Fosen.
Riktignok reduserte Ørland ved

Geir Tore Dahlum og Håvard Moen
like 'etter, men Fosen fikk tilkjent et
straffespark, som etter manges me-
ning aldri skulle vært dømt. Aslak
Søtvik satte ballen enkelt til side for
målvakt Per Garli i Ørlands-buret.

Garlis kollega på den andre siden av
banen, Frank Lilleli, fikk æren av å
dundre inn kampens sistemål på nok,
et straffespark - to minutter før slutt. :
,6-3 altså og Fosen er klar for Fosen-
cupfinale.

Sikker Vanvik
- Skulle jeg velge mellom Rissa

eller Vanvik i finalen, ville jeg fore-
trukket Vanvik, sa Olav Schjølberg
før han visste resultatet i den andre
semifinalen. Og-1!.an..håP~
Vanvik greide å ro . land en sikker
seier med 3-1 over Rissa. Vanviks
ToreStegavik satte inn det første må-
let etter 15minutter i første omgang.
Rissa laget deretter selvmål, og der-
med 2-0 til Vanvik. Tore Sandvold
øket til 3-0 drøye ti minutter ut i
andre omgang før Håvard Fremo
satte inn Rissas trøsternål ti minutter
før slutt.
. I morgen skal Fosen-cupfinalen

avgjøres på Oksvoll. I utgangspunk-
tet er Vanvik favoritt, men får Fosen
mer skikk på forsvaret sitt til finalen,
skulle det ikke forundre oss om Fo-
sen kunne by Vanvikmer enn ønsket
motstand.



Va vik med brakseier
Vanvik - Sørlia 7-0 (3-0)

Vanvik slo virkelig til i helga.
Hele 7-0 fikk bunnlaget Sørlia
med seg hjem. Selv om det nett-
opp var bunnlaget som gjestet
Vanvik-grusen lørdag, imponer-
te hjemmelaget med sin effekti-
vitet. Spillemessig på topp var
dog ingen av lagene, til det gikk
ballen for mye i hytt og pine.

F-F: Kjell Dahle

Blant de syv målene vil det siste gå
over i historien som huskes. Keeper
Brynjar Aune scoret nemlig direkte
på utspill fra eget mål. Ballen dup-
pet to ganger i bakken og over en
forvirret Sørlia-målvakt. Ikke rart
folket humret fornøyd da de gikk
hjem.

Tre av Sandvold
Farlige Tore Stegavik fant igjen to-

nen da han ble spilt gjennom tidlig i
første omgang. Han har slitt med å
finne nettmaskene ved tilsvarende
høve i det siste, men ikke nå. 1-0 .
kom godt med da kampen sto og
vippet. Johnny Sørloth klinket ele-

Sørlia
tapte

Vanvik avanserte opp på
trygg grunn i 3. divisjon da
laget .foremlig knuste Sør-
ha l lørdagens : hjem-
mekamp. Vanvik vant
nemlig til slutt hele 7-0 et-
ter 3-0 ved pause. Sørlia
:rar frampå noen få ganger
l kampens første ti minut-
ter, men deretter ble det
bare Vanvik. Vanviks mål
kom ved Kai Vidar Sand-
vold 3, Tore Stegavik, Jon-
ny Sørloth, Ronny Ham-
mernes og keeper Brynjar
Aune på utspill fra eget
mål.

Tore Stegavik fant endelig veien til nettmaskene i helga.

gant inn 2-0 i langkrysset fra skrått
hold like etterpå, Dermed var det et
spørsmål om hvor stor seieren ville
bli.
Kaj Vidar Sand vold ønsket den så

stor som mulig og la på tre kjappe
på rappen, dermed var det 5-0. Ron-

ny Hammernes sørget for den sjette
pinnen på straffespark før altså det
humoristiske sistemålet kom.
Med denne triumfen s

vik seg opp over den magiske stre-
ken, men hver kamp nå er et opp-
gjør for å overleve i divisjonen.

VANVIK-SØRLIA •••••••••.•.•.••••.••7-0 (3-0)
Mål: Kai Vidar Sandvald (31. Tore Stegavik, Johnny Sør-
loth. Brynjar Aune og Ronny Hammernes. Dommer: As-
bjørn Husbu, Klæbu. Tilskuere: 100

Vanvik
* * * Kaj Vidar Sandvold** Håvar Fjellvær* Ronny Hammernes

Scoringsoversikt 1991
3. divisjon: 8 scoringer - Håvard

Moen, Ørland BK. '
5 scoringer - Carl Åge Hoff, Ørland
BK, Kristoffer Fjellvær, Vanvik,
Kaj Vidar Sandvold, Vanvik.
4 scoringer- Tore Stegavik, Vanvik.
3 scoringer - Vidar Stallvik, Ørland
BK.
2 scoringer - Jo Tessem, Ørland BK.

l scoring - Fred Arne Lund, Ørland
BK, Frode Lund, Ørland BK, Hå-
kon Isdal, Ørland BK, Geir Tore
Dahlum, Ørland BK, Roar Aunaas
Vanvik. '



Sverre vant
Sverre vant 2-1 på

Vanviks grusbane lørdag
ettermiddag og sørget
dermed for at Vanvik
fortsatt er under ned-
rykkingsstreken i 3. divi-
sjon. Hjemmelaget ledet
1-0 ved pause etter sco-
ring av Tore Sandvold på
straffespark. Etter pause
klarte Sverre å tilrive seg
et overtak og i løpet av
omgangens tjue første
minutter sikret Sverre
seieren gjennom scoring-
er av Lars Erik Aunet og .
Kenneth Karlsen. Dom-
mer .Jann Birger Laug-
sand ga Sverres Tore Le-
verås gult kort.

VANVIK-SVERRE , 1-2 (1-0)
Mål: Vanvik: Tore Sandvold. Sverre: L~rs Erik Aunet og
Kenneth Karlsen. Gult kort: Tore Leve!as, Sverre. Dom-
mer: 'jan ~irger Laugsand, Steinkje:; TIlskuere: 95, ,

To drømmemål
av Sandvold
Verdal- Vanvik 2-2 (2-2)
Vanvik kunne avgjort sin egen

skjebne ett minutt før slutt på Ver-
dal i helga. Johnny Sørloths skudd
gikk imidlertid i stanga. Dermed ble
det 2-2 etter at Kaj Vidar Sandvold
hadde levert to prakt mål. Først da
han knallet inn utlikning til l-l på
direkten etter innlegg fra Tore Ste-
gavik. Skuddet fra 16-meteren føk
inn. Like etter dundret samme
Sandvold til fra 18meter og Verdal-
keeperen hørte bare suset. Et
praktmål!
Vanvik ligger fortsatt på trygg

plass, men er ikke sikret før sise
kamp er spilt.

Vanvik redder plassen
Vanvik vant den avgjørende kvali-
fiseringskampen mot Heimdal søn-
dag. Kaj Vidar Sandvold ble dagens
mann med to scoringer. Dermed pe-
ker alt i retning av hele fire 3. divi-
sjonslag i Fosen neste år.
Vanvik blir stående sammen med
Ørland. Nye lag opp ble som kjent
Rissa og HILlFevåg.
Det eneste som nå kan fravriste
Vanvikmuligheten for 3. divisjon er
Strindheim. Rykker Strindheim
opp i tippeligaen får deres reserve-
lag plass i 3. divisjonen på Vanviks
bekostning. Men etter tapet for Bry-
ne (2-0) lørdag skal det utrolig mye
til. Strindhiem spiller mot Brann i
Bergen i morgen kveld og først etter
den kampen slipper Vanvik jubelen
løs.

Verdal- Vanvik:

Uavgjort
Alt skjedde før pause

på Verdal stadion. Verdal
tok ledelsen 1-0 ved Ole
K. Elstad, Vanvik ut-
lignet ved Kai Vidar
Sandvold. Og Vanvik tok
også ledelsen 2-1 ved
samme spiller, før Kjell
Engesvik utlignet bare
tre minutter før pause.
I annen omgang

skjeddt det ikke så mye
- ingen av lagene greid-
de å score, og dermed
endte det med poeng-
deling. J

Vanvik
* * * Kaj Vidar Sandvold* * Jomar Langnes* Tore Stegavik

3. div. avd. O
Beitstad-Nardo 1-2
Neset-Kolstad 1-2
Sparbu-Vinne 1-1
Sverre-Varden 2-1
Sørlia-Fram /' 4-6
Verdal-Vanvik 2-2
Nardo 21 15 3 3 69-27 48
Sparbu 21 13 4 4 46-23 43
Vinne '21 10 7 4 51-32 37
Fram 21 11 3 7 40-33 36
Kolstad 21 10 5 6 34-25 35
Verdal 21 9 6 6 45-34 33
Sverre 21 8 5 8 33-39 29
Neset 21 7 3 Il 25-42 24
Vanvik 21 3 9 9 38-45 18
Beitstad 21 4 5 12 25-39 17
Varden 21 4 4 13 25-44 16
Sørlia 21 3 4 14 34-82 13

VERDAL-VANVIK 2-2 (2-2)
Mål: Verdal: Ole K. Austad, Kjell Engesvik. Vanvik: Vi-
dar Sandvold 2. Gule kort: Verdal: Kjell Engesvik. Van-
vik: Jomar lang nes. Dommer: Egil Johnsen. Tilskuere:
Ca. 50.



Vanvi
Vanvik-Sparbu 1-2 (O-l)
Vanvik er prisgitt kvalifisering
og Strindheim for å unngå
nedrykk. Etter en bedrøvelig
forestilling på Vanvik-grusen
søndag er sjansene redusert be-
tydelig for dette laget.

F-F: Kjell Dahle

Nå venter først kvalifisering mot
Heimdal førstkommende søndag
om retten til å stå i divisjonen. Der-
etter er vinneren av den kampen av-
hengig av Strindheim. Rykker
Strindheim opp fra l. divisjon, vil
klubbens 2.-lag ha rett på direkte
innplassering i 3. divisjon om klub-
ben søker. Det er med andre ord
mange brikker som må falle riktig
vei om Vanvik skal stå i 3. divisjon.

Tabber
For Vanik-tilhengerne ble sønda-

gen en lidelse. Først kom Vanvik
bakpå etter fatale feil i forsvaret.
Håvar Fjellvær gjorde dobbelfeil og
det takket Jan Ola Ertsås for Spar-
bu ved å gi l-O.
Bedre skulle det ikke bli. Vanvik

slet for å komme på høyde og spillet
var alt for dårlig. Teknikken til en-
kelte Vanvik-gutter passer ganske
dårlig på en kjapp grusbane. Spar-

3. divisjon O
Koistad-Sørlia 6-0
Fram/skatval-Verdal 5-0
Vanvik-Sparbu 1-_2
Vinne-Beitstad 3-1
Varden-Neset 2-1
Nardo-Sverre 3-5
Nardo 22 15 3 4 72-32 48
Sparbu 22 14 4 4 48-24 46
Vinne 22 Il 7 4 54-32 40
F /Skatval 22 12 3 7 45-33 39
Kolstad 22 l I 5 6 40-25 38
Verdal 22 9 6 7 45-39 33
Sverre 22 9 5 8 36-44 32
Neset 22 7 3 12 26-44 24
Varden 22 5 4 13 27-45 19
Vanvik 22 3 9 10 38-47 18
Bei tstad 22 4 5 13 26-42 17
Sørlia 22 3 4 15 34-88 12

Vanvik-Sparbu i-2 (0-1)
Mål Vanvik: Jonny Sørloth.
Mål Sparbu: Joar Vaadahl.
Sparbu var klart best i
førsteomgangen. De hadde for
det meste både ballen og sjan-
se. Etter sidebyttet jevnet kam-
pen seg ut, og Vanvik kom mer
med. Begge lag hadde klare
målsjanser som de ikke scoret
på, men det hadde ikke vært
urettferdig om Vanvik til slutt
hadde greid å utligne.

T

------~~~~-

Ka] Vidar Sand vold er farlig frampå, men mål blir det ikke.

bu burde hatt flere scoringer før
pause. Stangskudd var det nærme-
ste laget kom.
Iandre omgang kom Sparbu sterkt

fra start og laget øket til 2-0 ved den
tidligere Lillestrøm- og landslags-
spiller Joar Vaadahl. Han var kam-
pens forgrunnsfigur uten å over-
anstrenge seg det miste. Men mange
Vanvik-spillere kunne tatt lærdom
av hans ro og ikke minst hvordan
han var forberedt for neste trekk før
han fikk ballen.

dommen fra kampene Varden-
Neset og Vinne-Beitstad. Resultate-
ne kom etter hvert, først Varden-
seier som raderte ut det første håpet
om å bli stående. Deretter kom det
andre som ga håp gjennom kvalifi-
seringskamp. Strindheim levnet in-
gen en tanke der og da. Og kanskje
blir søndagens kamp den endelige
avgjørelsen, det blir tøft for
Strindheim.

Vanvik
Sørloth
Teknisk var det bare Johnny Sør-

loth som behersket grusen til god-
kkjent av Vanvik-spillerne. Han
spilte en god kamp og det var bare
fortjent at det var han som fikk sco-
re. Så får heller Kristoffer Fjellvær
og andre gremme seg de sjanser de
misset. Fjellvær hadde fire mulig-
heter innenfor 16-meteren i andre
omgang og misset hver gang!
Dermed var det bare å vente på

* * * Johnny Sørloth* * Kaj V. Sandvold* Brynjar Aune

Sparbu-seier
Sparbu avsluttet 3. divisjons-

s~songen ~ed seier 2-1 over Van-
Vik på vanvlks bane i går. Sparbu
hadde ledelsen 1-0 ved pause et-

ter scoring av Jan Ola Ertsås D
andre halvparten av den spill~nd~
trener duoen, Joar Vaadal økte så
ledel~en til 2-0 i andre omgang og
før hjemmelaget reduserte til 1-2
ved Jonny Sørtorn, Spillemessig
var Sparbu det beste laget gjen-
nom hele kampen selv om verte-
ne hadde Ilke mange sjanser til å
SCoremål som Sparbu.

V~NVIK-:-SPARBU •.•..•..•.•..•.. 1-2 (O-l)
Mal: VanVik:Jahnny Sørloth. Sparbu: Joar Våda/. Dom-
mer: Jan Inge Tangern, Trygg/Lade. Tilskuere: 200.
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