
IV'K,rv6Arv F.K.: Foran t.v.: Frode Saghaug, Rune Kaeseth, Kenneth Winge, Kenneth Røstad, Lars Erling Neergaard, Henrik Jønvik, Tho-
Bjørnebo, Ronny Rian, Geir Johnny Rolitrø, Arnfinn Berget, Robert Sunde, Frode Jensen Hammervold, Tore Stegavik, Trond Gra-
og Jørn Ove Rønning.
[n»: Bjørn Augdal (trener), ørjan Solstad, Torbjørn Sunde, Morten Myran, Christian Wee, Pål Vidar Hagen, Tommy Hamsnernes,
Sæther, Tor Einar Aune, Hans Christian Aasen og Johnny Sandvold (oppmann). Roar Riseth, Tom Erik Dahl, Tore Sandvold, Kai
Sandvold og Bernt Bjerkan. var ikke tilstede da bildet.ble tatt.



16.IJ.93. Bjørn Augdal (30) har tatt jobben som trener
i Vikingan FK. Han ser frem til å tafatt på

jobben.

Bjømtrener
Viking an
F-F: KÅRE PETTER SUNDET

VANVIKlLEKSVIK:Alt
ser ut til å ordne seg for den
nye samarbeidsklubben
Vikingan FK. Klubben er
formelt stiftet og alle er
svært fornøyde. Siste nytt
er at også treneren er sikret.
Melhus-spiller Bjørn Aug-
dal (30) fra Ekne slutter å
spille selv og blir trener i
nyklubben.

Det synes klart at Vanvik og
Leksvik har tryllet frem et kon-
sept som begge klubber aksepte-
rer og har stor tro på. Det siste
hindret som kunne skapt usik-
kerhet er nå fjernet og Bjørn
Augdal er ansatt som trener.
Angrepsspiller Bjørn Augdal har
de siste to sesongene spilt for

Melhus, før det fire sesonger i
Strindheim, i Nessegutten en
sesong og moderklubben Ekne
som nå spiller i 4.divisjon.

Bjørn Augdal har hatt proble-
mer med skader, og gir seg nå
som spiller og satser på en karrie-
re som trener, og hans første opp-
gave blir å trene Vikingan FK.

-Det er klart jeg er spent på
hva som møter meg, men jeg ser
med forventning frem til å ta fatt.
Det blir en stor utfordring å være
med på å smelte de to klubbene
sammen, sier Bjørn Augdal som
vil legge stor vekt på angrepsvil-
lig fotball. -Det er klart jeg som
tidligere angriper vil like å se at
laget mitt scorer mål, men jeg har
lært meg at det blir lite med godt
oppbygde angrep uten gode for-
svarere. De gamle vikingers
våpen var angrepet, og det skal
bli vårt våpen også. -Det jeg ser
som en meget stor fordel her ute

på fosen er faste gode anlegg.
Jeg er vant til å lete og flytte til
best mulig baner hek tiden og
det er slitsomt. -Jeg vilfør jeg
begynner advare mot å tro at
laget automatisk blir så fryktelig
godt fordi om det er sammenslå-
ing. Skal dette lykkes må det
både tålmodighet og hardt arbeid
til, sier en spent trener i Viking-
anFK.

Det valgte styret
Vikingan FK er nå stiftet, og

søknad om klubb status i Nord
Trøndelag Fotballkrets, samt
søknad om å overta Vanviks
plass i 3.divisjon er nå sendt. På
stiftelsesmøte ble følgende valgt
inn i styret: Formann: Ragnar
Lyng. Nestformann: Terje

o I

Hølaas, Sekretær: Havard Fjell-
vær. Styremedlemmer: Jarle
Dahl, Kjetil Myran og Torbjørn
Sunde. Varamedlemmer: Chris-
tian Wee og Jens Martin Storheil.
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Fotballavdelingene i
Vanvik og Leksvik IL
har sett seg lei på å sli-
te i bunnen i 3. og 4. di-
visjon. Nå skal klubbe-
ne samarbeide. Målet
er å gjenvinne fotball-
hegemoniet på Fosen-
halvøya. Det skal skje
med nyskapningen Vi-
kingan Fotballklubb.

- Utviklingen har gjort
samarbeidet nødvendig, sier
styremedlem i Vikingan FK,
Jarle Dahl. - Både Vanvik
og Leksvik har i de senere år
.hatt problemer med å rekrut-
tere nok spillere til å opprett-
holde en viss standard. 'Sam-
tidig har naboklubbene sat-
set. Alternativet til fusjon
var å spille nedrykkss.trid,
i nær sagt til evig tid. Stilt
overfor dette valget, var be-
slutningen om samarbeid ik-
ke vanskelig å ta, sier Dahl.

Stor entusiasme
Vikingan FK skal i tillegg

til lag i 3. divisjon, stille med
rekrutt- og juniorlag i serie.
Fotballaktivitet i aldersbe-
stemte klasser skal fortsatt
drives i idrettslagenes regi.

- Samarbeidet mellom
klubbene er nokså ferskt. Det
gjenstår derfor noen møter
før alt er klart, sier Dahl.

Blant annet gjenstår «frt-:
ertelefoner» til bedriftene i
kommunen.

- Vi opplever en entusias-
me og et engasjement i klub-
ben jeg ikke har sett maken
til. Det forundrer meg om ik-
ke "næringslivet i kommunen
også deler denne oppfatning-
en, sier Dahl med et smil om
munnen.
Tidligere var klubbene -

spesielt Vanvik - avhengige
av å hente hjem spillere til
kamper såvel fra Oslo som
Bergen.

- Vi slipper slike kostba-
re ordninger nå. Samtidig
håper vi å kunne prioritere
lovende ungdommer som bor
i kommunen i større grad
enn før, sier Dahl.

For å forebygge konflikter
mellom de to fotballmiljøene,
deles treninger og kamper
broderlig mellom bygdene.
For å gardere seg mot kri-
tikk til laguttak er ekstern
trener - Bjørn Augdal fra
Trondheim - engasjert.

Fersk trener
Bjørn Augdal er Vikingan

FK's første trener. Den tidli-
gere angrepsspilleren i
Strindheim og Melhus har
lagt fotballstøvlene på hylla,
og tar fatt på sin første tre-
ningsoppgave. Han er minst
like spent som lederne i klub-
ben.

- Klubb har utvilsomt po-
tensiale. .Btøttespillerne vir-
ker solide, og opplegget er
profesjonelt. I tillegg er in-
teressen og engasjementet
stort i forhold til det jeg tidli-
gere har opplevd på dette
ambisjonsnivået, sier Aug- I

dal.
- Nærmere 4Q spillere

kjemper om 24plasser i stal-
len. Dette er positivt, men
gjennomsnittsalderen er noe
lav. Flere av forsvarsspiller-
ne virker imidlertid solide og
rutinerte, så mye av ansva-

ret faller nok på disse, tror
Augdal.

Fotballinteresserte leks-
væringer må foreløpig smø-
re seg med tålmodighet. Vi-
kingan FK's premieretokt
går til Fram Skatval lørdag
23. april. Da starter kampen

om tilstrekkelige poeng for å
sikre klubbens målsetting:
Plassering blant de seks bes-
te på tabellen første sesong. I
løpet av få år skal laget så
etablere seg som det fremste
på fosenhalvøya.

Mot ny «vikingetid»

ERKERIVALENE SAMMEN: Tidligere erkerivaler Håvard Fjeldvær (t.v.) og Arnfinn
Berget (t.h.) fra henholdvis Vanvik og Leksvik, skal ved hjelp av trener Bjørn
Augdal forenes på fotballbanen. Foto: JOHN SUND.......,;:.......-- .....---.,..- - -.-~ ~
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sikkerhet omkring Vikingan
Vikingan FK sesongen 1994. Bakfra
venstre: Bjørn Augdal (trener), Pål
Vidar Hagen, Torbjørn Sunde, Mor-
ten Myran, Joar Sæther, Christian
Wee, Arnfinn Berget, Kaj Vidar
Sandvold.
Foran fra venstre:Geir Johnny Roli-
trø, Hans Chr. Aasen, Bjom Gisle
Gravråk, Kenneth Restad, Jørn Ove
Renning, Tore Stegavik.
Ikke tilstede: Dagfinn Tangvik, Tore
Sandvold, Frode Saghaug, Trond
Graven, Tommy Hammernes, Ronny
Hammernes, Håvard Fjellvær, Rune
Kasseth og Thomas Bjørneboe.
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Fotballklubben Viking an
har bygd broer over mot-
setninger og nabostrid som
i tilfeller har vært omtalt
som hat. Så sterke har
motsetningene mellom to
nabobygder vært at det er
grunn til å spørre om klub-
ben virkelig kan ha livets
rett. Fotball-lagene i Leks-
vik og Vanvikan har gitt
svar på tiltale og de frem-
står nå samlet som et sam-
mensveiset og livskraftig
miljø.

Til tross for sterke motset-
ninger mellom de to klubbene
har samarbeidstanken alltid vært
levende. Etter at fjorårssesong-
en var over ble de edle tanker til-
ført ny næring da mangel på folk
i begge klubbene tvang dem til
forhandlingsbordet. Avtalen var
i havn etter overraskende kort tid.
Slik «oddsen» var på forhånd
skulle normalt ikke ekteskapet
mellom de to klubbene ha store
muligheter til å overleve, men det
ser ut til å være en total feilvurde-
ring.

-Dette har gått over all for-
ventning. Alle har vært smidig
og jenket seg til, og vi er store
optimister på Vikingan FK's
vegne. Det snakkes mye fotball
både i Vanvikan og Leksvik nå
og det tyder på entusiasme, sier

laget oppmann Johnny Sandvold
som trekker frem treneren som
en samlende faktor. -Bjørn Aug-
dal har vært med på å spleise gut-
tene sammen. Vi har mye å tak-
ke han for, sier Johnny Sandvold.

Det har ikke staret så bra
sportslig for Vikingan FK. Tre-
ningskampene har tildels gått
meget dårlig og trener Augdal
har famlet i forsøket på å finne
sammensetningen som gir opti-
male resultater. -At vi taper nå
betyr ingen verdens ting negativt.
For oss gjelder det å spille laget
sammen og finne de rette forma-
sjonene. Jeg tror laget har store
muligheter i 3.divisjon, det gjel-
der å ikke bli utålmodig, sier
Bjørn Augdal som ikke underslår
at det har vært visse problemer.

-Så langt har jeg ikke klart å
mønstre mitt beste mannskap i
noen treningskamp, og det skyl-
des at flere av spillerne arbeider
skift eller er gårdbrukere. Dette
gjør at også treningene blir
mangelfulle; sier Bjørn Augdal.

Vikingans fødsel betyr vel
ikke en automatisk kvalitetshe-
ving. Så langt tyder ingen ting på
at laget er bedre enn fjorårets
Vanvik-lag som kom på lO.plass.

Treneren maner til tålmodig-
het, og det ser ut til at det trengs.
Åtte treningskamper så langt har
gitt bare tap og det forteller lite
om sportslig heving, og da er det
bare å stole på at treneren har til-
ført laget rett medisin og at det
fører til at poengene ruller inn
når alvoret begynner.

Kaj Vidar Sandvold er kom-

met skikkelig i gang igjen etter
en periode med usikkerhet og tvil
om satsingsnivå. Dette betyr
enormt mye for Vikingan, for
Kaj Vidar vil bli samlingspunktet
på midten. At også broren Tore
har bestemt seg for å trå til kan
klubben bare være glad for, og
når også fosens beste målvakt de
siste årene Dagfinn Tangvik duk-
ker opp i løpet av mai skulle de
viktigste usikkerhetsmomentene
med laget være på plass. Keeper-

Trener Bjørn Augdal (30) får ros
i Vikingan til tross for begredeli-
ge resultater i treningskampene.
Bjern kommer fra Ekne, Nord-
Trøndelag, og han har fire år i
Strindheim og to år i Melhus bak
seg som spiller, før han tok turen
over fjorden til Vikingan FK som
trener. . .

"';"" •• )~" ·'=.':t·I~."" .•,.? t.lo.'Y.I.'I~ l.

plassen så lenge ut til å bli klub-
bens store problem; men nå kan
det bli deres store styrke. Trener
Augdal har tatt med seg Bjørn
Gisle Gravråk fra Melhus og han
er et keepertalent som mangler
trening i år. Når Bjørn Gisle har
fått den treningen han trenger
må Dagfinn passe seg. Også
Kenneth Røstad er med å kjem-
per om keeperplassen.

Av Leksvik-spillerne er det
Christian Wee som har markert'
seg. Christian er fysisk sterk og
tar gjeme en duell i angrepet.
Med større uttelling enn i fjor har
Vikingan en «tanksenter » i
Christian Wee.
Imidtforsvaret er Joar Sæther

sikker mens Arnfinn Berget og
Håvard Fjellvær kjemper om den
andre plassen. Tommy Hammer-
nes og Trond Graven blir trolig
valgt på sidebackene, men også
ungguttene Jørn Ove Renning
og Geir Johnny Rolitrø vil ha et
ord med i laget.

På midten er Kaj Vidar banker
og det samme er vel også broren
Tore i de kampene han kan være
med på. De andre plassene står
trolig mellom Frode Saghaug,
Ronny Hammernes , Hans Chr.
Aasen og Pål Vidar Hagen.

På topp velger trolig trener
Augdal og bruke Christian Wee
og Tore Stegavik. Morten
Myran, Rune Kasseth, Thomas
Bjørneboe og veteran Torbjørn
Sunde får helt sikkert noen kam-
per i løpet av sesongen, men de
må kjempe hardt for fast plass på
1~9.et... ~.. '\" ..
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SKATVAL: Det ble
knallåpning for
fusjons}aget Vik-
ingan i seriepremi-
eren mot Fram på
Skatval lørdag. To
mål på ett minutt
helt på tampen ga
overraskende seier
3-1 mot en av
avdelingsfavo-
rittene,og gleden
var selvsagt stor
etter ei så lykkelig
åpning. Fram be-
stemte det meste i
2. omgang uten å
skape målsjanser,
og måtte tåle sitt
andre bitre tap
denne uka mot et
innsatsfylt Fosen-
lag.

Av Geir Moa
Nå startet det riktignok best

for heimelaget med gjenn-
omspill til Johnny Baar og
årets første seriernål før det
var spilt fem minutter. Da
hadde gjestene allerede misset
på en stor sjanse, og arrige vi-
kinger utfordret gang på gang
et usikkert Fram-forsvar i ,
fortsettelsen og var flere gang- .
er nær utligning.
Den mest hardbalne var 11-

eren Kristian Wee som med
sin fysikk, fart og teknikk var
skikkelig lei å hanskes med,
og vi advarer allerede de an-
dre lagene i avdelinga for han.
Frams debuterende junior-

keeper Vegar Bremseth hadde
gjort flere kvalifiserte red-
ninger det første kvarteret før
han måtte melde pass. To av-
verginger hadde han også på
rappen før Pål Vidar Hagen

fikk ballen på fem-meteren -
og dermed stod det l-l.
Omgangen ut fortsatte det

med overtak til gjestene hjul-
pet aven svak medvind, og le-
delse med i alle fall ett mål
hadde vært fortjent. Fram nøl-
te og puslet med tvers 0-
verpasninger på midtbanen
og viste minimal framdrift, og
heimelaget var knapt i nær-
heten av Vikingan-målet fram
mot pause. Etter pausen kom
imidlertid et mye mer bestemt

Fram- lag på banen, og med
mer fart på ballen og lange
oppspill på topp ble det lagt
press på Joar Sæther og hans
kolleger i Vikingan-forsvaret.
Men omgangen gikk mot

slutten uten en eneste skik-
kelig målsjanse for Fram, og
så falt altså avgjørelsen helt
på tampen da de fleste hadde
belaget seg på poengdeling.
Christian W!te brukte farten
sin og rakk et framspill i mid-
ten før keeper Bremseth se-

kunder før ordinær tid var
ute. Og så knappe minuttet et- .
ter ble Pål Vidar Hagen lyk-
kelig- tomålsscorer- da han
kunne ekspedere et innlegg
fra høyre kontant i mål.

3. divisjon:
Fram - Vikingan 1-3 (1-1)
Ra'gnheimbanen
Scoringene:
1-0 Johnny Baar (s.mm.)
1-1 Pål Vidar Hagen (15. min.)
1-2 Christian Wee (90. min.)
1-3 Pål Vidar Hagen (91. min.)

Dommer: DagfInn Hoffstrøm
Gult kort: Frode Saghaug, Vikingan og Freddy Moksnes, Fram.
TA-vurdering:
Banens beste: Christian Wee, Vikingan.
Frams beste: Keeper Vegar Bremseth.
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Seiersjuqel for tomålssco-
rerPål ViaarHagen(t.v.) og
Kristian Wee etter Viking-
ans 3-1 over Fram på Skat-
val lørdag.
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Sterkseier :av-~Vikifigån'l
stasjonsevnen er vanskelig å si,
men spillerne selv mener at det har
sveiset dem mer sammen. Alle er
veldig innstilt på å yte noe ekstra, og
det viste de mot Fram/Skatval. Det
setter ikke minst Sandvold-guttene
stor pris på. -Da seieren var et fak-
tum var det vanskelig å tøyle følel-
sene. Alle var frempå å takket oss.
Dette gjorde utrolig godt, sier opp-
mann Johnny Sandvold som ikke
hadde helt trua på seier.

-Vi gikk ut for å klare ett poeng,
men etter hvert som kampen skred
frem begynte håpet om seier å kom-
me. Alle jobba godt og vi tok mer
og mer over av spillet etter at

Fram/Skatval hadde åpnet best. Kaj
Vidar og Pål Vidar fikk et godt tak
på midtbanen og vi produserte sjan-
ser. Det var en helt utrolig følelse
da de siste to målene kom. Vi vant
en stor seier, sier Johnny Sandvold.

Dagfinn Tangvik var tilbake i
buret igjen og spilte en meget god
kamp: Spesielt var han god i feltet
hvor han plukket ned baller som
kunne gitt Fram/Skatval store
muligheter. Alle ytet maksimalt og
det vanskelig å plukke ut hvem som
var de beste i følge Johnny Sand-
vold. Pål Vidar Hagen scoret mål
nummer en og tre, mens Christian
Wee tok seg av nummer to.

men fullt fortjent seier i..
sesongprenneren.

F-F:KÅRE PETTER SUNDET

Fram/Skatval-
Vikingan 1-3 (l-l)
-Det er vanskelig å finne ord
for hva som hente oss på
Skatval. Da de siste to måle-
ne kom, og vi hadde vunnet,
var det vanskelig å tøyle følel-
sene. Alle ville takke oss i

, denne spesielle kampen. Det-
te var stort, sier Vikingans
oppmann Johnny Sandvold
etter en noe overraskende,

Denne kampen var svært spesiell
for Vikingan - av to grunner.
Nyklubben skulle for første gang ut
i seriekamp, og de var usikre på
hvor de sto etter store problemer i
treningskampene. Seier over Kvik i
siste kamp før seriestart Varimidler-
tid oppløftende. Den andre grunnen
var tragedien med Kalle Sandvolds
død. En av fotballens største støtte-
spillere i Vanvikan var gått bort og
hele laget var preget av dette.
Hvordan det har virket inn på pre-

* * * Dagfinn Tangvik* * Håvard Fjellvær* Pål Vidar Hagen



Hennings Trond Granhus er nær ved å avgjøre kampen noen minutter før slutt. Headingen havner imidlertid i
klypene til målvakt Tangvik.

'4.0S
94.

Med to flotte mål ble nylig dimmiterte Frode Saghaug Vikingans redningsmann, noe de mangetalleig russ blant pu-
blikum satte pris på.
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Vi ngan
tapte
Sverre- Vikingan 3-1 (2-0)

LEVANGER: -Dette var en
kamp vi fryktet måtte komme
før eller siden, sier Vikingans
oppmann Johnny Sandvold
etter det bedrøvelige tapet på
Levanger i helga.

Vikingan var uvenn med bal-
len og fikk lite til mot Sverre.
Feilpasningene florerte og
seiern var fullt fortjent.

Christian Wee scoret Viking-
ans mål, etter at Kaj Vidar
Sandvold hadde misset. Sand-
vold vant imidlertid ballen til-
bake og fikk passet til Wee som
hedaet inn gjestenes eneste mål.

14. es'1<1.

Frodes
fest

LEKSVIK:Onsdag
dimmiterte Viking-
ans Frode Saghaug
(20)fra Forsvaret.
Dimme-festen drøyde
han imidlertid tillør-
dagens kamp. Med to
scoringer sørget han
for tre velfortjente
poeng til hjemmela-
get.

3. div. avd. 15
Trøa, Leksvik
Vikingan
Fosen FK 3-2

(2-0)
Scoringene:

l-O Frode Saghaug (17.
min.)
2-0 Frode Saghaug (40.
min.)
2-1 Basse Riseth (54. min.)
3-1Tore Stegavik (67.min.)
3-2 Aslak Søtvik (87. min.)
Gule kort: Tommy
Hammernes og Pål Vidar
Hagen, Vikingan. Frank
Lilleli ogYngveHaseth, Fo-
sen.
Vikingan: Dagfinn Tan-
gvik, Trond Graven (Hans
Chr. Aasen 49. min.), Arn-
finn Berget, Joar Sæther,
Jørn Ove Rønning, Frode
Saghaug, Pål Vidar Hagen,
Kaj Vidar Sandvold, Chris-
tian Wee, Tore Stegavik
(Håvard Fjeldvær 89.min.).
TA-vurdering:
Banens beste: Kaj Vidar
Sandvold.
Fosens beste: Aslak Søtvik.
Dommer: Geir Vannebo,
Sørlia. Svak, burde blant
annet vist Fosen-keeperen
rødt kort fremfor gult da
han som siste skanse felte
Kaj Vidar Sandvold tidlig i
kampen.

* * * Dagfinn Tangvik* * Jørn Ove Rønning* Christian Wee

Av John Sund

Oppgjøret mellom klubbene
fra Fosen-halvøya kan trygt
betegnes de forspilte skansers
kamp.
- Det ble noen turer alene

mot keeper i dag, sa Saghaug
med et smil om munnen. Etter
at hjemmelagets spisser had-
de misbrukt sjanser på løpen-
de bånd i åpningsminuttene,
dukket Saghaug opp på ba-
kerste stolpe og sørget for da-
gens første scoring etter et
drøyt kvarter. Den andre, et-
ter retur fra keeper, satte han
inn rett før hvilen.

Gavmildt forsvar
Lørdagens oppgjør ble en fest-
forestilling sett med Vi-
kingans - av russen for anled-

Fosens' banehalvdel, tråklet· kontroll-på kampen, men jeg
seg ned til dødlinjen, og inn-. ble riktignok litt skeptisk i-
legget kunne Tore Stegav:i-k sluttminuttene. Selv om vi
bare sette bredsiden til. Etter burde utnyttet sjansene våre
denne scoringen ble Viking- langt bedre, smakte det godt
ans seier i realiteten aldri med seier igjen, avslutter Vi-
truet. kingans tomåls-scorer.

ningen døpt til Viking arna -
øyne. Vertene skapte de fleste
sjansene, vant duellene og
gjorde Fosens spillere til sta-
tister i perioder. En god og
heldig Frank Lilleli i Fosen-
målet, samt ineffektive Vi-
-kingan-spisser må dele «an-
svaret» for at hjemmelaget
gikk til pause med bare to

nettkj enn Inger . Vikingan
dominerte spillemessig også i -
andre omgang, men et vaklen-
de hjemme- forsvar bød gjes-
tene på flere gavepakker. På
et tidspunkt hjemmelagets le-
delse syntes å bli innhentet,
tok banens klart beste spiller
Kaj Vidar Sandvold ansvar.
Han snappet ballen 'midt på

Hadde kontroll
- Jeg følte at vi hadde bra
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Vikingan senket Fosen 3-2
F-F: KJELL DAHLE

Vikingan-Fosen 3-2 (2-0)
LEKSVIK: Viking an i klar
framgang, Fosen langt unna
fjorårsformen. Det er kon-
klusjonen etter siste helgs
Fosen-derby i Trøa, der
Vikingan til tider imponerte.

Hjemmelag i Trøa har ikke spilt
bedre fotball siden det sammensat-
te laget fra nesten hele Fosen mot
slutten 1980-årene, enn det vi så
Vikingan prestere i perioder lør-
dag. Men fortsatt er det for ujevnt,
en hel kamp sett under ett. Kon-
sentrasjonen holdes ikke oppe
lenge nok.

To av Saghaug
For Vikingan ble Frode Sag-

haug den store beholdningen før
pause. Han sørget da også for at
det sto 2-0. Den kjappe høyre flan-
kespilleren begynte å bli til å kjen-
ne igjen fra de beste kampene i
fjor, da han turnerte rundt Roar
Hellem på Fosens venstreback-
plass.

Til å kjenne igjen var også Kaj
. Vidar Sandvold som spilte sin bes-
te kamp for året og er i klar fram-
gang. Forarbeidet til scoringen
som ga 3-1, Tore Stegavik nettet,
var imponerende.

Basse Riseth og Aslak Sørvik

Frode Saghaug (tv) turnerte rundt med Eskil Mørk på venstreback-plass hos Fosen i helga.
t
tegnet Fosens scoringer, men da
Aslak la inn sin i sluttrninuttene
var det hele avgjort. Det ville også
vært blodig urettferdig om Fosen
skulle fått poeng her, Vikingan var
nemlig best i det meste.

Hos Vikingan var nevnte Sag-
haug og Sandvold gode, men det
var sannelig også Christian Wee,
Pål Vidar Hagen og rnidtforsvaret,
med keeper Dagfinn Tangvik også.

Fosen sliter, men har fått for-

sterkning i Jarl Magne Larsen i år .
Han er bedre nå enn da han. var i
Vanvik. Aslak Sørvik og Eskil
Mørk var også et vesentlig snitt
over gjennomsnittet hos Andreas
Sørakers elever.

.

Vikingan tapte
Vuku- Vikingan 3-0 (3-0). * * *
Vuku seiler opp som en av * *
de sterkeste opprykkskandi- * .
datene i den jevne nordav-
delinga i 3. divisjon etter
sin overbevisende seier mot
antatt sterke Vikingan.

Tore Stafevik greide å mis-
bruke hele fire opplagte mål-
sjanser og det er noe av forkla-
ringen fra denne kampen. Etter
Vikingans gode spill mot
Fosen forrige helg, var dette en
negativ overraskelse.

Det sto 2-0 allerede etter syv
minutter og kampen ble derfor
aldri spennende.

* * * Frode Saghaug* * Christian Wee* Pål Vidar HagenTrond Graven
Arnfinn Berget
Christian Wee

* * * Joar Sæther* * Christian Wee* Kaj Vidar Sandvold
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-Vz hever oss og slår Rissa
F-F: KÅRE PETTER SUNDET

VANVlKAN:- Vi akter å
rette opp fadesen fra
Ørland-kampen, og det
betyr at vi slår Rissa. Vi
har en god evne til å heve
oss mot sterkere motstand
og det skal Rissa få føle.
Dette sier Vikingans midt-
banemann Pål Vidar Hagen
foran lokaloppgjøret mot
Rissa i Trøa.

Vikingan gikk på en stjernes-
mell mot Ørland siste helg, og
den. sitter godt i hos Vikingan.
Såret ble plastret på mandag da
det ble seier over Leinstrand med
2-l, iRema lOOO-cupen, men det
er. langt fra leget. -Vi var nødt til
å .rekere med spillerne på flere
'Plasser, og det taklet vi ikke.
Vi1dngan fungerte ikke som lag
mot Ørland, sier midtbanemann
Pål Vidar Hagen som selv så
kampen mot Ørland fra sidelinja
grunnet tre gule kort. Mot Rissa
er han på plass igjen. -Vi kan
love at Rissa skal få kamp om
poengene. Vi har hatt som vane
å heve oss mot antatt sterkere

motstand, og det skjer også nå.
Vi kommer sterkt tilbake, lover
Pål Vidar som innrømmer at de
siste dårlige resultatene ikke har
vært noen tilfeldighet. -Trening-
ene i den siste tiden har ikke
fungert så godt som de burde.
Lite folk og lunken innsats gir
ikke den rette medisin akkurat,
men vi skal jobbe dette bedre.
Trener Bjørn Augdal har vært i
USA en tid, men nå er han tilba-
ke igjen. Jeg håper det setter fart
i oss igjen, sier Pål Vidar som
som tror at både Viking an og FK
Fosen vil overleve i 3.divisjon,
mens Ørland får store problemer.
Rissa har det beste mannskapet
og vil kjempe i toppen tror Pål
Vidar.

Pål Vidar Hagen tipper følgen-
de utfall av helgens serierunde:
Sverre - Henning 2-0, Trana-
bakkan - Vinne 1-1, Kvamska-
meratene - Ørland 2-1, Viking-
an - Rissa 1-0, Vuku - Nessegut-
ten 0-1, FK Fosen - Fram/Skat-
val 1-3.

Pål Vidar Hagen mener at
Vikingan vil heve seg såpass at

Rissa blir slått i.Troa.

~3.0l9'-t I Vikingan forsterker
VANVIKAN: To nye spillere blir trolig klar med det første for Vikingan. Målvakten Bjørn Gisle
Gravråk spilte sin første kamp tirsdag kveld, da han spilte 2. omgang mot Sunderland. Gravråk har '
tidligere blant annet spilt for Melhus og vist at han holder høy klasse. Dagfinn Tangvik teller på
knappene foran neste sesong og erstatteren er allerede på plass. I tillegg er Kristoffer Fjellvær til-,
bake hos Vikingan. Han har spilt sideback hos 2. divisjonslaget Sørumsand et par sesonger, men -1
glir trolig inn på Vikingans midtbane i høstsesongen. Err solid forsterkning. .

Viking an
tapte borte
Henning- Vikingan
,3-2 (1-0)

Henning-e-
vant 3-2

Med sifrene 3-2 ble det
seier til Henning over Vi-
kingan i går kveld. Hen-
ning vant fortjent, etter at
det stod 1-0 ved pause. Det * * * Frode Saghaug
var Jørund Kokås (2) og * * Pål Vidar Hagen STEINKJER: Vikingan
Trond Granhus (1) som lag- * Joar Sæther går en tung høst i møte
de hjemmelagets mål. -~------- l fEgentlig burde Henning ha .._- om aget ortsetter som
avgjort kampen i første om- de gjorde søndag kveld.
gang etter at de hadde fire- Henning vant kampen
fem 100 prosent-sjanser. 3 2 d t :6 rti t
Vikingan så ikke ut til å - og e var o jen

like seg i det varme været, etter fordelingen av spill
men øynet likevel håp da og SjanSer.
Kay Sandvold utlignet til 3-
2 på straffe 10 minutter før
slutt. Henning har etter-
hvert fått stabilitet i laget
etter et stort spillertap den
siste tiden.
Geir Fjellhaug, som lenge.

har spilt spiss, gjorde en
kjempejobb i Henning-må-
let'

Kaj Vidar Sandvold utlik-
net i begynnelsen av andre
omgang og da øynet Viking-
an håp om poeng. Men snart
sto det 3-1 til vertskapet før
Frode Saghaug, Vikingans
bestemann.. kunne redusere
på straffespark. Det var Joar .
Sæther som ble meid ned da
han var på vei gjennom Hen- .
ning-forsvaret.

Vikingan mønstret et lag
som begikk en masse person-
lige feil og det var særlig for"
svarsarbeidet som sviktet.
Alle de tre Henning-målene
kom etter Vikingan-svikt i
bakre rekker.



MållØst
ogelendig
Viking an FK-
Rissa O-O (O-O)
F-F: KÅRE PETTER SUNDET

LEKSVIK:-Dette var en
skrekkelig dårlig kamp av
oss. Vi må være mest for-
nøyd med det ene poenget,
sier trener hos .Vikingan,
Bjørn Augdal, som er
skuffet over laget sitt etter
målløst og uavgjortmot
Rissa.

Som trener Augdal sier så må
Vikingan være mest fornøyd med
at det ble målløst. Rissa hadde
flere store måltilbud og de hadde
fortjent bedre enn å se ballen
treffe tverrligger og stang på inn-
siden isteden for å gå i mål. Dag-'
finn Tangvik hadde englevakt da
Frank Foss og Ronald Hellesvik
finpusset treverket på innside.

Det som kunne skjedd var at
Vikingan kunne ha vunnet. Kaj
Vidar Sandvold var nære på ute i
2.omgang etter slurv i Rissa-for-
svaret, men ballen strøk like uta-
for. Hadde den gått inn hadde tre
poeng ufortjent blitt igjen i Trøa.

Kampen ble spilt på grusbanen
i Trøa, og selv om det var en
meget fin bane, er det ikke slike
forhold spillerne ønsker seg på
denne tida av året og det vistes
også på spillet. Ingen av lagene
var gode, men Rissa vartet opp
med .den beste underholdninga
uten at det forteller all verden.

-Dårlig trening over noen uker
begynner å virke inn på spillet.
Vi skapte knapt en målsjanse.
Det er skuffende, sier Vikingans
trener Bjørn Augdal som har hatt
en aldri så liten oppvask med
laget for å få i gang treningsive-
ren igjen. -Vi har bestemt oss for

Vikingans Tore Stegavik er farlig frampå, men keeper Trond Ødegård har full kontroll.

å bite tennene sammen og krum-
me nakken, dette ,g.år det ikke an
å holde på med, sier Augdal som
gir godkjent bare til tre fire spil-
lere.

De to midtstopperne Joar Sæt-

her og Arnfinn Berget var sitt
lags klart beste sammen med
Dagfinn Tangvikog Pål Vidar
Hagen.

Hos Rissa var det som sagt
lysere og de presenterte en langt

--------------------~~

bedre.lagmaskin, Med en utpre-
get «goal-getter» på topp ville
det blitt klare tre poeng:

o~ .Ot.q l\1

Arnfinn Berge
Joar Sæther
Dagfinn Tangvik
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Sunderland på Skavelmyra
F-F: KJELL DAHLE

VANVIKAN: Tirsdag
kveld er det klart for den
andre internasjonale fot-
ballkampen i Fosen gjen-
nom tidene. Det engelske
1. divisjonslaget Sunder-
land skal møte Vikingan i
en oppgjøringskamp til den
engelske seriesesongen.

I fjor var engelske Leicester
City på Langsand i Rissa og spil-
te den første internasjonale fot-
ballkampen her på berget. 700
tilskuere så kampen, hvilket var
langt i underkant av arrangørenes
forventningenr. Nå prøver
Vikingan på ny frisk, etter at
både Rissa og FK Fosen takket
nei til en slik kamp i forrige uke.

Treningsleir
Sunderland er for tiden på

Norges-turne og spiller i alt fem
kamper under oppholdet. Tirsdag
kveld ble «Team Gauldal» slått
med komfortable 4-0 på Singsås.
I kveld spiller laget på Averøya
på Nordmøre, søndag står Lange-
våg for tur før laget kommer til
Viking an og Skavelmyra tirsdag
kveld. Dagen etter avsluttes Nor-

ges-turen med et oppgjørt mot
Surnadal.

Forsterkes
Normalt skal ikke Viking an ha

stort å fare med mot et engelsk 1.
divisjonslag. Det innser da også
trener Bjørn Augdal & co. Han
jobbet i går med å forsterke laget.
Vikingans forsterkede tropp var
ikke klar da avisen gikk i trykken
i går.

-Vikingan jobber med flere
navn, uten at jeg vil gå inn på
dette før det er endelig klart, sier
Svein Halvor Moe i Meråker,
som er promotor for Sunderlands
Norges-kamper.

Men det ligger ihvertfall an til
topp underholdning på Skavel-
rnyra tirsdag kveld.

Vikingans Ka) Vidar Sandvold
får skikkelig motstand når eng-
elske Sunderland står på mot-
satt side tirsdag kveld.
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: Vikingan-Sun-
2-2 (1-2).

ixmgan gnistret av glød og
unnsats og ga de 201 betalen-

publikununernesklkkelig
for pengene da engel-

Sunderland «tapte» 2-2
det forsterkende Viking-
laget tirsdag kveld.

Kampens store spiller var
Vikingans midtstopper Joar Sæther.
Så sent som sist søndag lot han seg
lure trill rundt av Håvard Moen i
kamp mot Strindheim. .

Norsk 1. divisjon og engelsk 1.
visjon ser ut til å være to forskjel-
ting for Joar, for nå var han stor

_ feilfri.

-Motivasjonen betyr alt
Joar Sæther vant hver eneste

hodeduell mot engelske proffer hele
den varme fine sommerkvelden på
Skavelmyra. Og langs bakken har
leksværingen aldri vært bedre. Sun-
derland-spissene kom nesten aldri
forbi klippen. -Jeg kjente at det mes-
te stemte i kveld. Jeg vet jeg har det
inne, men for meg er det snakk om
motivasjon. Nå var jeg skikkelig
tent, sa en godt fornøyd Joar Sæther
etterpå.

Lasse Strand fra HILlFevåg var
også med på runddansen til Håvard
Moen søndag i Hasselvika, men

•In an-s
også Strand reiste seg' mesterlig.
God kamp av Lasse tirsdag kveld.

Kjappe Saghaug
I angrepet ble Frode Saghaug

dagens mann nok en gang. Han løp
fra Sunderland-forsvaret på en glim-
rende stikkball fra Pål Vidar Hagen
og satte inn l-O for hjemmelaget.
Samme Frode sørget også indirekte
for den andre scoringen, da Strind-
heim-spilleren Ronald Wenaas
utliknet til 2-2. Saghaug kjempet
seg mesterlig til et frispark like
utenfor 16-meteren og Wenaas
leverte kveldens flotteste enkelt-
mannsprestasjon da han dundret
ballen i krysset i ren Romario-stil.

-Et av de beste frisparkene jeg
har sett, og det er slett ikke like hyg-
gelig for meg med mitt ståsted, sa en
sjanseløs og selvironisk Tony Nor-
man i Sunderland-buret om
Wenaas-kanonen.

ow

Vikingan var ofte frampå hos Tony Norman i Sunderland-målet. Her
vinner imidlertid Martin Grayen hodeduell etter corner.

Sunderland greide pussig nok
ikke å holde tempoet oppe og det
var kveldens største overraskelse. -
Jeg ble også overrasket over det,
men vi må huske på at dette laget er
midt inne i en knallhard treningspe-

, riode, sa, en glad Bjørn Augdal,
Legger vi vekk sjåvinismen så Vikingans trener som selv spilte 2.

var Sunderland klart det beste laget, omgang og som også burde ha sco-
men de var mange hakk bak laget ret.
Leicester City mønstret i O-O-kam- -For oss var jo dette kjempeartig,
pen mot «Team Fosen» på Lang- men vi hadde jo ikke greid uavgjort
sand i fjor. Men denne kampen var uten Ronald Wenaas. Vi har ingen
langt niorsommerne, nettopp fordi her ute som legger slike frispark, sa
Vikingan var mer offensive enn det Augdal.
«Team Fosen» maktet i fjor.

Innsatsen hos vertskapet var Svorkmo skuffet
imponerende. Ekstra sterkt var det å Vikingan var forsterket med Las-
følge det høye tempoet i kampens se Strand, HILlFevåg, Ronald
første 25 minutter. Wenaas, Strindheim og Aslak Søt-

Innsats

vik fra FK Fosen. Alle tre gjorde en
glimrende jobb. Søtvik viste i perio-
der at han godt kunne spilt på Sun-
derland og er en av Fosens klart bes-
te midtbanespillere i slike stunder.
Dagens skuffelse sto programhelten
Arve Svorkmo for, han ringte og sa
han hadde tatt en tur til Lillestrøm
istedet, et par timer før kampstart.
Seriøst.

Pål Vidar Hagen spilte også en
god kamp, det samme gjorde mål-
vaktene Dagfinn Tangvik og Bjørn
Gisle Gravråk. . -

Sunderlands mål kom ved Brian
Atkinson og Kevin Ball. Dommer
Egil Nervik hadde en ny fløyteopp-"
visning og en slik kamp med hissige
engelsk-proffer er ikke noe for van-
lige kretsdommere.



Målløst
iTrøa
Vikingan- Vuku o-o
LEKSVIK: Vikingan sliter tungt
i bunnskiktet etter at det ikke lyk- * * *
kes å skaffe seg svært tiltrengte * *
poeng i lørdagens oppgjør mot *
Vuku. Ineffektiviteten var svært ----~--~"--"'~
iøyenfallende i Trøa for vertska-
pets del.

Hjemmelaget hadde sjanser
nok til mange mål, men greide
aldri å overliste Vuku-keeperen.
Manglende dyktighet kom også
til syne da Christian Wee kon-
sentrerte seg om en feil domme-
ravgjørelse istedet for å skyte
ballen i det tomme Vuku-buret.

Viking an manglet også
aggressivitet i avgjørende situa-
sjoner, samt at laget gikk alt for
lite direkte på mål. Det kan bli
skjebnesvangert i tiden som
kommer.

Jørn Ove Rønning
Kaj Vidar Sandvold
Bjørn Augdal _

Målløst i
Leksvik

Vikingan og Vuku delte
poengene og spilte en mål-
løs 3. divisjonskamp i Trøa

i Leksvik lørdag ettermid-
dag. Vuku hadde et lite
overtak i spill og sjanser
gjennom det aller meste av .
kampen. Men effektiviteten
foran Vikingans mål sto
ikke i samme stil som ba-
nespillet og de måtte derfor j
se at mulighetene til seier
forsvant.
Helt på slutten av kam-

pen kunne det ha endt med
at Vuku også hadde blitt
poengløse. Vikingan hadde
nemlig en meget stor mu-
lighet til å score, men også
de ble foruten en fulltreffer
denne gangen.
Dommer var Knut J.

Langlid, Henning. * * * Bjørn Augdal* * Kaj Vidar Sandvold* Arnfinn Berget

Treneren .reddet Vikingan
Bjørn Augdal solid og tøff i Vikingans angrep

Kampens beste spiller, Bjern Augdal, rager høyest og header inn l-O i Trea.

F-F: KJELL DAHLE meratene en solid leksjon
angrepsfotball i Trøa fre-
dag kveld. Den tidligere
Strindheim-spilleren var
rett og slett god og det
trengte utsatte Vikingan.

Vikingan- K vams-
I kameratene 2-1 (1-1)
LEKSVIK:Spillende trener
Bjørn Augdal ga både eget
lag og gjestende Kvamska-

-Jeg er svært tungtrent og i år
begynte jeg jo ikke å trene skik-
kelig før i sommerferien. Derfor
mener jegå ha mye mer inne, sa
kveldens hovedperson.

Knallheading
Bjørn Augdal scoret det første

målet da han «hang» i lufta og
headet glimrende i mål. -Innleg-
get kom akkurat til riktig tids-
punkt. Derfor var det bare å styre
ballen inn. Vi har arbeidet mye
med denne «timing en» og nå
klaffet det ihvertfall, sa Augdal.
Den 31-årige læreren har spille-
rerfaring fra Nessegutten, Strind-
heim og Melhus, i tillegg til
moderklubben Ekne.

Nå kan han bli gull verdt for
Vikingan utover høsten. Råsterk i
kroppen og med en spillerforstå-
else som mange kan misunne
ham, blir han lei å ha med å gjøre
for motstanderne utover.

Overraskelse
Vikingan spilte friskt fra start,

men slapp Kvamskameratene til
litt for lettvint midtveis i
omgangen, da kom da også utlik-
ningen.

Roar Riseth ble kreditert
seiersmålet da han la en corner
nesten direkte i mål, midtveis i
andre omgang.

Viking an-triumfen kom som
en overraskelse mot langt bedre
plasserte Kvamskameratene. Og
spiller laget slik det gjorde i peri-
oder av denne kampen blir det
ikke noe nedrykk i høst ihvert-
fall.



Vikingan
storspilte
STEINKJER: Tranabak -
kan-Vikingan 1-6 (1-3).
Vikingan spilte årets
kamp da laget på ny
bekreftet sin høstform i
helga. Tranabakkan ble
regelrett utspilt og i peri-
oder gjort til statister av
et spilleglad Fosen-lag.

Tore Stegavik ble dagens
mann med sine tre scoringer
mot «Bakkan». Men Pål Vidar
Hagen var dagens klart beste
spiller i dette oppgjøret.

Med denne seieren har
Vikingan tatt et defintivt far-
vel med nedrykksspøkelset.
Nå er det heller et spørsmål
om hvor høyt på tabellen laget
rekker før sluttstrek settes den
1. oktober.

Pål Vidar Hagen slo an
tonen allerede etter to minutter
og sørget for Vikingan-Iedelse
i Tranamarka. Etter 25 minut-
ter kom Stegaviks første «pin-
ne».

Tranabakkan reduserte før:
Kristoffer Fjellvær satte pall- '
seresultatet.

Etter sidebyttet kunne Kaj
Vidar Sandvold øke til 4-1 på
straffespark før Tore Stegavik
satte inn sine to siste mål for l
da en.

Vikingan gikk i perioder
faktisk rett igjennom det nor-
malt robuste midtforsvaret til
Tranabakkan. Gang på gang
produserte fosningene 100-
prosentsjanser og burde hatt l
en tosifret uttelling.

Det var dagens skår i gle-
den, i tillegg til at Kristoffer
fjellvær og Arnfinn Berget
kapret hvert sitt gule kort. Fel-
les for de to var at de sto med
to hver fra før og må følgelig
se oppgjøret mot Nessegutten
til helga fra sidelinjen.

Storselertil Vikingan
Det løsnet skikkelig for Vikingan i lørdagens bortekamp

mot Tranabakkan. De vant hele 6-1, etter ledelse 3-1 ved
pause. Vikingan viste seg som et bedre lag enn vertene
stort sett gjennom hele kampen. Tranabakkan yppet seg
litt i en periode i første omgang hvor de reduserte til 1-2.
Men Vikinganscoringer to minutter før, og tre minutter et-
ter pause punkterte kampen.
Vikingans storscorer i fjor, Tore Stegavik, scoret tre mål.

Årets tre første. De andre scoringene ble satt inn av Pål Vi-
dar Hagen, Kai Vidar Sandvold og Kristoffer Fjellvær. Tra-
nabakkans målscorer var Bård Jensen.
Dagfinn Frøseth, Verdal dømte.
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* * * Pål Vidar Hagen* * Tore Stegavik* Arnfinn Berget

Krise er snudd til suksess
F-F: KÅRE PETTER SUNDET

VANVIKAN: -Vi var langt
nede og det var krise-i laget
rundt VM, men etter et
oppgjør på kammerset
begynte det å gå rette
veien. Da vi tapte for
Fosen på målstreken følte
vi at ting var på gang, og
siden er krisen blitt snudd
til suksess. Vi slår Nesse-
gutten 3-0 hjemme i mor-
gen, spår spiss hos Viking-
'an Tore Stegavik.

Vikingan slo Tranabakkan
hele 6-1 på bortebane forrige
helg, og Tore Stegavik sørget for
tre av dem. -Både jeg og laget er
i bra slag nå. Etter at vi fikk kni-
ven på strupen av treneren etter
en meget dårlig periode har alt

Tre mål sørget Tore Stegavik
for i kjempek-ampen i helga.

bedret seg på trening og da er det
blitt bedre på kamp også. Vi føl-
te vi var på rett vei mot Fosen på
Oksvoll da vi tapte på målstre-
ken. Etter det er det blitt en uav-
gjort og to seiere og spesielt den
mot Kvamskameratene (2-1) var
bra og viktig for oss. Vi akter
ikke å bryte denne seiers rekken,
sier Tore som ikke ser det så vik-
tig hvem som lager mål på laget
bare det blir seier.

-Det som gjør meg litt betenkt
før morgendagens oppgjør mot
Nessegutten er at både Kristoffer
Fjellvær og Arnfinn Berget må
stå over for gule kort. De er våre
mest solide spillere og er meget
viktige for oss. Vi har imidlertid
bra erstattere og hvis de hever
seg går det bra, sier Tore som
merker at også andre lagkamera-
ter kommer i form. -Kaj Vidar
Sandvold er nå på gang og der
betyr mye. For å overleve i

3.divisjon trenger vi to seiere til
på de siste fire kampene og da
hadde det vært greit å tatt den
første i helga, sier Tore Stegavik
som satser på nettkjenning mot
Nessegutten.

Tore tipper følgende utfall av
helgas serierunde: (Resultat fra
tilsvarende runde i vår i paren-
tes) .. Henning-Rissa 0-4 (0-6),
Ørland-Sverre 1-3 (0-5),
Vikingan-Nessegutten 3-0 (2-1),
Kvamskameratene - Tranabak -
kan 3-2 (0-1), Vuku-Fram/Skat-
val 2-2 (0-4), Fosen-Vinne 4-1
(1-2).

. Tore Stegavik tør ikke love å
kopiere suksessen han hadde mot
Tranabakkan der han scorettre
mål, men slå Nessegutten hjem-

me skulle gå.
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Kaj Vidar Sandvold fikk hull på byllen ved denne anledningen.

Vikingan i god høstform
F-F: KJELL DAHLE

Vikingan-Nessegutten
4-1 (l-O)
LEKSVIK: Vikingan stor-
mer videre i sin praktfulle
høstsesong. Lørdag ble
Nessegutten sendt hjem til
Levanger med halen mel-
lom beina.

Vikingan imponerte ikke før
pause i lørdagens oppgjør. .Da
Kaj Vidar Sandvold satte ballen i

Nessegutt-buret etter det glim-
rende forarbeidet til Jørn Ove
Rønning like før pause, var det
faktisk flatterende.

To av Stegavik
Nessegutten hadde de klart

beste mulighetene før. pausen.
Men avslutningene holdt ikke
mål og de fleste ble et lett bytte
for Dagfinn Tangvik i Viking an-
buret.

Tore Stegavik sørget for to av
Vikingans mål i andre omgang,
men Nessegutten var frampå
mellom Stegavik-scoringene og

reduserte.
Kristoffer Fjeldvær fastsatte

sluttresultatet til 4-1 like før slutt
da han skar igjennom og la ballen
i Ianghjørnet,

Sæther på topp
Arnfinn Berget sonet for tre

gule kort og dette åpnet for Kris-
toffer Fjeldvær i midtforsvaret.
Fjeldvær klart seg utmerket ved
siden av Joar Sæther.: Joar spilte
en praktkamp og var banens klart
beste spiller.

Fjeldvær ble flyttet fra på
midtbanen det siste kvarteret da

han byttet plass med Pål Vidar
Hagen. Fjeldvær takket for tilli-
ten med scoring.

Jørn Ove Rønning viste nok en
gang at han har fått et gjennom-
brudd på dette nivået denne
sesongen. Han leverte solide
saker på venstreback-plassen,

Selv om Vikingan imponerer
med seier på seier, har likevel
trener Bjørn Augdal mye å rette
på. Særlig i første omgang var
det alt for lite" bevegelse i laget
uterrball og dette kom konkret til
uttrykk med alt for lite trykk i-
avslutningene.

* * * Joar Sæther* * Tore Stegavik* Jørn Ove Rønning
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F-F: PETTER LINDSETH

LEKSVIK:-Vi var minst fire

mål bedre enn Ørland, og sik-
ret 3.divisjonsspill også neste
sesong, konstaterer Vikingans
oppmann Frank Rygh.

Kampen bar preg av at Ørland er
i nedrykkningsposisjon: -Motivasjo-
nen var vel ikke på topp, og vi
manglet trua på å lykkes framover
på banen, sier oppmann for Ørland,
Helge Pedersen.

Det var intet stort 3. divisjons-
spill,. og grusbanen på Trøa gjorde
SItt til at ballen var mye i lufta. -Vi
fordelte scoringene jamt i hver
omgang, og skapte en del sjanser,
men totalt sett fikk vi det ikke helt til
i avslutningene, sier hjemmelagets
oppmann Frank Rygh.

-Liten bevegelse
Christian Wee åpnet ballet med

nettkjenning allerede etter fire
minutters spill, og den samme Wee
headet inn det siste målet. Tore Ste-
gavik og Joar Sæther ble notert for
ett mål hver. Stegavik presterte også
et knallskudd i tverrliggeren.

Ørland var fattig på sjanser, men
fikk en drømmemulighet mot slutten
av matchen, da de nærmet seg hjem-
memålet med fire mot en mann.
S~ddet led en ublid skjebne, og
gikk utenfor stengene. -Vi hadde
liten bevegelse og leste pasnings-
spillet for dårlig, forklarer Helge
Pedersen, og fortsetter: -Uten midt-
stopperparet Dalum og Eggan ville
det gått verre. Vikingan var mer

Lett seier
Vikingan hadde lett

spill med nedrykksklare
Ørland i denne sesong-
ens siste hjemmekamp. 4-
O lød sluttresultatet på
etter at Vikingan ledet 2:
Oi pausen.
Denne kampen ble en

komfortabel transporte-
tappe for Vikingan. Mot-
stander Ørland framsto
som et lag med lav inn-
s~tsvilje og Vikingan var,
Sjelden nødt til å ta i 100
prosent for å vinne duel-
lene ute på banen. _
Vikingans målscorere

i denne kampen var Tore
Stegavik, Joar Sæther og
Christian Wee med to
mål.

aggressive, og ivrigere på løp.
Ørland kom til Trøa også for å

prøve ut fem juniorspillere, og blant
disse gjorde l. års junior Stig
Øyvind Berg en hederlig innsats.

Vikingan savnet Frode Saghaug
og Jørn Ove Renning, og disse er
heller ikke med i seriens siste kamp
mot Rissa på Langsand.

Kampleder Helge Sumstad fra
Rennebu (opprinnelig roansbygg)
gjorde en grei figur, men snøt
Vikingen for et straffespark. Han
viste fram det gule kortet til Hall-
vard Fremstad og Frode Lund.

Ørland-keeper Stig Ove Martin-
sen hadde en travel dag i Trea,
og rydder her opp foran aggres-

sive
Stjemetoppen
3.divisjon.
47 stjerner: Geir Tore Dalum,
Ørland BK. 36 stjerner: Eskil
Mørk, FK Fosen. 32 stjerner:
Joar Sæther, Vikingan. 25 stjer-
ner: Asgeir Eggan, Ørland. 24
stjerner: Aslak Søtvik, FK
Fosen.n stjerier: Jarl Magne
Larsen, FK Fosen. Frank Foss og
Erlend Børmark fra Rissa. 20
stjerner: Jomar Langnes, Rissa.
16 stjerner: Arnfinn Berget,
Vikingan. 15 stjerner: Asle
Reinsbakk, Rissa. 14 stjerner:
Dagfinn Tangvik, Vikingan.
Truls Are Hoff, FK Fosen. 12
stjerner: Kaj Vidar Sandvold,
Vikingan. 11 stjerner: Halvard
Fremstad og Ole Kr. Jøssing fra
Ørland. 10 stjerner: Trond Øver-
gård, Jan Arne Skalmerås og Ber-
til Kvithyll fra Rissa. 9 stjerner:
Frode Saghaug, Vikingan. 8'
stjerner: Christian 'Wee og Pål
Vidar Hagen fra Vikingan. Roar
Berge, Rissa. Bjørn Groven,
Ørland. 7 stjerner: Kolbjørn Søt-
vik, FK Fosen. Jørn Ove Røn-
ning og Trond Graven fra Viking-
an. 6 stjerner: Hallgeir Lund,
Ørland. Dag Jensen og Olav
Schølberg fra FK Fosen. Ronald
Hellesvik Rissa.

Kaj Vidar Sandvold
Christian Wee
Tore Stegavik

5 stjerner: Kalle Wenes og Fro-
de Lund fra Ørland. Ketil Jensen,
FK Fosen. Tore Stegavik, Bjørn
Augdal og Ronny Hammernes
fra Vikingan. 4 stjerner: Stian
Jensen, FK Fosen. Jan Åge Kløf-
ten og Rune Ratdal fra Ørland.
Tommy Høvik, Rissa. 3 stjer-
ner: Frank Lilleli og Kenneth
Sletten fra FK Fosen. Kristoffer

Fjellvær, Vikingan. Per Ole
Klingen, Rissa. 2 stjerner:
Remy Fætten, Rissa. Ingar Schøl-
berg, FK Fosen. Håvard Fjellvær,
Vikingan. Espen Borg, Ørland. 1
stjerne: Hugo Hansen, FK
Fosen. Geir Johnny Rolitrø,
Vikingan. Øystein Ledang, Jahn
Harald Loen, Stig Øyvind Berg
og Jomar Rabban fra Ørland.
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