
VANVlk' A- LAG It/3

Vanvik 1993: Bak/ra venstre: Frank Rygh (oppmann), Håvard Fjellvær, Kaj Vidar Sandvold (spillende trener), Tore Sandvold, Tore Stegavik, Bjørn
Damhaug, Sigbjørn Bremseth, Joar Sæther, RoarAunaas, Jomar Langnes. Foran/ra venstre: Pål Vidar Hagen, Tommy Hammernes, Jørn Ove Røn-
ning, Per Olav Johansen, Dagfinn Tangvik, Steffen Dahl, Frode Saghaug, Ronny Hammefnes.

Spillerstall:
Målvakter: Dagfinn Tangvik,
Per Olav Johansen.
Forsvar: Jomar Langnes, Joar
Sæther, Håvard Fjellvær, Tom-
my Hammernes, Bjørn Dam-
haug, Jørn Ove Rønning, Sigb-
jørn Bremseth.
Midtbane: Pål Vidar Hagen,
Frode Saghaug, Kaj Vidar Sand-
vold, Tore Sandvold, Ronny
Hammernes, J arl Magne
Larsen.
Angrep: Tore Stegavik, Roar
Aunaas, Steffen Dahl.
Avgang: Brynjar Aune (lagt
opp), Johnny Sørloth (Rissa),
Bjørn Erik Dragsnes (militæ-
ret), Michael Hansen (Vestby-
en), Egil Hammer.
Tilgang: Joar Sæther (Leksvik).
Trener: Kaj Vidar Sandvold.
Oppmann: Frank Rygh.
Fotballformann: Håvard
FjeIIvær.

Fosna-Folkets tips for sesongen
l. Alvdal. 2. Orkanger. 3. NTH!.

4. Ørland. 5. Vanvik. 6. KIL/Hem-
ne. 7. HIL/Fevåg. 8. Rissa. 9. Kvik.
10. FK Fosen. 11. Tynset. 12. Sver-
resborg.

SkavelmyraHjemmearena:
stadion.
Plassering i fjor: Nr. 8 i 3. div.
avdeling O.
Målsetting: Bedre plassering
enn i fjor. ')...
Treningskamper: Vanvik-
Skauga 8-21 Vanvik-Mosvik
11-4, Vanvik-Afjord 1-0, Vanvik-
HIL/Fevåg 8-4, Vanvik-
National 3-8, Vanvik-FK Fosen
2-2, Vanvik-Leinstrand 4-2.
Motstandere i serien: Alvdal,
Tynset, NTHI, Orkanger, Kvik,
Sverresborg, Rissa, FK Fosen,
HIL/Fevåg, Ørland, . I
KIL/Hemne.
Første seriekamp: Mot Tynset på
vanvikgrusen.
Favoritter: Alvdal, Orkanger.
Dumpekandidater: Tynset,
Sverresborg.

'. .: : ~ I
Joar Sæther hever Vanvik
Hos Vanvik er lite endret fra tidli-

gere. Et stort pluss er Joar Sæthers .
. inntreden i laget. Joar ble stj erne-
.topp i Fosna-Folkets rangering siste
sesong, og han vil heve Vanvik et par
.hakk. Unngår Vanvik skader av be-
'tydning blir de farlige i serien. La-
gets akilles er keeperplassen. Må
Dagfinn Tangvik stå over kamper
stilies store krav Ul rorsvaret.
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Vanvik gleder seg
tillokaloppgjørene

F-F: KARE PETTER SUNDET

Vanvik har flere sesonger bak
seg i 3. divisjon avdeling Nord.
Det betyr at det er rutine i
massevis på dette nivået i laget,
og det betyr igjen at laget blir å
regne med i serien, Laget ser
frem til å spille lokalderbyer på
Fosen.
Det er mange år siden Vanvik spilte

et lokaloppgjør mot noe fosenlag,
bortsett fra i Fosencupen. Denne se-
songen er de forenet med resten av
Fosen, og det betyr et lokaloppgjør
annenhver kamp. Dette gjør seson-
gen ekstra interessant for nordt-
rønderne.
- Vi ser frem til årets sesong med

alle lokaloppgjørene, sier trener Kaj
Vidar Sandvold. - Vi har ønsket
dette lenge. Vi tror det blir mye arti-
gere for oss, sier Sandvold.

Ser bra ut
- Det ser utvilsomt bra ut hos oss .

i år, sier Vanviks trener Kaj Vidar
Sandvold. - Vi har fått Joar Sæt-

her inn som midtstopper. Han sty-
rer og dirigerer forsvaret meget
godt, og det betyr mye for oss. Også
Jomar Langnes ser ut til å gå en me-
get god sesong i møte, sier Kaj Vidar
som også trekker fram Pål Vidar
Hagen.
- Hyggelig er det også at de yngre

markerer seg. Dette gjelder i første
rekke Frode Saghaug og Ronny
Hammernes.
Forberedelsene har gått bra ifølge

treneren. Mye folk på trening, men
noen nøkkelspillere har vært endel
bortreist. Samtrening har det derfor
stort sett vært på treningskarnpene.
Disse har til gjengjeld gått meget
godt, bare ett tap, og det kom mot
National med hele 3-8.

Starter mot Tynset
Første seriekamp skal gå mot Tyn-
set hjemme på vanvikgrusen lørdag.
Det bør være en overkommelig opp-
gave for Vanvik. Tynset har de to.si-
ste sesongene strevet for å unngå
nedrykk, og har det ikke skjedd noe ~ -
ekstra med laget blir de slått av Van-
vik i seriepremieren. .

Vanvik ute av NM t
Vanvik - Freidig 2-3 (O-l) (2-2)
På vanvikgrusen måtte til slutt

hjemmelaget se seg slått 3-2 etter ek-
straomganger av Freidig i kvalifise-
ringskampen for NM. Vanvik var
fullt på høyde spillernessig og vel så
det, men det var Freidig som var den
mest eff~ktive foran mål. Freidig
scoret seiersrnålet et stykke ut i
andre ekstraomgang.
- Det skulle egentlig ikke endt

slik, etter min mening var vi kanskje
hakket bedre spillernessig, men et
par tullmål mot oss ødela for oss
denne gangen, sier trener Kaj Vidar
Sandvold.
Hos Vanvik spilte Jomar Langnes

en meget god kamp sammen med
Joar Sæther. Bra også av ToreSand-

I vold, Tore Stegavik og Pål Vidar
Hagen. Målscorere for Vanvik var
Pål Vidar Hagen og Roar Aunaas.

1) Alvdal
2) Orkanger
3) NTHI
4) KIL/Hemne
5) Rissa
6) Tynset

,
~

3. DIVISJON AVD. N
7) Ørland
8) Kvik
9) HIL/Fevåg
10) Sverresborg
11) Fosen
12) Vanvik

Vanvik vant
Det ble ikke den helt store kampen
da Vanvik møtte Leinstrand hjem-
me på grusen i Vanvikan. Lein-
strands spillestil med voldsom iver
og hissighet ødela det meste Vanvik
la opp til, men det ble seier 4-2. Best
hos Vanvik var Joar Sæther, Tore
Stegavik og Pål Vidar Hagen, men
også Jomar Langnes begynner å
ise gryende form. Målscorere var
~o~r Aunaas 2, Tore Stegavik og
'KaJ1Vida'rSandvold:

~



IHoppende glad
for seieren
Vanvik-Tynset 2-J (l-O)
F-F: KÅRE PETTER SUNDET

- Jeg har aldri vært så nervøs
før noen gang. Da vi hadde
vunnet var jeg hoppende glad, .
det var som en tung bør «datt»
av skuldrene mine, sier trener
hos Vanvik, Kaj Vidar Sand-
vold, etter seier 2-1 over antatt
dumpekandidat i 3. divisjon
Tynset. God kamp av Vanvik.
men Tynset var langt sterkere
enn antatt.
Tynset er av de fleste blitt regnet
som dumpekandidat denne seson-
gen. Kampen mot Vanvik på
Vanvik-grusen forteller noe annet.
Tynset var langt bedre enn ventet, og
Vanvik hadde problemer med å vin-
ne. Ikke rart at treneren var ekstra
glad for poengene.
Tynset som har fått flere spillere
fra Alvdal denne sesongen var ek-
stra hurtig på ballføreren og det.
skapte problemer for Vanvik. I star-
ten av begge omganger presset Tyn-
set, men Vanvik-forsvaret med en
meget god Joar Sæther i spissen red
det hele av. Vanvik var best like før
pause og de tok kommandoen helt
etter Tynsets utligningsmål,

Inntrent frisparktrekk
Det var Pål Vidar Hagen som sco-

ret i 1.omgang da han utnyttet svakt
forsvarspill hos Tynset. Seiersmålet
ble satt inn av innbytter Frode Sag-
haug på et innøvd frisparktrekk.
Håvard Fjellvær la frisparket på ho-
det til Joar Sæther som igjen styrte
.ballen ,til Frode ,sQRl, ja, den j mål,

••med breisia. En kjærkommen sco-
ring for Saghaug som var litt skuffet
over å måtte begynne på benken.
Det spørs hvem som var gladest av
målscorer Saghaug eller den nervø-
se treneren.
- Artig for Frode å oppleve dette,

sier trener Sand vold som selv hadde
store problemer med å få spillet til å
stemme. Det er vanskelig å være
spillende trener. .
Tynsets mål kom på en korrekt
idømt straffer 12. minutter ut i 2.
omgang.

Joar Sæther meget god ,
Eneren hos Vanvik var midtstop-

per og lagkaptein Joar Sæther. Han
har vel knapt nok spilt noen bedre
kamp. Glimrende i lufta og
plasserings- og taklingssterk på
bakken. Joar blir vond å skubbe seg
på utover i sesongen. God kamp
også av Roar Aunaas på venstrebac-
ken, Pål Vidar Hagen fremme i an-
grepet og Jomar Langnes som spilte
spiss det meste av kampen, men ble
trukket ned for å sikre seieren etter
det siste målet.
Dommer var Dagfinn Frøseth som

gjorde en god jobb med sine lin-
jemenn.

VANVIK
* * * Joar Sæther* * Roar Aunaas* Jomar Langnes



Vanvik pustet lettet ut etter hjemmeseieren over Tynset. Her fyrer Tore
Sandvold løs mot 1Ynset-måli}t.

Det var trangt iHIL/Fevåg-forsvaret når Vanvikpresset på. Her vinner OleAlfred Strand en duell ilufta
Aunaas. Avventende ser vi Johan Engvik, HIL/Fevåg, Jomar Langnes og Joar Sæther, begge Vanvik og Bjørn Hal-
gunseth, HIL/Fevåg.



Tragisk Vanvikan-tap
vold. Kvik kom imidlertid sterkt

Vanvik - Kvik 2-6 (1-2)

F-F:'KÅRE PETTER SUNDET

STADSBYGD:-Dette var
tragisk, jeg skjønner ikke
hva som har skjedd med'
laget. Vi er da mye bedre
enn dette, sier trener Kaj
Vidar Sandvold etter tapet
2-6 for Kvik på gressbanen
i Stadsbygd. Dette var
Vanviks andre stortap på
rad og 3-11 i målprotokol-
len. Det er lett å skjønne
trenerens frustrasjon.

:Det var Vanvik som kom best i
gang og tok ledelsen l-O etter få
minutter ved Kaj Vidar Sand-

utover i omgangen og scoret to
mål. .

Etter pausen fortsatte Kvik
kjøret, og scoret to til før Tore
Stegavik reduserte. Da var Van-
vik inne i sin beste periode, men
det glapp igjen og Kvik scoret
sine to siste.

Dårlig innsats
-Det er dårlig innsats hos oss

for tida. Vi klarer ikke å mobili-
sere lysten til å ta poeng, og har
problemer både foran og bak. Vi
er skuffet for vi vet vi er så mye
bedre, sier Kaj Vidar Sandvold. -
Jeg håper dette er den siste "bak-
oversveisen" vi har fått, sier Kaj
Vidar som erklærer at nå er:
Kvik-kampen historie og nye
oppgaver venter.

IS. OS. Q3.

Vanvik
*** Kaj Vidar Sandvold
** Frode Saghaug
* Tore Stegavik

Vanvik mest .effektiv I

Ørland BK - Vanvik 0-2 (0-1)
F-F:KÅRE PETTER SUNDET

ØRLAND: Vanvik var
langt mer effektiv foran
mål enn Ørland, derfor ble
det 2-0 og tre poeng til
nord trønderne . Ørland
hadde ballen mest, og pro-
duserte mange nok sjanser
til å vinne, men Vanviks
forsvar med Dagfinn Tan-
gvik og Jomar Langnes i
spissen greide 'brasene.

dag, sier Frank Moen.
God innsats
-Mot Ørland så vi hvor viktig det
er å ha en god keeper. Når Dag-
finn står så godt i mål som han
gjorde smitter det. over på ute-
spillerne, sier Vanvik-trener Kaj
Vidar Sandvold. -Jeg er meget
godt fornøyd med innsatsen i
dag. Vi lykkes med spillet vårt,
og vi er fremfor alt mer effektive
enn Ørland, sier Sandvold.
Vanviks første mål laget Tore
Stegavik på et meget fint angrep.
Pål Vidar Hagen la inn fra sia, og
'Fore, som sto helt umarkert, styr-
te ballen inn med hodet. Det
andre målet kom i andre omgang
og scorer var Frode Saghaug på
kontring.

-Vi manglet bare å sette ballen i
mål, det klarte Vanvik og vi tap-
te, sier en nøktern Ørland-trener
Frank Moen. -Vi spilte med
høye baller inn i Vanvik-feltet i
starten, men det var dødfødt. Vi Omrokkeringer
la om etter pause, men lykkes I Vanvik har hatt store problemer
ikke. Midtstopperne og keeper de siste kampene, og derfor var
Dagfinn Tangvik tok ned det som det nødvendig med omrokeringer
kom. Tangvik var meget god i . i laget. Dagens bestemann hos

Vanvik, Jomar Langnes ble flyt-
tet ned til midtstopperplass sam-
men med Joar Sæther, mens
Håvard Fjellvær og Roar Aunaas
ble sidebacker. Tore og Kaj
Vidar Sandvold støttet opp bak
angrepet fra flankene og skaffet
frem den nødvendige tyngde.
Ikke noe ukjente plasser for noen
av spillerne, og mot Ørland viste
det seg å være et lykkelig valg.
Vanvik har vunnet sitt første
lokaloppgjør i 3.divisjon.

Ørland spilte egentlig en god
kamp, det var bare scoringene
som manglet. Både Kalle Wenes
og Jo Tessem var alene med
Dagfinn Tangvik, men de klarte
ikke å overliste burvokteren hos
Vanvik. Best hos Ørland var
Hallgeir Lund som satte Håvard
Fjellvær på prøve flere ganger,
spesielt i l.omgang, men skudde-
ne til Hallgeir var for dårlig inn-
stilt,de havnet i nettveggen i det
korte hjørnet.

Vanvik.
* * * Jomar Langnes* * Dagfinn Tangvik* Frode Saghaug



Vanviks beste, midtstopper Jomar Langnes, jobber hardt for å holde Ørlandsspissene Frode Lund og Jo Tessem, vekk fra målet.

Kaj Vidar Sandvold dundrer til 08. ballen fyker imål på Skavelmyra lørdag.

Hot ~'LI Hemnf
Nr. ID .AT lolf
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Sandvold har kontroll
Vanvik-
KIL/Hemne
3-2 (3-1)
F-F: KJELL DAHLE

VANVIKAN: To dundren-
de scoringer signert spillen-
de trener og en sikker opp-
følging av unggutten Frode
Saughaug var nok til å
knekke tilreisende
KILIHemne. Vertene leder
3-0 da 23 minutter var spilt,
men KILIHemne kom til-

bake, og det ble tilslutt uli-
delig spennende å være
lokalpatriot på Skavelmyra.

Kaj Vidar Sandvold opplevde
dobbel trium lørdag. Først som
spiller og de to flotte scoringene,
dernest som trener der han kunne
glede seg over at 18-årige Frode
Saghaug fikk et skikkelig gjen-

. nombrudd.

Farlig talent
Frode Saghaug har vaket i skor-
pen under de lokale stjernene i
Vanvik en tid. N å blomstret han
skikkelig til og var livsfarlig for
alt som var av hemnværinger.
Frode er rask nok til å løpe om
kapp med de fleste, også med

ball. Samtidig har han teknikk og
fotballforståelse nok til å skjønne
hvor han best får levert ballen.

Dette var oppskriften på Sand-
volds to nettkjenninger. Først på
venstreflanken, der Saghaug fløy
til dødlinja. Overlegget kom til
Kai Vidar Sandvold på bakre
stolpe, og pan - 1-0. Da var 11
minutter spilt.

Fire minutter senere var det
dacapo, bare med den forskjell at
Saghaug da benyttet kalken på
høyre side. Nok en gang kom han
helt inn, og overlegget havnet
hos samme Sandvold på bakre.
Dermed smalt det igjen, og frus-
trerte og markeringssvake
KILlHemne-spillere måtte ta
avspark på nytt.

Kom igjeri
Frode Saghaug sørget selv for 3-
O scoringen. Han smelte inn et
overlegg fra Tore Stagavik, og
dermed var kampen avgjort -
trodde man. Men fotball er fot-
ball, og veteranen Olav Magnus
Stamnestrø reduserte på straffe-
spark ti minutter før halvtid
. En Vanvik-spiller hands et i fel-
tet. Spenningen økte to minutter
etter sidebytte da gode Dafinn
Tanvik måtte se et skudd fra Per
Erik Bjerkneset gå inn.
KILIHemne førte nå kampen,
men likevel kunne unge Saghaug
pyntet på resultatet på slutten.
Når rutinen blir større, vil Vanvik
få endre mer glede av sitt nye
funn.

Vanvik på
hugget
Alvdal-Vanvik 1-1 (1-1)
ALVDAL: Kaj Vidar Sandvold
var på hugget nok en gang da
Vanvik dm med seg det ene
poenget hjem fra Alvdal i helga.
Sandvold utliknet på en stygg
forsvarstabbe hos vertene i første
omgang. Både Sandvold og Joar
Sæther hadde forøvrig hver sin
megamulighet til å avgjøre kam-
pen, men begge misset fra kort
hold. Det ville heller ikke vært
rettferdig, kampen sett under ett.
Alvdal startet best, før den jevnet
seg ut. Alvdal hadde også mange
feite målsjanser, men Dagfinn
Tangvik sto sikkert i mål hos
gjestene.

ICf. 06.Q3.

Uflaks for Vanvik j
Sverresborg- Vanvik 5-2
TRONDHEIM: Vanvik hadde
maksimal uflaks på Dalgård i
helga. Ingenting ·lykkes for
laget. Tverrliggerskudd, brent
straffespark (Ronny Hammer-
nes) og alene med keeper (Kaj
Vidar Sandvold) brakte laget
til fortvilelse og galgenhumor.

Roar Aunaas pyntet på
, resultatet med to scoringer da

Sverresborg ledet 5-0 og auto-
matisk slappet av. Vertene var
best, men ikke så mye bedre
som resultatet tilsier. Jomar
Langnes ble skadet og måtte
sy noen sting i hodet etter sam-
menstøt, men er klar igjen gan-
ske raskt. Magnus Svendsen
(2), Egil Johnsen (2) og Arve
Vass botn var målscorere for
Sverresborg.

oS.Ob.~3.

Vanvik
* * * Dagfinn Tangvik* * Joar Sæther* Jomar Langnes

* * * Frode Saghaug* * Kai Vidar Sandvold* Joar Sæther

Vanvik
Pr.

* * * Tommy Hammernes* * Tore Stegavik* Jomar Langnes

Scoringer 3.divisjon
9 mål: Ketil Jensen FK Fosen.
6 mål: Kaj Vidar Sandvold, Van-
vik - Jo Tessem, Ørland BK -
Roar Berge, Rissa-Basse Riseth, ,
FKFosen.
5 mål: Frank Foss, Rissa - Olav
Schølberg, FK Fosen.
4 mål: Remy Fætten, Rissa -
Tommy Skarheim, Ørland BK - .
Jan Åge Kløften, Ørland BK.
3 mål: Frode Saghaug, Vanvik -
Roar Aunaas, Vanvik - Aslak
Sørvik, FK Fosen -Hugo Hansen,
FK Fosen - Terje Kristiansen,
Rissa - Geir Svebakken, Rissa.
2 mål: Tore Stegavik, Vanvik -
Tore Sandvold, Vanvik - Erlend
Børmark, Rissa - Terje Buaune,
HIL/Fevåg.

Ørland BK - Håkon Isdal, Ørland
BK - Ulf Nerland, Ørland BK.·

l mål: Knut Arne Flataunet,
Kjell Buaune, Ole Alfred Strand,
Bertil Kvithyll, Lasse Strand, --------------'~
Olav Arild Hasselvold alle
HIL/Fevåg - Pål Vidar Hagen,
Vanvik - Dag Jensen, FK Fosen-
Kenneth Sletten, FK Fosen -
Johnny Sørloth, Rissa - Steinar
Rostad, Rissa - Tommy Stav,
Ørland BK -Asgeir Eggan,
Ørland BK- Kalle Wenes,



Vanvik
* * * Dagfinn Tangvik* * Joar Sæther* Pål Vidar Hagen

Vanvik-bombe på grus
-F: KJELL DAHLE

Vanvik-FK Fosen 2-1 (1-0)
VANVlKAN:-Vi trengte
poengene bedre enn dere!
Så enkelt kunne det sies på
grusbanen i Vanvikan søn-
dag. Ordene tilhørte lagle-
der Jarle Dahl hos Vanvik
som argumenterte med en
Fosen-patriot etter at fløyta
gikk for full tid. Bomben
var et faktum, Vanvik had-
de slått tabell-treeren.

Nettopp poengmangelen var
også den eneste grunnen til at
Vanvik skulle vinne. For Fosen
var best i det meste hele sønda-
gen, bortsett fra det viktigste i en
fotballkamp. Og det er de tellen-
de resultater som blir stående i
-protokollene.

I Langnes stor
-Jeg hadde ventet meg et Fosen-
lag som var et hakk kvassere enn
det vi møtte. Spesielt i angrep
synes jeg de var tamme, da var de
bedre på midtbanen, sa kampens
store spiller, Vanvik-stopper
Jomar Langnes. 22-åringen vika-
rierte for en skadet Joar Sæther
bakerst og det gjorde han med
bravur. I perioder var han som en
vegg alene for Fosen-spillerne.

Vanvik tok ledelsen ved Tore
Sandvold få minutter før halvtid.
Aslak Sørvik utliknet på straffe-
spark for Fosen etter felling i

Vanvik-feltet, før dagens mål
kom minutter før slutt. Kaj Vidar
Sandvold smelte ballen inn i
hjørnet ti! Frank Lilleli fra 23
meters hold! En perle av de sjeld-
ne på en Fosen-bane.

Skader og skader
Begge lag hadde syke og fra-
værsIister vonde som år før kam-
pen. Verst var det hos Vanvik
som manglet spillere som Håvard

Fjeldvær, Roar Aunaas og Ronny
Hammernes i tillegg til nevnte
Sæther. Barnedåp og sydenturer
er ikke det lettest kombinerbare
med 3.divisjonsspill, men heldig-
vis gikk det bra. Fullt så godt
gikk det ikke for Tore Stegavik
som måtte på operasjonsbordet i
går etter søndagens kjevebens-
brudd. Fosen manglet Hugo Han-
sen og Basse Riseth, for å nevne
to av de mest sentrale.

Vanvik
* * * Jomar Langnes* * - Kaj Vidar Sandvold* Pål Vidar Hagen



Praktscoring i Vanvikan
Vanvik - Ørland 1-0
F-F: KJELL DAHLE

VANVIKAN; Et praktfullt

skudd fra 22 meters hold
avgjorde kampen på Ska-
velmyra lørdag. Roar
Aunaas fikk stjernetreff og

* * * Pål Vidar Hagen* * Jarl Magne Larsen* Dagfinn Tangvik

Vanvik fikk juling
KIUHemne- Vanvik 4-0
KYRKSÆTERØRA:
KlLlHemne valset ned Vanvik
allerede fra start i lørdagens
serieoppgjør. Vertene ~unne' * *
ledet 4-0 etter et kvarter i Anes- *
øyan, men greide ikke å score -~~----~~~----"
før etter 32 minutter.

Da var til gjengjeld kampen
punktert. Før pause satt. det
ytterligere to baller bak vikar-
keeper Egil Hammer i Vanvik-
buret. Han måtte steppe inn for
lagets dyktige sisteskanse Dag-
finn Tangvik som var i Bergen.
Vanvik tal' ham vanligvis hjem
'til kampene, men denne gangen
skjedde ikke dette. N å kunne
ikke Hammer lastes for målene,
men Hammer er jo egentlig ute-
spiller og sikkerheten bakerst
blir ikke større av den grunn.

Pål Vidar Hagen
Tore Stegavik
Egil Hammer

publikum koste seg med
ballens bane opp i lang-
krysset. -

Publikum i Vanvikan begyn-
ner' å få smaken på eksklusive
scoringer.' Forrige helg var det
unggutten Thomas Rognes som
ble yndlingen med sitt fantom-
skudd mot HILlFevåg. -Den
gangen holdt jo ikke det til seier,
det gjorde det nå, sa en lykkelig'
Vanvik-trener KaJ Vidar Sand-
vold etter kampen.

Ørland svekket
Kanonen til Aunaas kom i før-

ste omgangs siste minutt. Da
hadde Vanvik hatt et godt tak på
spillet og scoringen var ikke
ufortjent. Men Ørland hadde
også hatt sine store sjanser. Både
Ulf Nerland og Manfred Aune
hadde hver sin mulighet alene
med Vanvikans gode målvakt
Dagfinn Tangvik. Ørland var
tydelig svekket når nøkkelspille-
re som Jo Tessem, Jan Age Kløf-
ten og Tommy Skarheim mang-
let. -Det synes på laget, men vi
håper at de fleste er på plass til
neste kamp. Jo Tessem får vi
kanskje ikke med før mot Fosen,
men fortsetter det slik må vi vur-

dere dette tidligere, sier Ørland-
oppmann Helge Pedersen.

Vanvik kommer
Spillende trener Kaj Vidar

Sandvold spiller ikke for tiden
men gjør manns jobb fra benken:
-Jeg synes vi hadde kontroll på
kampen bortsett fra en periode
midt i andre omgang. Da var
Ørland best, sier Sandvold. Han
har fått orden på laget igjen etter
HlLlFevåg-nederlaget sist helg.
Nå gjelder det å redde plassen og
det ser bedre ut etter denne helga.

* * * Kaj Vidar Sandvold* * Pål Vidar Hagen* Dagfinn Tangvik
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Vanvik -fyrverkeri
Vanvik-Sverresborg 3-0
F-F: KJELL DAHLE

VANVIKAN: -Vi må være
fornøyd med hver seier vi
får i kampen for å overleve.
Nå ser jeg imidlertid lysere
på situasjonen. Fosen har
ikke noe å spille for og da
har vi et lettere kamppro-
gram igjen enn Rissa og
Alvdal, sa banens store
spiller Vanvikan, spillende
trener Kaj Vidar Sandvold.

Sandvold spiller spiss med en

intelligens som få Fosen-spillere
gjør ham etter. Lørdag spilte han
på en knivegg, på offfside-iinjen
hele tiden, stadig på vakt etter
gjennombrudd. Men som Fosen-
spillere flest ble han ikke avblåst
for offside. Gløgge Sandvold vis-
ste akkurat når han skulle starte
og når det motsatte var lurt.

Avgjorde
Vanvik leverte et fyrverkeri av

en fotballkamp de første 21
minuttene. Da sto det 3-0 til vert-
skapet og kampen var avgjort.
Kaj Vidar Sandvold sørget selv
for 1-0 på en kontrollert ball,
utakbart for Sverresborg-keepe-

ren. Et par minutter senere spilte
Pål Vidar Hagen, en annen av
kampens store forgrunnsfigurer,
vegg med Sandvold. Hagen fikk
ballen igjen og dundret den inn
på direkten,- 2-0. Tore Sandvold
sørget for den tredje scoringen
etter 21 minutters spill. Da gikk
lufta ut av Vanvik-ballongen og
bare dyktig keeperspill av Dag-
finn Tangvik hindret redusering
før pause.

Etter pausen 'reduserte Sver-
resborg. Vanvik kom tilbake og
hadde mange sjanser uten å lyk-
kes. Men punkteringen var for-
lengst satt inn og spenningen
vedvarer i bunnskiktet.

Kaj Vidar Sandvold var en kon-
stant trussel for Sverresborg. Her
scorer han Yanviks ferste målfor
dagen.



Helsvart iVanvikan
F-F:PETTER LINDSETH

.VANVIKAN: - Taper vi
denne kampen, ligger ned-
rykningsspøkelset i bakho-
det,' mente Vanviks lagle-
derbenk før kampen. Dess-
verre gikk det troll i ord, og
tabellen, er ingen hyggelig
lesning etter en heller sel-
som kamp av Vanvik. De
fire baklengsmåla kom alle
i siste omgang! Hjemmela-
get fungerte bare i 45
minutter.

Lørdagens kamp ble spilt på
grus grunnet overvann på Ska-
velmyra og de få tilskuerne fikk
liten, eller ingen grunn til å rope
hurra for det vanvikingene pres-
terte. Første omgang bar preg av
mye kjemping av begge lag, uten
målbare resultat. For Vanviks del
ble det for trangt framover, og
spissene savnet nok gode pas-
ninger fra midtbaneleddet.
Omgangen sett under ett 'var
Vanvik mer aggressive foran mål
enn gjestene og hadde Alvdal
under kontroll. Det er blant annet
verdt å nevne at Tore Stegavik
etter 35 minutter spilte en god
ball fram mot mål, men avslut- ~
ninga ble det aldri noe av. Et
annet sætrekk ved første omgang ,
var forsvars spillet, og spesielt
offsidetaktikken. Den satt som et •
skudd, og Alvdal gikk i fella
gang på gang, slik at omgangen
endte målløs.

Fatal sisteomgang
De resterende 45 minutter ble

et eneste langt gjesp, sett i van-
vikperspektiv. Laget skapte lite,
til tross for at kampviljen var til
stede. Det gikk knappe fem
minutter før gjestene alt for
enkelt slapp til og satte ballen
sikkert i nota. De neste to bak-
lengsmåla kom nesten beg&,e i
omgangens 28. minutt. Atte
minutter gjensto da en noe uhel-
dig keeper Per Olav Johansen

slapp inn et langskudd, og gjeste-
ne kunne juble over 4-0. Johan-
sen var for øvrig plaget aven
skade han tidligere har pådratt
seg .

Dommer Geir Vannebo var på
høyden med de 22 han 'WlE satHil
å bestyre, og han nøyde seg med
et gult kort til Jomar Langnes for I
kjeftbruk. Samme Langnes var
mest opptatt av å kommentere
Vannebos avgjørelser, og bør
være fornøyd ,med å slippe med
en advarsel.

04. 09. ~3.

Vårt råd til Vanvik blir dermed
snarest å glemme Alvdal-kam-
pens andre omgang, og heller
sikre tabellplassen med å utnytte
det potensiale laget tross alt
framviste tidligere i kampen ..

* * * Pål Vidar Hagen* * Ronny Hammernes* Håvard_Fjellvær

Vanvik
godt
med
men tapte 5-0
FF:KJELL DAHLE

NTHI-Vanvik5-0 (2-0)
TRONDHEIM: -Vi var mye
bedre enn resultatet tilsier. Jeg
synes vi hadde en stor del av
spillet, men fikk aldri mål på
sjansene våre, sa spillende tre-
ner Kaj Vidar Sandvold etter
onsdagens nedsabling på grus-
banen på Lade.

Studentlaget NTHI er dermed til-
bake i en fryktinngydende form og
har på to kamper dunket inn 10-0.
Rissa tapte som kjent med samme sif-
fere sist helg.J morgen··\:)Fa1ter-såde to

~ubben sammen til lokaloppgjør
på Langsand.

Effektivt lag
rle Dahl etter kampen. Og perioden

. Dahl sikter spesielt til var etter en halv
times spill i andre omgang. Den første
halvtimen av andre omgang hadde Van-

* * * Tommy Hammernes* * Pål Vidar Hagen* Håvard Fjeldvær

.1 . - -

vik trykket og kontrollen i kampen, men
fikk aldri mål. Plutselig fikk NTHI to
sjanser og dermed var kampen punktert.
Da sto det 4-0 og slaget var tapt.
Vanvik hadde sin største sjanse i første
omgang da Frode Saghaug nær hadde
scoret, men keeperen fikk avgjort til sin
fordel i nærkampen de to imellom.



Trener Ka} Vidar
Sandvolds mannskap
ble for sterke for Ris-
sa i krisekampen på

Langsand. Ka} Vidar
starter her angrepet
som forer til Vanviks
første mål, noe Geir
Svebakken prever å

hindre.

Il.oCf.9~.



Keeperne var umulige
F-F: KÅRE PE'ITER SUNDET

RISSA:Det kunne blitt
mange mål i lokalopp-
gjøret mellom Rissa og
Vanvik på Langsand,
men to gode keepere var
i det umulige hjørne.
Rissa kjørte hardt ut i
starten og kunne punk-
tert kampen fullstendig,
men Dagfinn Tangvik
avviste alle forsøk. I
den andre baneenden
opererte Lasse Hafell i
stor stil utover i
2_omgang da Vanvik
hadde sine stormløp.

Rissa startet trykket mot
Vanvik-målet helt fra starten,
og bare Dagfinn Tangvik i
spillehumør holdt Vanvik
inn i kampen. Både Jan Arne
Skalmerås og Roar Berge
kom alene med Vanvik-kee-
peren som tok frem parader
av meget høy klasse. Rissas
ergrelse over forspilte sjanser
rakk bare såvidt å legge seg
før Vanviks første scoring
kom, og den vil bli husket i
Vanvikan. en tid fremover.
Jarl Magne Larsen scoret
årets mål for Vanvik, og det
på en kanon i krysset fra
straffefeltet. Kaj Vidar
Sandvold spilte frem Frode
Saghaug som la inn fra død-
linja og traff Jarl Magne på
skolissa, Ut av læreboka
kaller man det.

Bare to minutter senere
fikk Rissa mer å ergre seg
over for da skulle det stått I-
l. Roar Berge ble lagt ned i
feltet, men Jan Ame Skal-
merås som virket svært
ukonsentrert satte ballen

utenfor.
Det ble bare med

Vanviks ene
l.omgang. Vanvik
kom lengere frem på
banen utover i
omgangen, men det
var Rissas omgang.

Opp i2-0
2.omgang var bare 2

min gammel da Tore
Sandvold ordnet 2-0
for Vanvik. Igjen var
Kaj Vidar Sandvold og
Frode Saghaug invol-
vert i grunnarbeidet.
Lasse Hafell rakk var
bare så vidt borti et
høyt innlegg som dup-
pet ned til umarkerte
Tore Sandvold som
scoret kontant fra kort
hold.

Reduseringa kom
10 minutter før slutt da
Geir Svebakken tok
ned et frispark og sco-
ret fra fem-meteren.

Å snakke om for-
tjent eller ufortjent i et
slikt lokalderby er van-
skelig. Rissa hadde
store sjanser i
1.omgang og burde
avgjort kampen da,
mens de kan takke
Lasse Hafell for inn-
satsen han gjorde da
han reddet Tore Sand-
volds forsøk
2.omgang.

Kampen var langt fra av
høy 3.divisjonsstandard. Det
blir servert for mange d~ige
pasninger, og et utall av off-
sideavblåsninger. Underlig
nok så var en av banens mest
erfarne spillere involvert i de
fleste av dem. Jan Arne
Skalmerås forsøkte seg som
angriper på topp, men med
blandet resultat. Han
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* * * Dagfinn Tangvik* * Frode Saghaug* Joar Sæther

demonstrerte hurtighet, men
den kommer vel mer til sin
rett lenger bak på banen.

Frank Foss og Erlend Bør-
mark var nesten usynlig i
kampen og forklarer Vanvik-
trener Kaj Vidar Sandvold
slik: -Tore Stegavik skulle
hindre Erlend og legge sine
gode baller fremover, og Joar
Sæter skulle holde et våkent

øye med Frank. Jeg tror beg-
ge lyktes i sine oppgaver.

I tillegg til de to keeperne
spilte Vanviks Frode Sag-
haug og Rissas Ronald Hel-
lesvik godt. Frode var med
på det meste Vanvik foretok
seg i angrep, mens Ronald
var meget god i sin forsvars-
rolle og som driver fremover.
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