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Hakket bedre enn ifjor
neren var på USA-tur tok spil-
lerne ferie, og den var det van-
skelig å ta inn igjen etterpå.
Den rimeligste prisen å betale
for slik oppførsel er tapet av
noen lusne poeng. Det største
tapet er imidlertid å få frus-
trerte ledere, trenere og entusi-
aster rundt laget. Slikt tar lang
tid å bygge opp, men det gjort
i en håndvending å rive ned.
Viking an rettet opp slakken i
fjor, og de er kommet sterkere
tilbake, noe som trolig skyldes
gode ledere og sterke person-
ligheter innad i laget. Flere av
lederne har både som spillere
og ledere opplevd med- og
motvind, og de vet hva som
skal til. Egentlig burde alt lig-
ge til rette for å få fram et stor-
lag i Leksvik kommune, men
det vil helt sikkert ta tid. Før
sesongen startet fikk miljøet
seg en sterk ripe i lakken. Da
måtte Leksvik og Vanviks fel-
les guttelag trekkes fra serien.
Vikingan stiller et meget godt
juniorlag denne sesongen.

F-F: KÅRE PETTER SUNDET

Vikingan ser med opti-
mistiske øyne på årets
sesong. Etter hva de selv
mener, så stiller de hak-
ket sterkere enn i fjor, og
det til tross for at både
Dagfinn Tangvik og Arn-
finn Berget har forlatt
klubben. Ny spillere er
på gang, men viktigst av
alt er at Joar Sæther er
med igjen.
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Etter innsatsen laget har levert
i treningskampene, er det ikke
mange som regner Vikingan
som noe topp lag denne
sesongen. Ser vi også på fjo-
rårssesongen, som var den før-
ste etter sammenslåingen mel-
lom Leksvik og Vanvik, så har
vel klubben langt fra klart å
vise de musklene som de ven-
tet og håpet. Tradisjonene
skulle være der etter Leksvik
og Vanviks mangeårige domi-
nans på Fosen, men det spørs Skuffende sesong
om Viking an har klart å dra Sesongen i fjor ble på en måte
noe nytte av disse. Som det en skuffelse for Vikingan,
ser ut nå må nyklubben bygge men det kom neppe helt over-
opp egne tradisjoner, samt få raskende. Det tar normalt
frem en vinnerkultur, men da lengere tid enn en vinter å sy
går det ikke med de holdning- sammen et nytt ing. Hvis det

ble vist i Da tre- stemmer, skulle det dermed~~~~~~~~~~~----~

ligge godt an denne sesongen
for Vikingan.

Laget har to viktige avgang-
er denne sesongen, og det er
midtstopper Arnfinn Berget
og keeper Dagfinn Tangvik. I
tillegg har midtstopper Joar
Sæter vært borte nesten helt
fram til seriestarten, og mang-
elen på de tre er en god forkla-
ring på hvorfor Vikingan nær-
mest har lekket som en sil i
treningskampene. Dette har
sakte men sikkert begynt å ret-
te på seg, og det skyldes ikke
minst at Joar Sæter igjen er på
plass. Joar har forresten fått
en makker som lover stort.
Det har nemlig vist seg at juni-
oren Steffen Dahl passer
meget godt sammen med Joar,
og der mener Vikingan å ha
funnet løsningen på probleme-
ne.

Som keeper har Vikingan
fått Lars Arve Nervik fra Mos-
vik, og han begynner, etter en
operasjon og famlende start, å
finne sin posisjon. Frøyne
Lund er hans konkurrent.

I forsvaret for øvrig har
Vikingan gode folk i Pål Vidar
Hagen, Jørn Ove Rønning,
Håvard Fjeldvær og Tommy
Hammernes .

På midtbanen blir selvføl-
gelig Kai Vidar Sandvold
svært viktig, men også Roar

Riseth har i år vist kvaliteter
som lover det aller beste.
Roar har direkte imponert i
serieåpningen. I tillegg har
Vikingan sterke midtbanefolk
i Kristoffer Fjeldvær, Ronny
Hammernes og Christian
Wee.

Christian ligger normalt
som et bindeledd mellom
midtbane og angrep, og sam-
men med Tore Stegavik vil
han gjøre livet surt for hvilket
som helst forsvar. Den siste
spissplassen står mellom spil-
lende trener Bjørn Augdal og
Lars Tangvik, men også Frode
Saghaug og Hans Kristian
Aasen vil ha et ord med i
laget.

Som hos FK Fosen og Rissa .
så har Vikingan flere juniorer
som lover meget godt. Steffen
Dahl er nevnt, men det blir
trolig flere som kommer til å
spille kamper på mer eller
mindre fast basis utover som-
meren.

Selv om trener Bjørn Aug-
dal og Vikingan har dårlige
resultater å vise til i trenings-
kampene, kan det-være lurt å
regne med dem denne sesong-
en. Undervurdering kan vise
seg å bli kostbart mot dette
laget som egentlig har potensi-
ale til å slå de fleste i 3.divi-
sjon.



Vikingan i vårform
) ,

'," "\-o: FØr ett.minuuvdrsptit'header Tore Stegavik inn 1-0 i Trøa lørdag. Det skulle bli mer.
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I EGNE HENDER:Kaptein Kaj Vidar Sandvold tok ansvar, og satset på et skikkelig solqgjennombrudd,
og det ferte til at Vikingan slo Bangsund.. . .,~.. ....



KajVidar av
Vikingan-Bang-
sund 2-1 (O-l)
F-F: KÅRE PETTER SUNDET

LEKSVIK: Vikingan måtte ta
fram en sterk seiersvilje for å
få tak i alle tre poengene mot
Bangsund, og selvfølgelig så
måtte det bli kaptein Kaj
VIdar Sandvold som tok det
nødvendige ansvar. Kvarte-
ret før slutt tok han saken i
egne hender, og han tråklet
seg gjennom Bangsund-for-
svaret, og det sto 2-1.

Det var i kampens 2.omgang at
Vikingan sleit seg til tre poeng mot
bunnlaget Bangsund, Kaj Vidar
Sandvold avgjorde med soloraidet
kvarteret før slutt, men før det, nær-
mere bestemt to minutter etter pau-
se, hadde Christian Wee utlignet
BangstindsHP;fra første omgang.
Christian jobbet'iherdig, og fra 16-
meteren styrte han ballen inn via
stanga, keeper og inn i mål.

Bangsunds
fjerde 1-2
I første kamp tapte

Bangsund 1-2for Sverre,
så 1-2mot Kvam, deretter
1-2mot erkerivalen Nam-
sos, og på lørdag ble det
jammen tap 1-2 igjen.
Denne gang borte mot Vi-
kingan.
Bangsunds 3. divi-

sjonslag kan trygt kalles
Sportsklubben 1-2 etter
sittfjerde strake 1-2 tap.
Laget har ikke margi-
nene på sin side, og har
fått en svært frustreren-
de start på sesongen.
Knappe tap gang på gang
tærer;: på humøret, og
Bangsund må snart snu
tendensen for ikke å bli
hektet helt av.

Utviklinga i kampens begge
omganger var omtrent lik. I begge
åpnet Vikingan meget friskt med
aggressivt og besluttsomt spill for s~
å dabbe av etter vel et kvarter. A
vinne dueller ble i lange perioder
noe bare Bangsund holdt på med.

Det var Tore Stegavik som slo an
tonen som dødde så alt for foit ut.
Allerede etter tre minutter klemte
han til med et knallhardt skudd fra
straffennerket som smalt i tverrlig-
geren. Vikingan skapte flere halv-
sjanser, men etter hvert dabbet de
sakte av, og Bangsund tok mer og
mer over av banespillet. Det resul-
terte i 1. omgangs eneste mål etter
20 minutter, og det var Bangsunds
Lars Erik Ferhagen som satte den
inn på et godt plassert skudd fra vel
16meter" Et spørsmålstegn både på
keepeii~~.plassering og presset på

ballføreren ved den anledningen.
Vikingan var på spredte visitter
oppe hos Bangsunds keeper utover i
omgangen, men det ble bare med et
godt skudd og en god hedding sig-
nert Kaj Vidar Sandvold.

Fin grusbane
Kampen mot Bangsund ble spilt på
en meget fin grusbane i Trøa, og
etter sjansene var det fortjent at
Vikingan vant. Hjemmelaget skap-
te-flere farlige sjanser når de først
klarte å komme seg rundt 16-mete-
ren, men alt for mange angrep ble
brutt av Bangsunds solide midtstop-
pere. Gjennom hele kampen ble
ball på ball lempet inn mot midten,

iorde

pål Vidar Haged
n id

. V·dar San vo* Ka) 1 .* .Roar Riseth~_._._-----

men det resulterte bare i at ballen
raskt kom i retur igjen. Vikingan
hadde tjent på å rulle mer ut på kan-
tene. Eeks. kunne de tatt med Pål
Vidar Hagen mer i angrep ute på
høyresia. Han hadde både viljen og
løpa, men ballen kom ikke.

Banens bestemann var nettopp
Pål Vidar Hagen. Han spiller høyre-
back, og der var det så godt som
umulig for Bangsund å komme
frem. Pål Vidar ville fått en knall-
match hvis spilleopplegget og lag-
kameratene hadde brukt han også
offensivt.

Foruten Pål, så viste Kaj Vidar
Sandvold atfonnen så godt som er
inne. Viljen og besluttsomheita han

viste da han scoret målet var Kaj
Vidar på sitt beste. Også Roar
Riseth spilte en bra kamp, men han
kom bort utover i 2.omgang. Imidt-
forsvaret var Joar Sæther sjefen, og
han er i ferd med å få en meget god
makker i Steffen Dahl. .Bare Stef-
fens langfot skilte Vikingan fra kata-
strofen å få 2-0 mot midtveis i
l.omgang.

Keeper Lars Arve Nervik, som
kom til Vikingan fra Mosvik, blir
etter hvert en meget bra mann for
klubben, men foreløpig mangler han
neiebesluttsomhet og plasseringsev-
ne for å få helt godkjent.

Hjemmelaget startet
kampen klart best i Leks-
vik, og burde ledet med
et mål eller to etter et
kvarters spill. I stedet
var det Bangsund som'
slo kontra, og Lars Erik
Feragen fikk drømme-
treff drøyt halvveis ut i
omgangen.
Etter seoringa kom

Bangsund mye mer med,
og skapte en del halv-
sjanser.
Men rett etter pause ut-

lignet Vikingan. Angri-
per Christian Wee fikk
til et slags skudd som
smøg seg forbi BIL-kee-
per Arvid Hoås.
Men bortelaget ga seg

ik1Hl; og produserte det
meste av spill og sjanser
utover i omgangen. Men
n~r .man er i motgang,
?ar skuddene stang ut, og
Ikke stang inn.

I stedet var det Viking-
an- kaptein Kai Vidar
Sand vold som fikk avgjø-
re kampen et snaut kvar-
ter før slutt, med et fint
solo-raid mot et passivt
Bangsund-forsvar.
Dermed tre viktige po-

eng t~l hjemmelaget,
mens gjestene fortsatt er
uten poeng helt i bunn av
tabellen. .
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!Leksvik-angrepet lykkes ikke noe videre denne gang. Her sliter Chrisi
~ian Wee med å komme seg forbi Nidelvs Dagfinn Kvande.
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~-~- KAMPFAKTAMåltyv med blikk for nettet
LEKSVIK: - Han er Vikin- framfor å skyte selv. Jeg hadde bare
gans svar på RBKs Harald å .sette bredsida til, forklarer Stega-

Brattba~k. En typisk må.l- Vl~'tter pausen bød Vikingan på fris-
tyv. ~ntId på rett plass til kere takter. Etter ti minutter økte
rett tId. vertene ledelsen. Sørlia maktet ikke

å klarere en corner. Og innlegget fra
Ronny Hammernes gikk rett i mål,
fra nær 30 meter.
- Fra to meters hold bommet jeg

rett og slett på ballen. Men jeg sørget
heldigvis for å finte ut keeperen, smi-
ler Stegavik.
Midtveis i omgangen viste han

påny sine egenskaper.
- Det var vel et innlegg fra høgre-

sida .. Jeg dukket opp i forsvarerens
blindsone og satte hodet til, forlarer
26-åringen.

3. divisjon
Vikingan - Sørlia 3-1 (l-O)
Trøa grus, Leksvik, 100 tilskuere
Mål:
l-O Tore Stegavik (40)
2-0 Ronny Hammernes (54)
3-0 Tore Stegavik (67)
3-1 Rune Fiske (85)
VIKINGAN: Frøyne Lund, Pål Vidar
Hagen, Joar Sæther, Steffen Dahl,
Jørn Ove Rønning, Ronny Hammer-
nes (Rune Kasseth i 30 min.), Kristof-
fer Fjeldvær (Hans Chr. Aasen i 5
min.), Kai Vidar Sandvold, Christian
Wee, Bjørn Augdal (Lars Tangstad i
20 min.), Tore Stegavik.
.S0RLIA: Anders Rennan, Robert Ert-
sås, Jon Anders Rennan (Cato An-
tonsen i 45 min.), Glenn Munkvold,
Geir Kleppe, Erik Aalberg, Espen Da-
nielsen, Bendikt Holstad, Rune Mit-
tet, Lars Erik Jørgenvåg (Tor Erik
Myhre i 10 min.), Rune Fiske.
Gule kort: Bjørn Augdal, Vikingan.
Jon Anders Rennan, Lars Erik Jør-
genvåg, Sørlia.
TA - vurdering
Banens beste: Tore Stegavik, Viking-
an.
Dommer: Kjell Alseth, Stjør-
dals/Blink. Kan bedre. Litt uengasjert
kanskje?

Av John Sund

Slik karakteriserer trener Bjørn
Augdal sin angrepskollega i Viking-
an - Tore Stegavik. Lørdag sørget la-
gets toppscorer (deler listetoppen) for
to nye scoringer, og fire så langt den-
ne sesongen.
- Tore er avhengig av gode med-

spillere. Andre må gjøre grovarbei-
det, før han kan «pirke» ballen i mål.
Men foran mål er han smart, og 26-
åringens ferdigheter er gull verdt for
laget, legger Augdal til.

GRUSom åpning
Vikingan og Sørlia leverte en GRU-

Som 1. omgang i lørdagens oppgjør,
som gikk på grus grunnet kraftig
regnvær natta før pinseaften. Knapt
en eneste målsjanse var skapt inntil
Stegavik sendte hjemmelaget i førin-
gen fem minutter før hvilen. Målsco-
reren forklarer:
- Christian Wefi sprang igjennom

Sørlia-forsvaret. Alene mot keeper
valgte han å legge ballen til meg,

Enkelt og greit
- Enkelt og greit, er karak-

teristikken Vikingan-spissen gir sine
scoringer.
. Han mener formen er i anmarsj et-
ter tung serieåpning.
- I fjor slet jeg hele vårsesongen.

Det har gått litt bedre i år. Dagens
kamp var nok en av mine bedre på
lang tid. Selvtillit har tydeligvis mye
å si, slår Stegavik fast.
Sørlia-trener Harry Alstad var

langt i fra førnøyd over tingenes til-
stand pinseaften. I løpet av 90 minut-

-Da-
gens

kamp
var nok

en av
mine
bedre

på lang
tid,

konsta-
terte to-

måls-
scorer
Tore

Stega-
vik.

ter skapte laget to målsjanser mot et
fysisk sterkt hjemmelag.
- Vi har aldri vært særlig gode på

grus, men innsatsen i dag var elen-
dig. Vi skapte nærmest ikke sjanser i'
løpet av kampen, og det er utilgivelig.
Dette var et langt steg tilbake etter 1-'
l mot Namsos sist helg. Vi er for tida
plaget av skader og spillere i eksa-
mensperioder. Jeg tror fortsatt at po-
tensialet i laget er godt nok til å ber-
ge plassen, sier Alstad som ga Glenn
Munkvold og Lars Erik Jørgenvåg
godkjent lørdag.
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FROSTSKADE
Ikampens hete!
LEKSVIK:Et spark i vrista satte Vikingans

angriper Tore Stegavik på sidelinja etter opp-
gjøret mot Nidelv 14.juni. Sparket var ikke spe-
sielt hardt, men overdreven bruk av issprayen
sørget for forfrysning i foten!

Av John Sund

- Litt aven tabbe. Vi lå un-
der 1-2 og hadde det travelt.
Jeg fikk et sår etter å ha blitt
sparket ned bakfra. Jeg tok
meg dessverre ikke tid til å ta
av sko og strømper. Det ble for
tett nede i skoa, og det førte til
forfrysning, sukker 27-åring-
en. Resultatet ble over ei uke
på klubbens skadeliste.
- Jeg spilte kampen mot

Kvamskameratene lørdagen
. etter. Det satte seg imidlertid
betennelse i såret, og dermed
måtte jeg stå over kamper og
treninger i over ei uke som en
følge av frostskaden, forklarer
Stegavik.

Tåler kulde
- Kald opplevelse?
- Nei, det var mest vondt.

Men det var som sagt ikke før
kampen mot Kvamska-
meratene noen dager etter at
jeg kjente at noe var galt, sier
han.
Vikingans angriper presise-

rer at han ikke er betenkt

over klubbens medisinske
kompetanse.
- Nei, dette er i stor grad

min egen skyld. Jeg burde tatt
av sko og strømper før det ble
sprayet på is. Hadde jeg sjek-
ket foten før den ble iset, vil-
le jeg oppdaget såret, påpeker
27-åringen.
- Bør ikke vikinger tåle litt

kulde?
- He-he. Isen tåler jeg, men

betennelse er det vanskelig å
gjøre noe med, ler 27-åringen
som presiserer at forfrysnin-
gen. var hans første noensin-
ne.
Angriperen var tilbake i Vi-

kingan-trøya til oppgjøret mot
Rissa sist helg. Oppgjøret ble
en kjølig opplevelse for hele
laget. Etter tap 2-7, viser Vi-
kingans målprotokoll 3-11 i
minus i løpet av lagets to siste
seriekamper.
NB! Værtjenesten ved Trond-
heim lufthavn opplyser at
temperaturen under kampen
var 14,6grader. For øvrig litt
sol på kvelden, og svak bris
fra vest.

- Forfrysningen er min første noensinne, sier Vikingans
Tore Stegavik.



Feriefotball i Leksvik

IKKE I SLAG: Ronny Hammernes og de Øvrige Vikingan-spillerne er ikke ihestform ennå. De slet tungt mot Vikingan lørdag.

Vikingan- Tranabakkan 1-1 (O-O)
LEKSVIK:Vikingan benyttet ikke sin store sjanse til å
stikke i fra nedrykksspøkelset, men utfordringen ble møtt
med feriefotball i Trøa lørdag. Vertskapet spilte uten fan-
tasi og med midtbaneleddet som den store syndebukk.
Med nøkkel spiller Roar Riseth (fem gule) ute var midtba-
nen uten gnist.

F-F: KJELL DAHLE

-Vikingans spillende trener
Bjørn Augdal ble skadet på den
siste treninga føt kampen og kun-
ne heller ikke spille. Han var ikke
imponert over det han fikk se fra
sidelinja. -Dette var for dårlig
sett fra vår side. Vi greide aldri å
bli kreative nok på midtbanen,
det ble spilt alt for mye på langs

etter banen uten variasjon. Det er
jo Roar Riseth som er den kreati-
ve kraften på vår midtbane og det
syntes i dag, sa Augdal.

Lund god
Lyspunktet for Vikingan var

keeper Frøyne Lund. Han fikk
sjansen da Lars A. Nervik ikke
hadde slått til den siste tiden.
-Han spilte såvidt svakt mot Ris-

sa og i andre kamper her at det
var fortjent at Frøyne fikk sjan-
sen. Den tok han godt vare på, sa
trener Augdal.

Tranabakkans Jan Roar Petter-
sen fikk gleden av å gi «Bakkan»
1-0 ledelse 18 minutter ut i andre
omgang. Men før dette hadde han
hadde en rekke 100 prosent-sjan-
ser som Lund hamlet opp med på
en ypperlig måte. Lund og solid
flaks hindret det som ville ha
vært en høyst fortjent borteseier.

Solide stoppere
Tore Stegavik jobbet godt,

men dessverre for alene der
framme. Han utliknet for Viking-
an og det fortjente han virkelig.
Her var det utmerket forarbeid av
Vikingan. Frode Saghaug var

nest sist på ballen.
Hos Vikingan misset Kaj

Vidar Sandvold på tre opplagte
sjanser og var heller ikke til å
kjenne igjen i spillet. Det samme
gjaldt lagkaptein Kristoffer Fjell-
vær som hadde blitt svært så sta-
sjonær over ferien.

Da lyser det to hyggelige navn
i midtforsvaret, Både Jørn.Ove
Rønning og Steffea Dafrl 'har'
utviklet seg skikkelig positivt i
denne sesongen og holder mål.
Den vanlige storstopperen, Joar
Sæther, var henvist til benken fra
start. Han hadde angivelig trent
for dårlig i sommer, men det var
først da han kom inn i angrepet at
det ble en smule fart over
Vikingan. Tranabakkan hadde
tydelig respekt for Sæther.

;29.01. DiS

* * * Frøyne Lund* * Jørn Ove Rønning* Tore Stegavik



Kaj
Vidar
overtok
Yikingan- Vuku 2-2 (l-l)
F-F: KJELL DAHLE

LEKSVIK: Kaj Vidar
Sandvold har overtatt
som spillende trener i
Vikingan, Bjørn Augdal
har reist til Oslo i jobb-
sammenheng for resten
av sesongen. Mye tyder
på at Augdal er ferdig i
Vikingan for godt. Sand-
vold fikk ingen heldig
åpning, ettersom Vuku
scoret to og et halvt
minutt på overtid.

-Nei, dette var ei skikkelig
«ørtæv», det føltes verre enn
et tap, medgir Sandvold. Han
bekrefter at han vil trene
Vikingan ut sesongen, men
vet ingen ting i forhold til
1996-sesongen. -Jeg antar
styret har startet diskusjonen
om neste år, men jeg har ikke

..hørt noe om det, sier Sand-
vold.

or. O~. qs
VikinganFK
bytter trener
LEKSVIK: Trener Bjørn

Augdal takker for seg i Vi-
kingan FK, for å ta fatt på stu-
dier i Oslo. Augdal har trent
fusjons-klubben siden den ble
etabelrt for et halvannet år si-
den. Assistenttrener Kai Vi-
dar Sand vold (34) tar over an-
svaret for Leksvik-klubben i
høstens kamp for å unngå
nedrykk fra 3. divisjon. Sand-
vold blir spillende trener, og
har i flere sesonger tidligere
hatt treneransvaret i Vanvik
IL_

Bittert
Også i vårkampen utliknet
Vuku helt på tampen av kam-
pen. Slikt er alltid bittert, spe-
sielt når laget trenger poeng
slik Vikingan gjør i øyeblik-
ket. Laget ligger tredje sist, en
plassering som faktisk kan gi
ny kontrakt i en gitt situasjon,
om ikke Brekken i den andre
avdelingen får flere poeng enn
det tredje siste laget i «Fosen-
avdelingen» ved sesongslutt.

Lørdag fikk Vuku ledelsen
etter tre minutter før Roar
Riseth utliknet før pause. Fro-
de Saghaug satte inn 2-1
målet før altså det fatale målet
kom på overtid.

Utligning ·på overtid
Vuku sikret seg et poeng ved å utligne til 2-2 to minutter

på overtid, i lørdagens bortekamp mot Vikingan. Stillingen
ved pause var l-l.

Vuku sjokkåpnet kampen ved å ta ledelsen 1-0 allerede
etter tre minutter. Til tross for et spillemessig overtak måt-
te Vikingan ha en halv time før de klarte å utligne denne le-
delsen. Bare drøye fem minutter ut i andre omgang scoret
de sitt andre mål og tok ledelsen 2-1.Men etter det var Vuku
det beste laget, og det var rettferdig at de sikret utligning-
en. .
Vikingans målscorere var Roar Riseth og Frode Saghaug,

mens Robert Molde og Arild Storhaug sørget for Vukus mål.

* * * Pål Vidar Hagen* * Frøyne Lund* Jørn Ove Renning

Viking an
under streken
Nessegutten- Vikingan
3-0 (2-0)
LEVANGER: Vikingan er
havnet under streken etter
sin svake forestilling borte
mot Nessegutten i helga. -Vi
ble tatt fullstendig på senga
da Nessegutten kontret inn to
mål mot oss før fem minutter
var gått, forteller oppmann
Johnny Sandvold.

Raske Levanger-gutter sørget for
at Vikingan-forsvaret kom full-
stendig på etterskudd i avgjørende
situasjoner.

Vikingan kom seg etterhvert
noenlunde inn i kampen og hadde
klare målsjanser ved Christian
Wee, Kaj Vidar Sandvold, samt et
kjempeskudd av Ronny Hammer-
nes i tverrliggeren. Men mål ble
det altså ikke og dermed har
Vikingan for alvor havnet i bunn-
striden.

* * * Jørn Ove Rønning* * Freyne Lund* Steffen Dahl

Knallåpnlng - .o(b.Oo.9S

av Pettersen
LEVANGER: Te flotte

scoringer av Kenneth Pet-
tersen i løpet av oppgjørets
første fem minutter, var
tilstrekkelig for å knekke
gjestene Vikingan fra Leks-
vik. Nessegutten knallåp-
net, og i høyt tempo ble
gjestene trykket på defensi-
ven. Gisle Stornes & co do-
minerte på midtbanen, og
gjestenes forsvar ble pres-
set til å gjøre mange per-
sonlige feil.
Pauseresultatet 2-0 kunne

Vikingan vise størst glede
over. Etter hvilen punkter-
te hjemmelaget, og Viking-
an styrte det meste. Men
Vikingan og Ronny Ham-
mernes kom ikke nærmere
enn treverket over hodet på
Nesseguttens målvakt Egil
Larsen. Hans Arne Drågen
økte til 3-0 halvtimen før
slutt.
Kenneth Pettersen har

funnet tilbake til gamle tak-
ter, ogvar banens klart bes-
te lørdag. Pluss i margen
også til keeper Larsen. Bare
midtstopper Jørn Ove Røn-
ning får godkjent på et ta-
fatt Vikingan-lag.
Gule kort ble delt ut til

hjemmelagets Cato Sundal
og Geir Arne Næssan.
Førstnevnte kan takke
dommeren for at han ikke
ble sendt i dusjen midtveis
i første omgang - etter at
han som siste forsvarer la
gjestenes Kai Vidar Sand-
vold i bakken.

Sverre hadde så absolutt in-
gen problemer med å sette
Vikingan på plass i lørda-
gens 3.divisjonsoppgjør på
sistnevtne lags bane. Sverre
vant nemlig hele 10-0, etter
ledelse 4-0 ved halvtid.
Vikingan ga Sverre noe

motstand i små perioder av
kampen. Men hjemmelagets
forsvars-spill for anledning-
en, var ikke et eksempel for
etterfølgelse for spillere og
lag som så kampen. Viking-
ans forsvarsspillere stoppet
nemlig ofte opp ved midtlin-
jen for å sette Sverres spille-
re i offside.Ved en rekke an-
ledninger glapp disse forsø-
kene og Sverre-spillerne løp
gjennom.
Hadde effektiviteten blant

Sverres angripere vært god
kunne dette ha endt enda
verre for Vikingan. Sverre
hadde sjanser nok til å ha oq. 0'1.ss
scoret 15mål - minst. Men
det stoppet på ti denne gan-
gen.
. Kenneth Karlsen scoret tre
ganger for Sverre, mens Ei-
rik Johannessen scoret to.
Fem spillere noterte seg for
en scoring hver, Vegard
Skreden, Vegard Sunde, Per
Christian Amundsen, Hans
Aalberg og Ole Dahl Johan-

TUNG START: Utlikning på
overtid passet ikke den nye
spillende treneren i Vikingan,
Ka) Vidar Sandvold.

Storseier
til Sverre

sen.



Vikingan på stupet
F-F: KJELL DAHLE -Vi har innstilt oss på at det blir

4. divisjon neste år. Vi vil bare
kjøre gjennom serien nå og sna-
rest begynne forberedelsene til
neste år, sier Viking an-oppmann
Johnny Sandvold. Hans bror,
Kaj Vidar er spillende trener.
Både Kaj og Tommy Hammer-
nes har signalisert at dette sann-
synligvis er deres siste sesong.
Roar Riseth er usikker, men har
tidligere gitt uttrykk for å forsø-
ke seg hos Rosenborg igjen. -
Resten av stallen ser ut til å fort-

sette, sier Sandvold. kom fra det med heder. Det er på
. midten det som regel har sviktet
for Vikingan i høst. Mange har
forsøkt seg der, men løsningen
kan være unge Dahl. Sammen
med Jørn Ove Rønnings definiti-
ve gjennombrudd, er Dahl årets
beholdning i Vikingan-stallen.

Hos Namsos var Aslak Sørvik
meget god på høyreflanken og
var kanskje banens beste spiller.
Han satte også inn 2-0 målet, på
straffespark.

LEKSVIK: Viking an har et
ytterst tynt halmstrå som kan
reddet laget fra spill i 4. divi-
sjon neste år, men det meste
dreier seg trolig om teori.
Vinner laget sine to siste opp-
gjør, mot Rissa og Nidelv,
samtidig som Brekken taper
sine to siste i søravdelingen,
er Vikingan i 3. divisjon også
neste år.

Bra innsats
Lørdag var serieleder Namsos
på besøk i Trøa og dette laget
var som ventet et nummer for
stort for Vikingan. Men hjem-
melaget kjempet overraskende
bra mot overmakten. Christian
Wee nettet på straffespark for
-Vikingan.

Hos Vikingan var Steffen
Dahl denne gang best. Han var
flyttet fram på midtbanen og

;?]. 0'1.
"15 * * * Steffen Dahl* * Lars Tangstad* Christian Wee

MEGET GOD: Unge Steffen Dahl var lørdagens store lyspunkt i Trøa. Han har en solid sesong bak seg.



3.divisjon:
FK Fosen~Rissa og Vikingan

38: Kolbjørn Sørvik, FK Fosen.
31: Jørn Ove Rønning, Vikingan.
23: Pål Vidar Hagen, Vikingan.
20: Erlend Børmark, Rissa.
17: Ketil Jensen, FK Fosen.
15: Hugo Hansen, FK Fosen.
14: Jomar Langnes, Rissa - Roar Riseth, Vikingan.
13: Atle Reinsbakk, Rissa - Frank Lilleli, FK Fosen.
12: Bertil Kvithyll og Stig Emil Johansen, Rissa.
11: Frøyne Lund, Vikingan.
10: Per Ole Klingen, Rissa - Roar Hellem, FK Fosen.
9: Christian Wee og Kristoffer Fjellvær, Vikingan - Odd Erik
Røstad, FK Fosen.
8: Tommy Høvik, Rissa.
7: Steinar Rostad og Trond 0vergård, Rissa.
6: Håvard Moen, Rissa - Steffen Dahl, Vikingan.
5: Erling Dyrendalsli, Rissa - Kaj Vidar Sandvold og Lars
Arve Nervik, Vikingan - Jan Åge Kløften og Knut Thorsen,
FKFosen.
4. Per Atle Skalmerås, Rissa - Olav Schjølberg, FK Fosen.
3: Rune Skånøy, Rissa - Tore Stegavik, Ronny Hammernes,
Geir Johnny Rolitrø og Bjørn Augdal, Vikingan - Dag Jensen,
Basse Riseth og Stian Jensen, FK Fosen.
2: Ronald Hellesvik, Rissa - Lars Tangvik, Viking an - Kjell
Viktor Vik og Roger Tåmes, FK Fosen.
1: Terje Kristiansen, Håvard Fremo og Roar Berge, Rissa -
Frode Saghaug og Rune Kasseth, Vikingan - Stein Atle Sund-
land, FK Fosen.
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