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Vanvik IL
Spillerstall
Målvakter: Dagfinn Tangvik, Bryn-
jar Aune.
Forsvar: Jomar Langnes, Egil Ham-
mer, Michael Hansen, Håvard Fjell-
vær, Jørn Ove Rønning, Tommy
Hammernes, Johnny Sørloth, Pål
Vidar Hagen.
Midtbane: Bjørn Erik Dragsnes,
Tore Sandvold, Jarl Magne Larsen,
Ronny Hammernes, Steffen Dahl,
Bjørn Damhaug, Roar Aunaas,
Otto Sund.
Angrep: Kaj Vidar Sandvold, Frode
Saghaug, Tore Stegavik.
Avgang: Kristoffer Fjellvær, Odd
Helge Aune (Sverresborg).
Tilgang: Michael Hansen (Natio-
na!), Bjørn Damhaug (Leksvik),
Jørn Ove Rønning og Steffen Dahl
fra egen stall og Otto Sund, Egil
Hammer og Jarl Magne Larsen alle
«come back».
Trener: Michael Hansen
(Nationgl).
Ass. treli\!r: Kaj Vidar Sandvold.
Oppmann: Dagfinn Kasseth.
Alt-mulig-mann: Kalle Sandvold.
Hjemmearena: Skavelmyra
stadion.
Plassering i fjor: Nr. 9 i.3. divisjon
avd. O.
Målsetting: Bedre enn i fjor.
'freningskampresultater: Vanvik-
Leksvik 7-1, Vanvik-NHn 0-5,
Vanvik-HIL/Fevåg 3-3, Vanvik-
National 1-3, Vanvik-Rissa 2-0,
Vanvik-FK Fosen 2-7, Vanvik-
Nidelv 2-2, Vanvik-Leinstrand 1-5,
Vanvik-HIL/Fevåg 2-2, Vanvik-
Skauga 10-2.
Motstandere i serien, avd. O: Bang-
sund, Fram/Skatval, Neset, Nesse-
gutten, Ranheim, Skogn, Sparbu,
Sverre, Varden, Verdal, Vinne.
Første seriekamp: Mot Nessegutten
på bortebane.
Første hjemmekamp: Mot Bang-
sund på Skavelmyra neste lørdag.
Første lokalderby: Ingen.

Vanvik vilprøve å klatre opp mot midten iårets serie. Bak fv.: Dagfinn Kasseth (oppmann), Kaj Vidar Sandvold,
Bjørn Erik Dragsnes, Jomar Langnes, Egil Hammer, Michael Hammer (trener), Håvard Fjel/vær, ToreSandvold.
Foran fv.: Jørn Ove Rønning, Dagfinn Tangvik, JarlMagne Larsenjr., Frode Saghaug, Tommy Hammernes, Ronny
Hammernes, ToreStegavik. Ikke til stede: Steffen Dahl, Bjørn Damhaug, Johnny Serloth, Roar Aunaas, Brynjar
Aune, Pål Vidar Hagen, Otto Sund.

Vanskelig seriestart
. Vårens første seriekamp går mot
Nessegutten på bortebane, og laget
som rykket ned fra 2. divisjon før
denne sesongen kan bli en vanskelig
nøtt for Vanvik. Seier i denne kam-
pen vil være svært oppmuntrende,
men uavgjort vil heller ikke være
noe å bli misfornøyd med.
Lokaloppgj ør får ikkeVanvik opp-

levei år heller. De er alene i sin avde-
ling mens de andre tre lagene fra Fo-
sen er samlet i den andre. Meget

. uheldig mener man på Vanvik-hold,
som godt kunne tenkt seget par har-
de lokalderby for å underholde
både seg selv og publikum. .

så hardt i år. Vi er spente på hvordan
det vil slå ut. Foreløpig har vi vært
for ujevne i treningskampene, sier
Kasseth.

Vanvik klarte så vidt å berge plas-
sen i 3. divisjon etter fjorårets se-
song. Det måtte kvalifiseringskam-
per til for å fortsette i divisjonen,
Det var slett ingen dårlig sesong for
Vanvik i fjor, men det ble mistet for
mange poeng i de jevne kampene.
Hele ni kamper endte uavgjort, og
det kan forbedres nå i år. Trenings-
kampene har vært av blandet kvali-
tet, men laget har vist at det er mye
å gå på.
- ,Vi kas ikke legge lista for høyt.

Vi tar sikte på å krabbe oppover ta-
bellen i forhold til i fjor, og da skulle
midten være realistisk, mener lagets
oppmann Dagfinn Kasseth. - Vi
har hatt en annen oppladning til
denne sesongen, under nytreneren
Michael Hansen. Vi har ikke kjørt

Lite skader
- Vi har ikkeVært så veldig plaget

med skader. Akkurat nå mangler vi
Pål Vidar Hagen som har brekt ei
tå, og han blir borte en måneds tid
til. Akkurat det er ille, sier Dagfinn
Kasseth.

- I tillegg til de etablerte spillerne
venter vi oss myeav den yngre garde.
Tommy og Ronny Hammernes,
Frode Saghaug samt Jarl Magne
Larsen har spilt bra før, men de vil
vise seg frem i årets sesong, mener
Vanviks oppmann.

LoKaloppgjørene savnes
Vanvik havn et også i år som eneste
Fosen-lag i avd. O. I følge klubbens
nestleder, Steinar Saghaug, er dette
e~ skuffelse for Vanvik. Lokalopp-
gjørene savnes på Skavelmyra både
blant publikum og spillere. Avd. O
er vel heller ikke så interessant å føl-
ge med i for resten av fotballfolket
på Fosen.
I serien kan nok Vanvik komme til

å sloss for å overleve også i år. Tre-
ningskampene har ikke vist at det er
grunn til å tro noe annet. Angreps- .
rekka med Kaj Vidar Sandvold &
Co. kommer til å gjøre alt for å gjøre
det tipset til skamme. _ '
Lykke til med en ny artig fotball-

sesong.



Fotballgutta i Vanvik I.L. berget isiste liten plassen sin i3. divisjon. Og som belønning sørget sponsor Lyng Indu-:
strier for at spillernefikk seget Londonopphold. Foranfra venstre: Brynjar Aune, Kai VidarSandvold, ToreSand-
vold, Frode Saghaug, Johnny Sertoth; Odd Helge Aune, Tommy Hammernes og Tore Stegavik. Bak fra venstre:
TrenerAndreas 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.

Vanvikan får
,London-tur
I dag setter fotballspillerne på Ar
laget iVanvikan kursen mot Lon-
don. Og turen, den er en belønning
fra sponsorene for at de greide å
berge plassen sin i 3. divisjon for
kommende ses,ong.

~anvik·gutta
til England
F-F: MONA HØGLI SCHUMANN

VANVIKAN: Lørdag inntar
fotballspillerne fra Vanvi-
kan banen på White Hart
Lane i London. Om de
ikke får slippe til på
gressmatta , så skal de i
hvert fall sitte på tribune-
ne og se på Tottenham
spille mot Arsenal. Turen
er belønninga for at spil-
lerne i fjorårets siste
kamp berget plassen sin i
3.divisjon.
Det så lengemørkt ut for sjansene

til at Vanvik LI. skulle greie å berge
plassen sin i 3.divisjon. På siste tre-
ninga før den avgjørende kampen,
fikk Ragnar Lyng innskytelsen om å
henge opp en skikkelig gulrot foran
nesen på fotballgutta: -Berger dere
plassen i 3.divisjon, så skal jeg sørge
for at dere får en London-tur som
belønning! sa Ragnar Lyng.

- Jeg tror nok det giret opp spil-
lerne, men det er vanskelig å si om
det hadde noen innvirkning på resul-

tatet, sier Håvard Fjeldvær, leder for
fotballgruppa i Vanvikan.
Og grytidlig i dag klokka ti på seks

startet Londonturen med avreise fra
hurtigbåthavna i Vanvikan. Videre
går turen med buss fra Trondheim til
Fornebu, og fly til London og hotel-
let i Oxford Street.
Det·er Ragnar Lyng og fotballa-

gets hovedsponsor, Lyng Industrier,
som har sørget for sponsorer til den-
ne turen, der blant andre Norway
Airlines sørger for transporten over
Nodsjøen.

_ Dessuten har vi brukt de kon-
taktene vi har og «mast» sammen re-
sten av det som trengs i løpet av opp-
holdet, forteller Ragnar Lyng.

Det er A-laget pluss styret og ni
koner/samboere som i dag setter
kursen mot London. Høydepunktet
på den fire dager lange London-
turen blir nok fotballkampen mel-
lom Tottenham og Arsenal på lør-
dag, men det er satt av godt med tid
til å ta for seg av alt det andre Lon-
don har å by på også.
Men hva med trening? Joda, fot-

ballgutta skal ha med seg både fot-
ball og treningsklær, og skal skifte ut
grusbanen i Vanvikan med noe mer
kjente Hyde Park som trening-
sområde.





Scoringso rgi eka~!,~Y~,~~~oo~!l!!f,i~d,

Vanvik - Bangsund 7-3 (3-2) fjor og er ferdig med soningen nå. Vanvikan-angrepene. Tore Sand-
Johnny Sørloth pådro- seg to kam- vold var regissør bak mange
per for sitt røde kort mot Nessegut- framstøt. .
ten forrige helg. Begge var tydelig Forrest var Tore Stegavik i mål-
savnet i et midtforsvar som liknet en form. Før pause puttet han like godt
tesil i første omgang. på alle de tre målene. Etter pause

• • e e stilnet det mer fra ham.
Stegavlk l målform D t t 32 dh l tid 11 B ee s o - ve a v l . om ørg

Hansen fikk to gavepakker fra
Vanvik-forsvaret som han overlistet
den meget gode Vanvik-målvakterr-
med. Dagfinn Tangvik leverte stor-
spill i perioder og det kunne vært
flere Bangsund-mål uten hans fer-

.digheter.

F-F: KJELL DAHLE svar med maksimal distanse seg
i mellom. Dette var nemlig en
skikkelig artig kamp!· Neste
gang vil enda flere finne veien til
Skavelmyra når det spilleglade
laget spiller opp til fest.

VANVIKAN: Ti scoringer, fart
og topp underholdning for pub-
likum på den intime tribunen i
Vanvikan lørdag. Klubbens
egne yndlinger spilte opp til fot-
ballfest mot Bangsund. Da får
det ikke hjelpe at det makeløse
resultatet skyldtes t~ svake, for-

Da kan også midt'forsvaret'bli tet-
tere. Røde gutter manglet denne
gangen .. Håvar Fjellvær fikk to

Vanviks Tore-gutter var i kalasform
.på Skavelmyra lørdag. Tore Sand-
vold var banens beste og gikk tykt
utenpå den tidligere toppspilleren
Tor Brevik (eks. Steinkjer og Våler-
engen). Brevik forsøkte etter evne å
holde ~angsund~forsvaret saIpmen

I Helsvart Bangsund!

Det sto 3-3 på Skavelmyra før
Bangsund ble knekket definitivt.
Svein Erik Jacobsen utliknet for
Bangsund før Jomar Langnes hea-
det en corner nydelig krysset. Der-
etter puttet Frode Saghaug, Tore
Sandvøld og Kaj, Vidar Sandvold
hvert sitt mål og dermed ble det alt-
så hele 7-3 i den morsomme
kampen.
Fortsetter Vanvik med sin gladfot-

ball på denne måten, blir det mange
artige stunder på Skavelmyra utover
sommeren. Mot seriefavoritt Nesse-
gutten forrige helg ble vanvikingene
to nummer for små i første omgang.
Med lørdagens fightervilje påplus-
set herrene Sørloth og Fjellvær kan

. dette bli riktig skøy framover: .

KAMPFAKTA:
3.divisjon:
VANVIK - BANGSUND 7-3 (3-
2)
1-0 Tore Stegavik, 1-1 Tom Bør-
ge Hanssen, 2-1 Tore Stegavik,
2-2 Kjetil Westerdahl, 3-2 Tore
Stegavik, 3-3 Svein Erik Jakob-
sen, 4-3 Jomar Langnes, 5-3
Frode Saghaug, 6-3 Tore Sand-
vold, 7-3 Kai V. Sandvold.

sjonene, og det ble ikke nev-
neverdig bedre av at trener
Tor Brevik trakk i trøya lør-
dag. Han spilte midtstopper
sammen med Espen Sand-
mo, men det var ikke der
problemene var størst.
Kantspillerne'på midtbanen
tar ikke ansvar hjemover,
det sammen med tildels sto-
re -problemer 'På si-
debackene gjorde sitt til at
hjemmelaget stadig kom'
rundt på kantene.
Vanvik vant på stor inn-J"'

sats, og laget fikk en fin
oppmuntring etter 1-4-tapet
mot Nessegutten i serieåp-
ningen.

Bangsund har på sine to
første kamper i 3.divisjon
fått erfare at det er tøffe tak.
Åpningskampen endte med
1-5 hjemme mot Vinne, og
lørdag ble det 3-7-tap borte
mot Vanvik. Bangsund har
store problemer med forma-

V~U1\'ikl * * * Tore Sandvold*.~ Tore Stegavik* Dagfinn Tangvik



inne spilte - Vanvik vant
Av Odd Arild Brenne

Noe overraskende
måtte Vinne i går se
seg slått 2-1 av Van-
vik. Muligens
undervurderte Vinne
motstanderen. Etter
at Vanvik hadde åp-
net 1. omgang best,
tok Vinne over, men
uten å omsette klare
målsjanser i scoring.
Sluttomgangen ble som den
første - Vinnes. Men istedet

for utlikning fikk Vinne en
baklengs til, før laget redu-
serte 4-5minutter før slutt.

Det var Vanvik som åpnet
best, og la et press på Vinne-
forsvaret de første ti minutte-
ne. Deretter tok Vinne over,
og skapte også en del mål-
sjanser. Men mål, nei det
klarte ikke hjemmelaget å
score på grusbanen på Ver-
dal. Omgangens eneste mål
kom etter en knapp halvtime.
Ballen gikk i mange trekk i
Vanvik-laget, før Frode Sag-
haug ble frispilt ute på høyre-

sida. Saghaug gjorde ingen
feil alene med Vinne-keepe-
ren. Men det «luktet» rnisten-
kelig av offside da Saghaug
ble spilt fri.
Spillemessig ble sluttom-

gangen helt og holdent hjem-
melagets - og laget burde sco-
ret ved to-tre anledninger.
Istedet sørget Tore Stegavik
for 2-0 til Vanvik et kvarter
før slutt. En presset Vinne-
keeper mistet ballen etter et
overlegg fra venstresida, og
Stegavik kunne lett sette inn
Vanviks andre scoring. Stein

Ivar Kjesbu reduserte fire
minutter før slutt, etter en
Vinne-corner.

Kampfakta:

3. div. avd. O
Vinne - Vanvik 1-2 (0-1)
Verdal grusbane
.Scoringer: .
28. min: 0-1 Frode Sag-
haug
76. min: 0-2 Tore Stegavik
86. min: 1-2 Stein Ivar
Kjesbu

r Sterkt av Vanvik
Vinne- Vanvik 1-2 (O-l)
Vanvik tok sir. andre seier på rap-

pen da de holdt stangen mot Vinne
søndag. Vertskapet hadde et rimelig
godt tak på våre utover i andre om-
.gang, men det hjalp ikke. Vanvik
holdt ut og dermed sikret laget seg
tre nye viktige poeng. Dermed er
Vanvik det Fosen-laget som har
kommet best i gang med årets se-
song også ..
Unge Frode Saghaug slo an tonen
med sin scoring etter 28 minutters
spill. Han mottok et flott overlegg
fra Roar Aunaas som han gikk og
scoret på.
l andre omgang økte Vanvik til 2-0
før Vinne reduserte. Bjørn Erik
Dragsnes sendte inn et høyt innlegg
som Vinne-målvakten mistet ned i
beina på Tore Stegavik. Det gjør
man ikke ustraffet og dermed 2-0.

.15.5. ~ li

Vanvik ble rundspilt,
Ranheim - Vanvik 4-0 (2-0)
Vanvik ble regelrett rundspilt av et

offensivt Ranheim-lag fredag
kveld. Vanvikingene, som tidligere i
år har vartet opp med til dels frisk
og fin fotball, var denne gang ikke
til å kjenne igjen. Laget er med
andre ord svært utstabilt og kan
svinge fra det begredelige til noe
nær topp. Fredag var det dessverre
langt fra toppen.
Vanvik hadde klare sjanser både
før og etter pause. Nærmest scoring
kom gjestene da Tore Stegavik var
alene med keeper etter pause, men
nettet ikke.

10.5.92

VANVIK
* * * Jomar Langnes* * Bjørn Erik Dragsnes* Michael Hansen

\ Ranheim
best i alt

Ranheim var flere
hakk bedre enn Vanvik
og vant temmelig lett 4-0
etter 2-0ved pause i gårs-
dagens 3. divisjonsopp-
gjør på Ranheim.
Det var et klart Ran-

heim- overtak fra første
til siste minutt og kam-
pen bar i stor grad preg
av envegskjøring.
Vertskapet sløste bl.a.

bort to hundreprosent-
sjanser. Vanvik ble aller
nådigst.«tildelt» en eneste
mulighet, men headingen
havnet til side for mål.
Ranheims mål ble ord-

net av: Tom A. Vanvik,
Roger Nyborg, Kjell Guld-
seth (straffespark) og
Rune Setsaas. Det var et
jevnt og godt Ranheim-
lag som presterte ars-
beste.

VANVIK
* * * Dagfinn Tangvik* * Tore Stegavik* Tore Sandvold



Sandvold-perle ga poeng
Vanvik - Fram/Skatva/1-1 (0-1)

F-F: KJELL DAHLE

VANVIKAN: En berlig scoring
av Kaj Vidar Sandvold reddet
belga for Vanvikans etterhvert
betydelige tilbengerskare. Han
dundret ballen i krysset på di-
rektenetter et langt framspill
fra broder Tore på siden.
Uten denne scoringen ville det blitt
en lei dag for Vanvik. Laget møtte
nemlig en vanskelig motstander
som gjennomgående var et hakk
bedre enn våre.

Stopper avgjorde
For Fram/Skatval måtte kampen
være ekstra deprimerende slik det

hele forløp. Bjørn Laugen ga stjør-
dalingene 1-0. Laget hadde egentlig
kontroll på kampen før lagets for-
underlige midtstopper Ole Molland
slo til. Først pådro han seggult kort,
noe han fortjent fikk etter å ha vist
usportslig adferd ved å hindre fri-
spark. Få minutter senere kom en
helt uforståelig og umotivert etter-
sleng med ballen langt av syne og
kampens gode dommer Roar Østbø
fra Folldal sendte mannen i gar-
deroben.
Dermed fikk Sandvold åpningen

han trengte da han dundret inn sitt
herlige mål.

Sørloth stor
Vanvik spilte med tre mann bak i et

system som kunne virke litt skrem-
mende mot et så sterkt lag som.

Uavgjort
i Vanvikan
KAMPFAKTA
3. div. avd. O
Vanvik-Fram 1-1 (0-1)
Skavelmyra gras
150 tilskuere
Scoringer:
22. min: 0-1 Bjøm Laugen
67. min: 1-1 Kai Vidar Sand-
vold _
Dommer: Roar Østbø, Rosen-
borg
Rødt kort: Ole Morten Vollan,
Fram

Lørdagens 3.divisjons-
oppgjør mellom Vanvik
og Fram på førstnevntes
bane, endte med ett po-
eng til hvert av lagene.
Hjemmelaget åpnet klart
best, men klarte ikke å
utnytte to store sjanser i
åpningsminuttene. Etter-
hvert kom"Fram bedre
med, ogmidtvegs i om-
gangen snappet Bjørn
Laugen et løst til-
bakespill, rundet keeper
og nettet sikkert.
Andre omgang startet

som den første, med et
markant Vanvik-press.
Flere sjanser ble spolert
før laget fikk uttelling
midtvegs i omgangen.
Jonny Sørloth slo et fri-
spark som Tore Stegavik
stusset videre til.Kai Vi-o
dar Sandvold. Sistnevnte
dundret til fra 20meter,
og ballen føk inn i krys-
set bak gjestenes keeper.

Like etter fikk Frams
Ole Morten Vollan rødt
kort, og hjemmepubli-
kum belaget seg på en
kraftig offensiv fra Van-
viks side. Det slo ikke til,
i stedet tok faktisk Fram
over banespillet. Fram
var nære på å ta ledelsen
ved et par anledninger, .
men den aller største
sjansen var det Vanvik
som hadde i sluttmi-

I nuttet. Frode Sandhaugs

I
heading gikk imidlertid i
stolpen, rør Fram-forsva-

I ret fikk ryddet opp.
I

Fram/Skatval, men det holdt fint.
Ikke minst takket være Johnny Sør-
loth som virkelig viste spill av klasse
denne gang. Etter en svært elendig
innsats mot Ranheim sist var han
banens beste sammen med Fram-
veteranen Morten Gulbrandsen.
- Rapportene fra Ranheim sa du

var banens dårligste, Sørloth. Hva
har skjedd fram til denne kampen?
- Ja, jeg er jo enig i at jeg var

svært utenfor mot Ranheim. Tror
aldri jeg har spilt en svakere kamp. I
dag fikk jeg spille slik jeg helst vil
selv og det gikk bra, sa en godt for-
nøyd Sørloth. Hans herlige presise
og snorrette venstrebeinspasninger
er det ingen annen fosning som har
på repertoaret. I tillegg stoppet han
som en kar, sammen med sine kolle- 4

gerHåvar Fjellvær og Jemar Lang- \.
nes. Når Fosens beste keeper står'

. bak disse igjen, blir det ikke lett å
I score. Dagfinn Tangvik var igjen so-
lid i buret.

-',

Valnik
* * * Johnny Sørloth* * Dagfinn Tangvik* Kaj Vidar Sandvold



<o.(D.q~.

Vanviks mål-
scorere i

lørdagens
kamp mot

Varden. Fra
venstre Jonny
Sørloth, Fro-

de Saghaug og
Kai Vidar
Sandvold.

Frode Saghaug vipper ballen over Varden-keeper Tor
Ottesen, og Vanvik leder 2-1.



0.~,92t Vanvik-:'av'sltltt,et,-' best
Da halve andreomgangen gjenstod av

kampen mellom Vanvik og Varden ledet
gjestene 1-0. Varden kontrollerte dessu-
ten det meste, og var nærmere 2-0 enn

Vanvik utlikning. Men så fant plutselig
hjemmelagets spillere ut at de skulle
slippe seg løs i angrep, og dermed en-
dret kampen totalt karakter. Vanvik

snudde 0-1 til 3-1, og seieren kunne gjer-
ne vært et par-tre mål større. Det siste
kvarteret haglet det nemlig med sjanser
foran Vardens keeper Tor Ottesen.

3. div. avd. O
Vanvik - Vardeg3-1 (0-1)
Skavelmyra Grasbane
150 tilskuere
Scoringer:
22. min: 0-1 Guttorm Stormo
72. min: 1-1 Jonny Sørloth
79. min: 2-1 Frode Saghaug
94. min: 3-1 Kai Vidar Sandvold
Dommer: Stig Amegård, Sverre
Lagene:
Vanvik: Dagfinn Tangvik, Tommy
Hammemes, Jomar Langnes, Jon-
ny Sørloth, Håvard Fjellvær (Egil
Hammer 71. min.), Ronny
Hammernes, Bjørn Erik Dragsnes,
Frode Saghaug, Roar Aunås (Tore
Sandvold 46. min.), Tore Steqavik,
Kai Vidar Sandvold.
Varden: Tor Ottesen, Richard Sa-
gen (Geir Florholmen 81. min.),
Arne Rian, Per Stornes, Dag Le-
greid, Steinar Sagen, Karsten
Sandvik, Jon Stormo, Guttorm
Stormo, Ole Einar Brekken, Tore
Gylland.

Av Geir Jenshus
Vanvik har hatt det med å

komme sterkt mot slutten av
hjemmekampene denne se-
songen, og lørdagens kamp
ble ikke noe unntak, Riktig-
nok åpnet vertene best, men
etter at det første kvarteret
var unnagjort kom Varden at-
skillig bedre med i kampen.
Denne tendensen forsterket
seg da gjestene tok ledelsen på
sin aller første avslutning mot
mål. Tore Gylland tok et inn-
kast raskt, og Guttorm Stormo
kunne stille inn storslegga.
Fra 20 meters hold føk ballen
inn bak en noe overrasket
Dagfinn Tangvik i Vanviks
mål.

Første omgang ble stort sett
kjedelig, og det var langt mel-
lom de klare målsjansene. Et-
ter pause virket det som Var-
den hadde god kontroll, selv
om Vanvik nå dro nytte av å
ha vinden i ryggen. Varden
kunne faktisk ha punktert
kampen i åpningskvarteret,
først gjennom en heading av
midtstopper Per Stornes som
gikk like utenfor, deretter da
Guttorm Storme var helt ale-
ne med keeper Tangvik. Sist-
nevnte fikk imidlertid et bein
på ballen, og hjemmelaget var
fortsatt med.

Tvilsom straffe
Midtvegs i omgangen

begynte så Vanvik å vise ten-
ner. Først dundret Kai Vidar
Sand vold til, ogkeeper ga en
retur som Tore Stegavik satte
over åpent mål. Deretter fikk
hjemmelaget tildelt et noe tvil-
somt strafIespark, da Tore Ste-
gavik falt i kamp med en Var-
den-forsvarer. De fleste på
Skavelmyra ble nok litt over-
rasket da dommer Stig Arne-

Igård fra Sverre pekte på straf-
fesparkmerket. Rutinerte Jon-
ny Sørloth gjorde ingen feil.

Samme Sørloth stod også
for forspillet til Vanviks leder-
mål, Sørloth dro til på et fri-
spark fra 25 meter, og ballen
spratt fra muren til Frode Sag-
haug. Saghaug hadde noen
minutter tidligere hatt to sto-
re sjanser uten å lykkes. Den-
ne gang lobbet han imidlertid
kaldt over en utrusende Var-
den-keeper og i mål. Sluttre-
sultatet var det Kai Vidar
Sandvold som sørget for på
overtid, og den scoringen må

nok gjestenes keeper ta på sin
kappe.
Hos Vanvik var de fleste bra

den siste halvtimen. Andre-
omgangen viste også at Jonny
Sørloth er en atskillig bedre
midtstopper enn midt-
banespiller. På Vardens lag
var midtstopper Per Stornes
eneren, dessuten gjorde Gut,
torm Stormo mye bra på midt-
banen. Hvordan laget kan la
en spiller som Tore Gylland
gå så mye arbeidsledig på ven-
strekanten er derimot en gåte
for oss.

Vanvik best i varmen
Vanvik - Varden 3-1 (0-1)
Vanvik greide seieren etter frisk
kjemping til siste slutt pinseaften.'
Først det siste kvarteret løsnet det
for hjemmelaget. .
Vardentok ledelsenved John Stor-
mo etter 22. minutters spill og kun-
ne avgjort kampen hadde det ikke
vært for toppspill avDagfinn Tang-
vik. Nok en gang levertehan spill av
klasse mellom stengene.
Johnny Sørloth utliknet på straffe-
spark 23 minutter ut i andre om-
gang. Tore Stegavik ble lagt ned i
feltet.
Frode Saghaug ga så Vanvikledel-
sen da ti minutter var tilbake. Han
tok en retur fra keeper. Samme Sag-
haug og kollega ToreStegavik skjøt
for øvrig over alenemed keeper tid-
ligere i kampen. .
Kaj Vidar Sandvold fastsatte slutt-
resultatet til 3-1 fire minutter på
overtid. Dommeren tillot «vanne-
pauser» underveis for å kjøle ned
spillerne litt i varmen.

Valn ik
* * * Dagfinn Tangvik* * Håvar Fjellvær* Tore Sandvold
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3. divisjon avd.O.
Verdal stadion.
200 tilskuere.
Scoringer:
5. min. 0-1: Jonny Sørloth (strat-
fespark).
27. min. 0-2: Kai Vidar Sandvold.
63. min. 1-2: Terje Sørhauq.
79. min. 1-d: Tore Steqavik.
Dommer': Kurt Fallmyr, Ytre Nam-
dal. .
Gult kort: Ståle Balgård, Verdal.
Rødt kort: Ståle Balqård, Verdal.
Verdal: Frode Røe, Knut J. Tu-
seth, Ole Kr. Austad, Trond Au-
stad, Knut M. Aurås, Roar Haug-
mark (Arild Storhaug 60. min),
Bjøm Engelin, Roar Forbord, Stå-
le Balgård, Omar Ward, Terje
Sørhaug.
Vanvik: Dagfinn Tangvik, Tommy
Hammernes, Jomar Langnes,
Jonny Sørloth. Håvard Fjellvær
(Pål Vidar Hansen 70. min), Ron-
ny Hammernes, Bjørn E. Drag-
nes, Frode Saghaug, Jarl Magne
Larsen, Tore Stegavik, Kai Vidar
Sandvold.

I:;. b.q)..

Ver~al skulle klyve til
topps på 3. divisjons-
tabellen lørdag etter-
middag. Vanvik ville
ikke by på noen som
helst problemer - trod-
de de fleste. Men Sør-
10th & co. tok ut-
fordringen og spilte
Verdal i senk med en-
kle midler.
erdal måtte ned før
telling og skade/syk-
doms-problemer, rødt
kort og spillere mi-
levis fra form - gjør at
man kan lure på om
laget reiser seg med
det første.

Med Morten Lerfald skadet,
Jan T. Aslaksen astma, Jørn
Fætten opptatt med eksamen
og sentrale Verdals-spillere
langt unna prima fotballform,
lå det an for et oppgjør .der ar-
beidskapasiteten og disiplinen
ville bli svært så avgjørende.

Hardt arbeide
Vanvik avslørte tidlig at la-

get var mest inntilt på nitti
minutters hardt arbeide. Gjes-
tene fikk da også den aller bes-
te starten med straffespark et-
ter fem minutter.
Verdal kom på etterskudd

og med et møysommelig og
sentrert angrepsspill ble det et
lett bytte for Vanvik. Sørloth
& co. spilte fornuftig og trakk
seg tilbakehver gang Verdal
vant ballen og strammet til
forsvarssekken på egen 16-me-
ter. Vanvik stolte dessuten på
at mulige langskudd ble pluk-
ket opp av keeper Dagfinn
Tangvik. Det holdt da også
stikk. Tangvik spilte mester-

Iig og tok det som glapp forbi
en hardt arbeidende forsvars-
rekke.
Verdal ble utålmodige og

glemte markeringen av Kai
Vidar Sandvold etter vel halv-
spilte førsteomgang=Derrned
var det to baklengs og ny frus-
trasjon i Verdals-leiren.

Vertskapet øynet en mulig-
het etter at Terje Sørhaug re-
duserte et stykke ut i andre

besatt. På flankene var det ri-
kelig med rom, men sjeldne
Verdalsspillere... Roar For-
bord slet og forsøkte. Han fikk
ikke rare hjelpen av de andre.

Dømt nord og ned
Vanvik er dømt nord og

I ned av de fleste, men forts et-
. ter laget i samme stil som mot
\ Verdal vil poengsituasjonen

er
omgang, men problemene
dukket opp igjen. Mens en del
fightet for at Verdal skulle
komme ajour med Vanvik
presterte Ståle Balgård kam-
pens mest klønete tackling, et-
ter at han fra før av hadde fått
gult kort. Det kunne ikke bli
annet enn rødt. Dermed var i
realiteten Verdal slått.
Jobben ble lettere for Van-

vik som punkterte kampen

bedres vesentlig. Det spilles
enkel fotball og resepten er
klar: Flest mulig i forsvar når
det er nødvendig og kontrin-
ger som, angrepsvåpen. Det

- holdt i massevis mot Verdal.
Laget har også kvalite.tsspil-

lere. Dagfinn Tangvik var pri-
ma keeper. Johnny Sørloth so-
lid i midtstopperposisjon. God
var også Bjørn Erik Dragnes
og Kai Vidar Sandvold.

\Al.T GIKK SKEIS
. Det var ingen fomøycl'Ver-
dalstrener som registrerte at
.en forventet tetplass gik.k
'. tapt. < ..•... .'

..::.Alt glkk" skeis, fastslo
Knut GunnarBrenne."

-:-Jegsynes Vanvik spilte
og kjempet bra.'Eri.kelt og
effektiVt er oftedet b,*,te. Det
holdt i alle fall til ~n klårseh3f
over oss, mente Brenne. .

_, ',' 0.0 ,:, __ "_;,,,.;,., _:.:

Vanv ik

•Ine
fulstendig ti minutter før full
tid. En dårlig Verdals-avkla-
ring og Tore Stegavik sa ja
takk og scoret.

Alt var forutsigbart
Det ble en skral lørdags et-

termiddag for Verdal. Det
meste var forutsigbart. Alt ble
forsøkt presset gjennom i mid-
ten. Der var Vanvik sterkest

t Overraskende
Vanvik-triumf
Verdal ', Vanvik 1-3 (0-2)
Vanvik har virkelig fått opp dampen
i årets 3. divisjon. I helga vant laget
meget overraskende hele 3-1 borte
mot antatt sterke Verdal. Topplaget'
Verdal ville fått topoengs ledelse på
tabellen med seier over vanvi-
kingene,
• Det skjedde ikke. Vanvik gikk re-
spektløst til verket og vant. Johnny
Sør loth nettet på straffespark alle-
rede etter seks minutters spill.
Kaj Vidar Sand vold økte til 2-0 da

37 minutter var spilt. HaR omsatte
en pasning fra Bjørn Erik Dragsnes.
Tore Stegavik fastsatte sluttresul-

tatet 33 minutter i andre omgang.
Da hadde Verdal redusert i forkant.
Stegavik nettet alene med keeper på
andre forsøk.
Frode Saghaug hadde for øvrig et

knallskudd i tverrliggeren på stillin-
gen 2-0. Verdal hadde ballen mest i '
kampen, men Vanvik var mest ef-
fektiv, Dette var nok årets beste
kamp fra Vanviks side.
, '\ i ~~ I,. I, ,; .,~'I J"~ j "

* *"* Kaj Vidar Sandvold* * Jomar Langnes* Dagfinn Tangvik i
._.'~



Jubel i Vanvik-leiren. Kepper Dagfinn Tangvik med lagets
målgjørere - fra venstre Kai Vidar Sandvold, Tore Stega-
vik og Jonny Sørloth.

Vanviks Bjørn Erik Dragsnes (midten) og han lagkamerater var gode mot
Neset og klatrer på tabellen.

1-;). ,.q.2

Hot VeroloJ..

I'i Ot Ve r c::J..o.Å .

Tore Stegavik punkterte kampen med Vanviks tredje sco-
ring.

-- --- --------------------------------------
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Unge Frode Saghaug slet for åfinne målet på Skavelmyra lørdag. Her ifin posisjon. Skogn-stopper Jostein Grim-
stad er lurt av, men mål ble det ikke.

Kaj Vidar Sandvold var stadig frampå og sørget også for perletreffen som ga redusering.



- Føler oss til overs
- Vi føler oss ofte til overs, både idrettslig og i

andre sammenhenger. Geografisk ligger Vanvi·
kan i Nord·Trøndelag, men de fleste her har langt
større tilhørighet til Trondheim og Sør·Trøndelag.
på en måte faller vi midt mellom to stoler, sier
Steinar Saghaug, nestformann i Vanvik ILs fot·
ballgruppe.

Saghaug legger ikke skjul
på at fylkesgrensa gjerne kun-
ne gått et par-tre kilometer
lenger øst. Tidligere var Van-
vik med i Fosen Fotballkrets,
etter kretssammenslåingen
tilhører man nå Sør-Trønde-
lag Fotballkrets.
Også i 1991var Vanvik med

i nord-avdelingen i 3.divisjon.
Foran denne sesongen søkte
man om å få plass i avdeling
sør, men ble ikke hørt.
- Både Nord-Trøndelag Fot-

ballkrets og NFF stilte seg po-
sitive til at vi skulle få spille
i søravdelingen, men resul-

tatet ble negativt for vårt ved-'
kommende. Heller ikke en
anke førte fram, sier Steinar
Saghaug, og lurer på om laget
ikke var ønsket i den sørtrøn-
derske avdelingen.
Brua over Skarnsundet har

ført til at Leksvik vurderer å
knytte seg nærmere til nord-
trøndersk idrett. For Vanvi-
kan blir situasjonen en annen.
- Det er tross alt tre mil mel-

lom Leksvik og Vanvikan.
Derfor blir det nok til at vi
fortsetter i Sør-Trøndelag
Idrettskrets, sier Steinar Sag-
haug.

- Vi føler oss litt til overs i Vanvikan, både idrettslig og i
andre sammenhenger, sier nestformann i Vanviks fot-
ballgruppe, Steinar Saghaug.

Må vinne
opa eget gras
- Det er

på hjemme-
bane vi må
ta poenge-
ne, borte
går det mer
i rykk og
napp, sier
Vanvik-trener
Hansen. (bildet). Hansen
var slett ikke fornøyd med
den første timen mot Var-
den, men sluttminuttene
gledet.
- Vi har en kvantitativt

tynn spillerstall, noe som
gjør oss sårbare for skader
og karantene. Vi må kjem-
pe for å holde oss over stre-
ken, men bør ha en sjanse
til å klare oss i kamp med
lag som Varden, Skogn,
Neset og Bangsund, tror
Hansen.
Michael Hansen kom til

Trondheim fra Tyskland i
1982.I Tyskland spilte han
på ungdomslaget til Ham-
burger SV, før turen gikk
til Osnabruck i 2. Bundes-
liga. I 1983-84spilte Micha-
el for Rosenborg, deretter
har han vært spillende tre- .
ner i Ranheim, Orkanger,
National og nå altså Van-
vik.

Kollektiv
drikkepause

Det var skikkelig varmt
på Skavelmyra lørdag. Så
trykkende var heten at
dommer Stig Arnegård fra
Sverre etter en halvtims
spill stoppet kampen, og
beordret kollektiv drikke-
pause. Det samme gjentok
seg et stykke ut i andre
omgang. .
Skavelmyra grasbane

ble anlagt i 1974,og ligger i
lia like ovenfor Vanvikan.
Banen har ofte vært bløt,
som følge av dårlig drene-
I ring. Tørken den siste tida
I har imidlertid snudd opp
ned på tingene, og de siste
dagene før kampen mot
Varden måtte man faktisk
vanne banen. Det har aldri
tidligere skjedd på Ska-

I velmyra. 1

Godt lag
fra lite sted

Vanvikan teller bare 500
innbyggere, men stedet
har likevel fått til et bra
fotball-lag de siste årene.
En god prestasjon når en
vet at nesten samtlige av
spillerne er født og opp-
vokst i Vanvikan. Bare ke-
eper Dagfinn Tangvik
(Leksvik) og trener Micha-
el Hansen (Trondheim)
kommer utenfra. Riktig-
nok trådte Jonny Sørloth
sine barnesko i Rissa halv-
annen mil unna, men Jon-
ny har nå forlengst bosatt
seg i Vanvikan.

I

Klart for Fosen-Cup
Fosen cupen skal også i år arrange-
res i fotballferien, og det er som tid-
ligere Nes/Oksvoll som tar seg av
selve arrangementet. I år er det 12
lag som er påmeldt fordelt på 10
klubber, og det betyr at alle senior-
lag fra Fosen som er med i seriespill,
med unntak av Ørland 2, er med.
Allerede i 1. runde er det duket for
et toppoppgjør. Da møtes Vanvik
og HILlFevåg, og det er åpent.
Hvis det ikke er for mange spillere
på ferie hos de to lagene, skulle det
være duket for en prestisjefull
kamp, hvor vi kan få en indikasjon
på styrkeforholdet mellom de to 3.
divisjonsavdelingene.

Å være på rett plass til rett tid er
viktig for en angrepsspiller uansett
Jag. Vanviks to-måls-scorer Tore
Stegavik beviste det da han scoret
begge målene etter gavepakker fra
HI L/Fevåg-forsvaret. Et «hori-
belt» tilbakespill og en gavepakke
aven pasning i HIL/Fevågs midt-
forsvar ga Tore de mulighetene han
trengte i kampen som endte 2-2.

Ekte mål
HIL/Fevågs mål var mer «ekte».
Lagets store fordel i fjor var angri-
pernes effektivitet da de kom hurtig
på løp inn i motstandernes forsvar .:
,Aive Hasselvold sviktet ikke og sør-
get for det første målet, skuddet fra
godt hold satt der det skulle. Det sis-
te HIL/Fevågmålet ble laget av Per
Chr. Sjetne etter møljespill som av-
sluttet et godt HIL/Fevågangrep.

Foruten Arve Hasselvold, som ser
ut til å gå en målrik sesong i møte,
viste Hans Lian og Bertil Kvithyll at
de blir et meget godt midtstopper-
par, selv om Bertil har spilt langt
bedre kamper tidligere. Flere spille-
re savnes i lagoppstillingen og det
skyldes skader. Bjørn Halgunset og
Kjell Buaune savnes mest. Vanvik
var det vanskeligere å bli helt klok
på. At angriperne med brødrene
Sandvold og Tore Stegavik blir far-
lig også i år er ikke vanskelig å spå,
men bakover sitter ikke alt som det
skal ennå.
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- Kunne vunnet!
F-F: ARVE STALLVIK

- Vi kunnet godt ha avgjort
dette til vår fordel. Nessegutten
spilte skuffende i dag og under-
vurderte oss. Våre gutter har en
spesiell evne til å motivere seg -
til seriekamper, mente en for-
nøyd trener Mikal Hansen, et-
ter at Vanvik hadde spilt 2-2 på
hjemmebane mot serieleder
Nessegutten.
- Kristoffer Fjellvær betyr
mye for oss, og hever hele laget,
fortsatte Hansen.
Vanvik,imponerte på grusbanen ved
Vanvik skole lørdag ettermiddag. At
man spilte på grus var vel noe av år-
saken til det jevne resultatet, men det
skal ikke ta glansen av Vanviks pre-
stasjon. 100 tilskuere fikk se, blant
andre Kristoffer Fjellvær i god form
etter spill på Groruds lag i Oslo. Noe
som styrket laget.

Mtivert
Frode Saghaug skjøt like over etter
fem minutters spill, men Vanvik var

presset. Det ble mye ping-pong-
fotball på den raske grusbanen men
Dagfinn 'Iangvik sto som vanlig godt
iVanvikburet. Nesseguttens nyeynd-
ling, Kenneth Pettersen greide ikke
helt å innfri, og Vanvikvar farlige på
kontringer. Så ble det da også Vanvik
som åpnet målkalaset representert
ved Frode Saghaug etter et innlegg
fra Kristoffer Fjellvær etter 35 mi-
nutter. En meget pen scoring i krys-
set til venstre for keeper. Sekunder
før pause kom likevelden viktige ut-
ligningen for Nessegutten, som pres-
set vertslaget.
Etter pause fortsatte Vanvikå gjø-

re det enkelt på det raske underlaget
og den vanskelige banen. Bjørn Erik
Dragsnes gjorde en god kamp og
Dagfinn 'Iangvik sto godt bakerst på
banen.

Kristoffer Fjellvær la den målgi-
vende pasninger til 2-1-målet for
hjemmelaget. ToreStegavik lurte Ke-
eper fra seks-sju meters hold etter et
uoppmerksomt Nesseguttenforsvar.
Plutselig var han alene med keeper
og hjemmelaget ledet helt til 15mi-
utt~~.gjensto og Ronny H.~:rnes

Her er det Vanviks bestemann Kristoffer Fjellvær som kommer uavgjort ut av
denne duellen mot Nesseguttens ToreBlikaas (t.h.)

var uheldig i en ellers god kamp og
sendte ballen foran eget mål .Noe
gjestene takket pent for å kvitterte
med mål. 2-2.

- Vi kunne ha vunnet denne kam-
pen, men er bra fornøyd med 2-2,
mente Vanvik.

Uavgjort
opa grus

i Vanvik
Vanvik og Nessegut-

ten spilte uavgjort 2-2 på
en liten grusbane i Van-
vikan lørdag. Den lille
banen gjorde at det ble
en sjanserik kamp, uten
noe stort spill. Nessegut-
ten kom best i gang,
men uten å score. Frode
Saghaug sørget for 1-0til
hjemmelaget etter en
drøy halvtime. Steinar
Eggen utliknet for Nes-
segutten sekunder før
pause.
Knapt midtveis

sluttomgangen sørget
Gisle Stornes for at Nes-
segutten kom foran med
2,1. Men bare fem mi-
nutter senere var Tore
Stegavik frampå og
brakte balanse i regn-
skapet. Og uavgjort var
det ingenting å si på i

1 denne kampen.

Vanvik
* * * Kristoffer Fjellvær* * Bjørn Erik Dagsnes* Dagfinn Tangvik



Fram-seier
Fram sikret seg tre

nye poeng lørdag etter-
middag, da de vant 1-0
over Vanvik på Framnes.
Hjemmelaget spilte god
fotball i første omgang og
burde nok ha avgjort alle-
rede da. Men scoringene
lot vente på seg og det ble
med Hågen Rismarks
nettkjenning i andre om-
gang. Etter scoringen
kom Vanvik mere med i
spillet, men de kjempet
forgjeves for en utlig-
ning. .1

Vanvik
* * * Kaj Vidar Sandvold* * Dagfinn Tangvik* Roar Aunaas

Vanvik-Sverre 3-0 (2-0)
F-F: KÅRE PETIER SUNDET

VANVIKAN: - Vi har fått til-
bake innsatsen, og vi vant for-

tjent. Dette er vel det beste vi
har levert pli denne siden av fe-
rien,' sier bestemann hos Van-
vik Kaj Vidar Sandvold etter
seier 3-0 over Sverre på grusen i
Vanvikan. Mot Vanviks store,
innsats, vilje og intensitet had-
de ikke Levanger-laget noen
sjanse til å ta poeng.
Det ble en fartsfylt og underhol-

dende kamp på grusen i Vanvikan.
Hjemmelaget var sterkt i forsvar, og
kom i angrep med et herlig trøkk.
Seieren kunne like godt vært større.
- Grus er ikke noen ulempe for

oss, sier lagets oppmann og altmu-
ligmann Kalle Sandvold. - Seriele-

Nytt Vanvik-tap
Fram/Skatval - Vanvik 1-0 (O-O)
Vanvik tapte igjen, 'etter at·
Fram/Skatval fikk inn en ball i en
broget situasjon seks minutter ut i
andre omgang. Kampen represen-
terte likevel et positivt skritt fram-
over for vanvikingene, som har slitt
fælt i det siste. Både Tore Stegavik
og Frode Saghaug hadde gode mu-
ligheter 'for tellende resultat, men
Saghaugs scoring ble annullert for
angrep på keeper:

der Nessegutten fikk også proble-
mer mot oss her på denne banen, så
dette takler guttene godt, sier Kalle
fornøyd.

Sandvold sentral
Kaj Vidar Sandvold ble sentral i

oppgjøret mot Sverre. Fra sin midt-
baneposisjon styrte han kampen,
og var aktivt med på begge de to
første scoringene. l-Oordnet broder
Tore på et pent skudd fra 16-meter
etter innlegg fra Kaj Vidar. Mål
nummer to tok Kaj Vidar seg av
selv.Roar Aunaas spilte ballen gjen-
nom til sin kaptein som løftet den
over en utrusende keeper.
Midtveis i 2. omgang var det klart
for 3-0,og scorer var Tore Stegavik i
et meget godt angrep som mange
Vanvik-spillere var involvert i. Tore \

ble spilt helt fri, og alene med kee-
per var det ingen problemer med å
score.

Sikret plassen
- Vi er helt sikker på å berge plas-
sen i3. divisjon nå, og da kan vi spil-
le uten press de siste kampene, det
skal bli godt, sier kaptein Kaj Vidar
Sandvold som hadde hele laget med
segmot Sverre. Alle tok sine tak, og
det var god tone innad i laget. For-
svaret med Egil Hammer i spissen
sørget for at Dagfinn Tangvik fikk
svært lite å gjøre, faktisk måtte han
vise seg frem bare en gang. God var
.også Jarl M. Larsen sammen med
Roar Aunaas og Tore Sandvold.
Dommer Roar Østbø, Rosenborg,

hadde et godt grep på kampen.

Van, ik

Innsatsen er tilbake

***t!*
Kaj Vidar Sandvold
Egil Hammer
Jarl Magne Larsen

Vanvik-seier
Vanvik vant 3:0 over

Sverre på Skavelmyra
lørdag, og tok dermed et
langt skritt mot fornyet
kontrakt i 3. divisjon.
Vanvik har lenge slitt
tungt etter en meget bra
start på sesongen, men
snudde altså trenden i
helga.
Sverre på sin side kan

med lørdagens tap defini-
tivt glemme alle ambisjo-
ner om å kjempe helt i

1- topp~n_. _
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tre minutter, og Varden gikk
til pause med ledelse z-L
Hjemmelaget økte på en

dødballsituasjon midt i andre
omgang, før Kai Vidar Sand-
vold scoret sitt andre mål for
dagen. I det siste kverteret
presset Vanvik på for å få en
utligning, men istedet gikk
Varden opp til 4-2på en kont-
ring.

Vanvik

Vanvik-tap
for bunnlag
Varden - Vanvik 4-2 (2-1)

":'anvikhar blitt sin egen fiende i det
SIsteog helgas scoring av Jarl Mag-
ne Larsen i eget nett tar prisen. In-
gen Vanvik-spiller rakk å markere
sin egen back, slik at headingen føk
inn i krysset. Bare tre minutter var
spilt da Larsen gjorde sin grove
bom. Kaj Vidar Sandvold skapte
balanse noen minutter senere, men
Varden var hele tiden best og økte
like før pause.
Laget fortsatte etter pause og gikk

opp til 3-1 før Kaj Vidar Sandvold
kunne redusere til 3-2. Da pøste
Vanvik på med folk i håp om utlik-
ning, noe som førte til at Varden
kunne øke til 4-2.

Varden-seier
Varden øyner håp om å

berge 3.divisjonsplassen etter
en fortjent 4-2-seier over Van-
vik på Vardetun lørdag. Merå-
ker-guttene kjempet i alle du-
eller, og vant først og fremst
fordi de ville mer enn mot-
standerne. Ole E. Brekken
scoret to ganger, mens Tore
Gylland og Stefan Øhrbom
ordnet de to andre målene for
Varden. 1-0kom allerede etter

Verdal fikk hevn
Vanvik - Verdal 2-6 (0-4)
Verdal kom til Vanvik for å hevne
3-1 tapet fra i vår, og hevn fikk de.
Gjestene var best og vant, 6~2.
Vanvik åpnet bra og hadde et godt

tak på kampen den første halve ti-
men, men personlige feil skulle bli
lagets bane denne gangen og gjeste-
ne ledet hele 4-0 ved pause.
Begge Vanviks mål kom iZ. om-

gang, og scorere var Håvard Fjell-
vær og Tore Stegavik. Det siste kom
på straffer. Kai Vidar Sandvold
brente en straffer i 2. omgang.
Spillernessig var hjemmelaget på

høyde det meste av kampen, men
Verdals tenning klarte ikke Vanvik å
stå imot.
Dermed begynner nedrykkspøkel-
set å puste Vanvik i ryggen igjen.
Det er snart nødvendig med en seier,
og den bør komme til helga mot
bunnlaget Neset.

Vanvik berger
Uavgjort borte mot Neset er

tilstrekkelig til at Vanvik får
ny kontrakt i 3. divisjon. Det

ble 1-1 i lørdagens oppgjør på
.Vinnatrøa, og ettersom både
Skogn, Bangsund og Varden
tapte i helga, har Fosen-gjen-
gen innfridd målet for seson-
gen.

Neset hadde en ørliten
teoretisk mulighet til å berge
før lørdagens kamp, men nå
er det definitivt klart for ned-
rykk. Frostingene har ikke'
spilt så langt nede i divisjons-
systemet på over en manns-
alder. Roar Vold scoret for Ne-
set, mens trener Michael Han-
sen sto for Vanviks viktige
scoring.

* * *- Kaj Vidar Sandvold* * Brynjar Aune* Ronny Hammernes

Verdal med
Verdal har fortsatt sjan-

sen til å ta igjen Nessegutten
etter 6-2over Vanvik lørdag.
Spesielt i første omgang spil-
te Verdal bra fotball. For
gjestene scoret Roar Haug-
mark (3), Jan Ove Aslaksen
(2) og Frode Sandvik. For
Vanvik var Håvard Fjeld-'
vær og Tore Stegavik mål-
gjørere. Vanvik har ett bein
i bunnstriden etter lørda-
gens tap.

* * * Kaj Vidar Sandvold* * .Roar Aunaas* .Ronny Hammernes
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Vanvik
Vanvik med ny kontrakt
Neset- Vanvik l-l (O-O)
Trener Michael Hansen tok saken i

egne hender i helga da han sikret sitt
lag ny 3. divisjonskontrakt. Den tid-
ligere Rosenborg-spilleren hoppet
inn på laget i andre omgang og sco-
ret målet som Vanvik ikke greide i
første omgang. Det var nok til ny
kontrakt., Bare teoretiske spissfin-
digheter i l. og 2. divisjon kan nå
frata Vanvik sikker plass.
Vanvik var klart best i det meste på
Frosta og burde vunnet med klar
margin etter sine sjanser i hopetall.

* * * Kaj Vidar Sandvold* * Kristoffer Fjellvær* Håvard Fjellvær



Uheldige Vanvik tapte
Vanvik - Sparbu 1-2 (0-1)
Vanvik var svært uheldig da de ble
slått av Sparbu på hjemmebane.
Sparbu scoret to ganger, den første
på en heldig corner og den andre på
en kontring midt i en meget god
vanvikperiode i 2. omgang. Hjem-
melaget var best i over 60 minutter
av kampen, men flere gode måltil-
bud ga ikke scoring.
Vanviks scoring kom mot slutten

av kampen og det var dagens beste
hos hjemmelaget, Kaj Vidar Sand-
vold, som scoret.

VANVIK
* * * Kaj Vidar Sandvold* * Pål Vidar Hagen* Brynjar Aune

~./O. Cja,

Knepen seier
til'Sp.arbu

Sparbu vant 2-1 over Van-
vik lørdag, etter å ha ledet l-
Oved pause. De gikk i ledel-
sen da Kent Rennan satte et
hjørnesprak direkte inn i
Vanviks mål da knappe fem
minutter var spilt.
Spillet bølget deretter fram

og tilbake til drøye halvtimen
var spilt av andre omgang.
Da klarte Sparbus Frode Rø-
vik igjen å få nettkjenning og
sørget for at Sparbu ledet 2-0.
Vanvik reduserte så til 1-2vel
fem minutter senere ved Kai
Vidar, Sandvold. Kampens
dommer var Jann Birger
Laugsand fra Steinkjer FK.

Av Odd Arild Brenne

Mye stod på spill da
Skogn og Vanvik møt-
tes på Reemyra Stadi·
on lørdag. Begge lage·
ne kunne rykke ned i 4.
divisjon. Var det det
som preget spillerne? I
allefall ble det en be·
gredelig fotballforstil·
ling - som Vanvik vant
1·0. Men også Skogn
reddet plassen, etter·
som naboene Nesse·
gutten satte Bangsund
på plass.

Vanvik trygget kontrakt
Skogn- Vanvik O-l (O-l)
Vanvik trygget ny 3. divisjonskon-

trakt lørdag. Da laget tok ledelsen
etter 30 minutter pustet alle lettet ut.
Da det senere i kampen ble klart at
Nessegutten ledet 4-0 i sin kamp,
kunne dommeren bare blåst av
kampen. Ingen giddet å gjøre noe
mer, da begge lag var sikret.
, Roar Aunaas ble matchvinner da
han headet inn et overlegg fra Frode
Saghaug.

De første 45minuttene ble
helt og holdet Vanviks. Gjes-
tene vant alle dueller på
midtbanen, og stod for det
som var av banespill. Skogn
fikk lite eller ingenting til,
og skapte knapt nok en enes-
te sjanse i omgangen. Van-
vik tok ledelsen etter en
knapp halvtime - ved Roar
Aunes. Han fikk gå opp ale-
ne på et overlegg fra høyre,
og styrte ballen ned i hjør-
net med hodet.
I sluttomgangen endret

kampen karakter. Nå var

det skogningene som stod
for det som var av spill, og
som produserte målsjanser.
Gang på gang var hjemme-
lagets spillere på ferde foran
Vanvik- målet. Men nærme-
re enn en annulert scoring
for offside kom aldri Skogn.
Men både Vanvik og

Skogn reddet plassen i 3. dI-
visjon. Vanvik ordnet biffen
sjøl. Skogn fikk hjelp av na-
boen Nessegutten, som sat-
te Bangsund på plass. Men
det ~r vel det en har gode na-
boer til!

Vanvik
* * * Tore Sandvold* * Brynjar Aune* Håvard Fjellvær

3. divisjon avd. O
Neset-Fram
Nessegutten-Bangsund

. Skogn-Vanvik
Sparbu-Ranheim
Varden-Vinne
Verdal-Sverre
Nessegutten 22 17 3 2 64-22 54
Sparbu 22 14 2 6 54-31 44
Verdal 22 13 4 5 59-28 43
Fram 22 12 7 3 50-22 43
Sverre 22 I1 3 8 40-43 36
Ranheim 22 9 4 9 42-29 31
Vinne 22 9 1 12 38-39 28
Vanvik 22 7 4 I1 32-45 25
Skogn 22 6 2 14 27-55 20
Bangsund 22 5 4 13 30-57 19
Varden ,22 4 5 13 29-67 17
Neset ~--,--_~22~4_3_1_5_2_6_-5~3--,-15_

1-6,
5-0
0-1
2-2
2-1
4-2
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