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Tilba.){epå Skavelmyra
F-F: FRODE LUND

VANVIK:Etter opprykket til
3. divisjon ser Vanvik: frem
til atter en gang å spille fot-
ball på Skavelmyra. Trener
Håvard Fjeldvær ser frem til
årets sesong og håper "nye"
Skavelmyra vil gi spillerne
og fotballmiljøet en dytt i
ry~gen.
- A få spille hjemme igjen
betyr mye for klubben vår,
sier Fjeldvær.

I vår prat med Vanviks trener får
vi inntrykk av at å få spille på Ska-
velmyra igjen, betyr alt for laget og
miljøet rundt klubben. Å spille
"hjemmekampene" i stadsbygd
blir ikke det samme. -

- Vi spilte 21 kamper på borte-
bane i fjor. Bare en kamp ble spilt
på Skavelmyra og det var årets sis-
te mot Bjørgan. Nå er atter en gang
Skavelmyra åpnet for trening og
kamp, og det vil gi oss trygghet
som lag. Den eneste målsettingen
jeg har satt for laget er at vi skal
vinne halvparten av kampene på
hjemmebane. I tillegg ønsker jeg at
vi skal ta vare på spillegleden fra i
fjor. Da får vi artige og innholdsri-
ke kamper foran eget publikum. Å
tippe plassering på tabellen er som
å tippe Lotto, en vet ikke utfallet
før endt trekning, sier Fjeldvær.

Aggressivitet
I tillegg til "ny " hjemmebane

må Vanvik også jobbe steinhardt
etter fjorårets opprykk. Laget er
jevnt besatt uten klassespillere og

VANVIK ANNO 1997: Bakfra venstre: Remy Lyshaug, Christian Johannessen, Sigbjørn Bremseth, Jan Arve
Aalberg, Christian Wee, Lars Christoffer Fjeldvær og Håvard Fjeldvær (trener). Foranfra venstre: Pål Vidar
Hagen, Bengt Rognes, Hans Kristian Aasen, Lars Erling Nergård, Ørjan Dahl, Ronny Hammernes og Tore Ste-
gavik (spillende oppmann). Steffen Dahl, Rune Kasseth, Frode Saghaug, Lasse Bjernebo, Geir Johnny Rolitre
og Rainer Storheil var ikke tilstede.

,
dårlige spillere. Deres fordel på
banen er god lagmoral og stå-på-
vilje. Og nettopp agressiviteten blir
et vikig våpen mot lagene i Nord-
avdelingen.

- Vi er et kjempende lag som
liker kroppskontakt. Jeg vet vi
møter både spillende lag og lag lik
oss selv. Vinner vi kampene med
kjemping kommer vi høyt på tabel-
len. Kampene mot de spillende
lagene blir en lettere oppgave for
oss. Det er i hvertfall viktig at vi
drar lasset sammen i hver eneste
kamp, sier Fjeldvær om laget, men

"

han inrømmer også at midtbanen
er den svakeste lagdelen når de går
sure, i medgang er den best.

- Midtbanen betyr alt for laget.
På en dag med dårlig syke taper vi
kampene, er derimot humøret på
topp skal det mye til for å slå oss.

Tre inn, en ut
Foran årets sesong har Vanvik

mistet en spiller, Jørn Ove Røn-
ning til Strindheim, og fått inn tre
nye spillere, Jan Arve Aalberg fra
Rissa, Hans Kristian Aasen og
Christian Wee fra Leksvik. De to

sistnevnte har spilt sammen med
de fleste spillerne før, da Vikingan _
eksisterte. Trener Fjeldvær føler at ,;
stallen er like sterk som i fjor.

- De nye spillerne er trenings-
villige og passer godt inn i miljøet.
De tok selvinitiativet og vi sier
ikke nei til tre nye spillere.

Sluttkonklusjonen fra treneren
er grei: - Vi stiller like mannsterke .
som i fjoråret, med en aldri så liten
nivåhevning av hele mannskapet.



Vanvik i rute
F-F: FRODE LUND

HYSNES FORT:Vanvik
som i år ska1spille 3. divi-
sjonsfotball viste HillFevåg
vinterveien på Hysnes grus-
bane. 7-2 er stygge tall, men
blir ikke lagt så mye vekt på
av de to lagene. En start på
treningskampene er det i
hvert fall.

16.04. ct1-

Rissa tuktet Vanvik
F-F: FRODE LUND

Vanvik best
ilokalderby

- Unggutten virket iherdig og
bestemt og det var hele forskjel-

NES:På en ujevn og tung len på lagene i kampen. Det ble
Nes-bane greide Rissa å til tider lite spill og mest kjem-
overrumple Vanvik med ping, men Rissa ville mer enn oss
insatsfylt fotball. Rissas og vant kampen, sier Fjeldvær.

Nå ble det aldri den store kam- _ Geir Arvid har vokst mye
pen mellom Hil/Fevåg og Vanvik unge Geir Arvid Moe (19) som fotballspiller i vinter og nå
på Hysnes Fort. Lagene var ufull- viste gode takter og halte i ser de ut til at han lykkes mer enn
stendige og begge parter prøvde ut land seieren mot slutten av før. Når det gjelder føret må jeg
spillere. Vanvik manglet hele andre omgang, og får skryt si meg enig med Håvard i at noen
backrekka fra i fjor, mens b l god fotballkamp ble det aldri,

ill av egge ags trenere.Hil/Fevåg prøvde ut sine sp ere. sier Rolf Bye.
Kampen ble også spilt i tre
omganger li30 minutter. Geir Arvid Moe er fotholdsvis På tampen

Vanvik var best fra starten av og ny i Rissa-trøya. Sporadiske inn- Nå var det riktignok Vanvik
ledet 7-0 etter to perioder. tredener i fjorårssesongen har som kom best i gang på Nes-
Hil/Fevåg vant den siste 2-0. Van- over vinteren blitt til mer faste. banen. Etter bare fem minutter
viks mål: Bangt Rognes 4, Christi- Han er nå i ferd med å true plas- kunne ferierende Frode Saghaug
an Wee, Ørjan Dahl og Sigbjørn sen til meget gode Stig Emil sette inn 1-0 etter innlegg fra
B th tt h Hil/F o T Johansen på topp. Stig Emil er iremse e ver. evag: ore høyresiden. Utover i omgangen
Karlsen 2. militæret og kommer ikke før uti tok Rissa mer og mer over, og det

- Synes vi er ett hakk bedre enn sesongen en gang. Både Vanviks resulterte i utligning ved Ola SØr-
på samme tid i fjor, vi spiller i hØY- trener Håvard Fjeldvær og Rissa- ås (17) fem minmter før hvilen.
ere tempo og er mer agressive, sier trener Rolf Bye er fornøyd med Etter pause k~nrarter en gang
Vanviks trener Håvard Fjeldvær. _u_n.:.g:..g_ut~te_n_· V~a~n~v~ik~--,::ti~lb~ak~e~O:1gL~de~t~m~ed~ --,--_~~~--,

- Det ble mye utprøving mot
Vanvik. Vi starter fra bunnen av og
gir alle en sjanse. Det kan gå bare
en vei og det er oppover, sier
Hil/Fevågs hjelpetrener Hans Lian.

F-F: KJELL DAHLE

LEKSVIK: Leksvik-Van-
vik 1-3 (1-2). Vanvik trakk
som ventet det lengste strå-
et i årets første lokal derby
mot Leksvik. Lørdagens
oppgjør i Trøa bar preg av
at det var tidlig i sesongen,
for begge lag.

Leksvik overrasket med veldig
god defensiv organisering i første
omgang, godt regissert av spil-
lende trener Joar Sæther. Leks-
vik-veteranen styrte sine unge
tropper suverent fra en god garn-
meldags sweeper-rolle.

-Overkjørt
-Vi måtte finne oss i å bli mer

overkjørt i andre omgang, sa
Sæther. Kanskje ikke så rart, det
er jo både divisjonsforskjell og
ellers klare kvalitative forskjeller
på de to stallene. Sånn sett burde
Vanvik vist mer enn tilfellet var
lørdag.

Leksvik tok like god ledelsen i
kampen. Robert Sunde kranglet
seg til et mål etter god kjemping.
Da var kampen en halv time
gammel. Kristoffer Fjeldvær
utliknet etter godt forarbeide av
Tore Stegavik bare fem minutter
senere.

Bengt Rognes ble matchvinner
for Vanvik. Han la først på til 2-1
mot slutten av første omgang før

dagens perle. Christian Wee ner-
mest stanget inn en corner helt
utagbart for noen oppe i nettaket.
Vanvik fortsatte å presse, men
Rissa fikk målene. Geir Arvid
Moe puttet først et inn fra
Børge Kvitland bak Vanvi s
Keeper før han fant korteste vei
til mål gjennom hele forsvaret og
sørget for at Rissa slo Vanvik.

Undervurdering?
I fjor rykket Vanvik opp fra 4.

divisjon og Rissa rykket ned fra
3. divisjon. Kunne det være en
aldri så liten undervurdering inne
i bildet her, ikke vet vi, men Ris-
sas trener Rolf Bye er i hvertfall
fornøyd med kampen.

- Vi er fornøyde, Vanvik er
tross alt i 3. divisjon og bør i
utgangspunktet slå oss. Vi har
hatt en bra stigning og gleder oss
til fortsettelsen, avslutter Rissa-
treneren.

DUELL: Vanviks Hans Christian Aasen (tv) lurer av Leksviks Micha-
el Myran i Trea lørdag.

selv om skuddbeinet var skjev-
stilt denne gang.

Banens beste aktør var imid-
lertid dommer Torbjørn Sunde.
Fortsetter han å dømme slik bør
ferden oppover i systemet bli
relativt kort. Myndig var han
godt oppe i alle situasjoner over
hele banen.

han fastsatte sluttresultatet
andre omgang.

God dommer
Joar Sæther var best hos Leks-

vik. Harry Buhaug, en annen
veteran, kommer sikkert med
mer matchtrening. Hos Vanvik
skapte Kristoffer Fjeldvær mye,



Vanvik-revansje
LANGSAND: Rissa- Van-
vik 2-3 (2-0). Vanvik
revansj erte seg for 3-2
nederlaget for Rissa siste
helg, med de samme siffer
da lagene møttes på ny ons-
dag kveld.

Rissa spilte godt i en omgang
og ledet ved pause etter scoringer
av Ronny Grønbeck og Asle
Reinsbakk. I andre omgang ble
tredjedivisjonslaget bedre enn
fjerdedivisjonslaget og snudde
kampen. Vanviks mål kom ved
Frode Saghaug (2) og Kristoffer .
Fjeldvær. Sistnevnte scoret på
corner.

Slik spår TA·sporten utfallet i årets 3. divisjon avdeling 15.
1. Melhus
2. Vinne
3. Bangsund
4. Fra1h
5. Levanger FK
6. Steinkjer 2
7. KvanIskameråfene
8.Tranabakkan
9. Vanvik

10. Tiller
U. Verdål 2
12. Fosen

Avdelingsvinner samt fem av landets 19beste sedetoere ryk-,
keropp. I :utgangspunktet rykker tre lagn,ed(avhenger av ned.';
rykk fra 2. divisjon,).

Saghaugmed
hat-trick

Vanvik - Verdal
8-2 (3-1)
F-F: FRODE LUND

VANVIK GRUSBANE:
Vanvik og Frode Saghaug
åpnet årets sesong med
henholdsvis storseier og
hat-trick. Allerede i første
kamp etter opprykket til 3.
divisjon gjorde Vanvik vei
i vellinga og knuste Ver-
dals andre lag med hele 8-
2. Frode Saghaug stjal
showet med tre mål på en
halvtime.

- Vi kan ikke være annet enn
fornøyd med dette. Vi scoret .
åtte mål og gjorde det meste rik-
tig. En bedre «flying start» kun-
ne vi ikke fått i 3. divisjon, sier
trener Håvard Fjeldvær.

Men han er ikke i tvil om at
Verdal 2 er av de dårligeste
lagene i avdelingen.

- Utifra det spillet som Ver-
dal viste mot oss onsdag er de
ikke gode nok til å hevde seg i
denne avdelingen. Vi spilte rik-
tignok hard og tett fotball, som
etterhvert ble for mye for Ver-
dal. De imponerte ikke meg, og
vi må belage oss på langt tøffe-
re motstand, sier Fjeldvær.

gjennom Verdals forsvar, rundet
keeper og satte ballen sikkert i
nettet.

7-2: En stikkball pyntet på
resultatet.

8-2: Hans Kristian Aasen laget
sitt andre mål.

Mye bra
Vanvik viste mye bra spill i

åpningskampen onsdag. Agressi-
viteten var på topp og Verdal fikk
ikke så mye som en tomme å
bevege seg på. Våre gutter pres-
set ballføreren hele tida og inn-
satsen fremover på banen var.
upåklagelig. o o

- Men 'laget har mer a by pa,
si~r trener Fjeldvær.

- Vi manglet blant andre Ron-
ny Harnmernes og det er fort.satt
ting å rette på fremover. VI er
svake bakover på banen og det er
noe vi må jobbe med. Skal vi
henge med i 3. divisjon må vi bli
bedre på mange områder, sier
Vanvik-treneren.

r., .

NB I! De neste 14 dagene drar
Håvard Fjeldvær på ferie og
overlater treneransvaret til
Andreas Søraker, en velkjent fot-
ballmann på Fosen.

NB Il! Itillegg til åtte mål fikk
Vanvik to mål annulert og laget
hadde også en rekke sjanser som
de burde ha scoret på. Vi kan
trygt si at laget var produktivt
denne kalde vår-kvelden i april.

* * * Frode Saghaug* * Christian Wee*: Hans Chr. Aasen

Målorgie
Målene i kampen beskriver

resultatet best og slik kom de:
1-0: Etter 15 minutter stusset

Lars Kristoffer Fjeldvær en ball
over Verdals forsvar som Frode
Saghaug elegant lobbet over en
utrusende keeper.

2-0: Igjen var Saghaug fram-
på. Denne gangen ble Tore Ste-
gavik spilt gjennom. Han la en
uegoistisk pasning til Saghaug
som laget sitt andre for åpent
mål.

2-1: Verdal fikk straffespark
og mål etter at Remi Lyshaug
felte en spiller.

3-0: En halvtime etter sitt før-
ste mål kom Frode Saghaugs
tredje. Etter en dødball kom han
seg fri inne i Verdals målgård
og satte ballen sikkert og kon-
tant i mål. Han fullbyrdet der-
med sitt hat-trick.

Seks mål
Etter pausen kom det seks

mål til.
4-1: Hans Kristian Aasen

skjøt ballen opp i krysset.
5-1: Tore Stegavik dyttet bal-

len i mål etter innlegg fra Stef-
fen Dahl.

6-1: Stegavik, denne gang var
det Frode Saghaug som serverte
ballen på sølvfat.

7-1: Christian Wee .gikk rett



anvik truet til seier
Vanvik - Bangsund
3-1 (1-0)
F-F: FRODE LUND

VANVIK:På spøkefullt vis
ble nykommerne i Vanvik
truet til seier på Skavelmy-
ra lørdag. Christian Wee,
som kom fra Leksvik foran
årets sesong, tok trusselen
på alvor og sørget for tre
poeng med to mål i andre
omgang.

Foran årets første kamp på
Skavelmyra ble det speket med
at nykomlingne i klubben ville få
skylden ved et eventuelt tap.
Vanvik tapte ingen av kampene
på banen i fjor (to stykker). Og
spilte ikke fotball der sesongen
før, så hjemmestatistikken var
bra.

- Tok du det på alvor, tomåls-
scorer Christian Wee?

- Tja, et artig poeng var det, og
.når jeg da snur l-l til 3-1 i andre
omgang ble det enda artigere. Jeg
er storfornøyd med å vinne over
.Bangsund i dag, og det til tross
for at vi har enda mer å gå på, sier
matchvinner Christian Wee, som
altså sørget for tre viktige poeng
lørdag,

Grei seier
--."\~;;wft--rr<i"l'"' det beste laget,
scoret flest mål, og vant fortjent
mot Bangsund. Men kampen
Jomne..fQ.rt ha gått i en annen ret-
ning i 1. omgang.
, Vanvik åpnet stort og bare
etter 40 sekunder hadde Tore
Stegavik overrumplet Bangsund-
keeperen med en lobb fra 30
meter. Ypperlig prestasjon av
Stegavik. Hjemmelaget fortsatte

Her gjør Christian Wee det han skal gjøre som spiss. Dette målet førte Vanvik i ledelsen med 2-1. Senere
gjorde han også 3-1.

så med bra spill i et kvarter før
Bangsund overtok. Gjestene had-
de også et mål i nota som helt rik-
tig ble annulert for offside.

Etter hvilen var ikke pølsene
på tribunen fordøyd før Bang-
sund utlignet etter en corner. Her
må Christian Wee ta på seg litt av
skylden for å være tilbakeholden
inne i feltet.

Men så tok Wee over showet.
Først fører han Vanvik i ledelsen
med ei lang tå etter innlegg fra
Bengt Rognes. Så stuper han inn
3-1 på bakstolpen etter at innby t-
ter Geir Johnny Rolitrø serverte

ballen på sølvfat. '
- Herlig å avgjøre på en slik

dag, avslutter Christian Wee.
Best hos Vanvik var Pål Vidar

Hagen som temmet eks-FK
Fosen-spiller Aslak Sørvik, men
hakk i hel var også keeper Lasse
Bjørneboe (19) og spiss Christian
Wee.

dels labre innsatsen de siste kam- !
pene. Greier Vanvik å holde sti-
men oppe er veien mot toppen
kort, men også mot bunnen med
flere tap.

Men mye tyder på at Vanvik
kommer sterkere fremover. Fro--
de Saghaug (studier) og Ronny
Hammernes (influensa) er snart
tilbake, og sammen med Ørjan
Dahl betyr de mye for laget. Det
var merkbart at kantene Saghaug
og Hammernes var borte mot
Bangsund.

Jevnt
Avdeling 15 for 3. divisjon er

av de jevneste i landet. Fra første
til ellevte plass er det bare syv
poeng. Alle slår alle og for Van-
viks del er det bra, med den til

Vanvik ledet 1-0 ved
pause etler at Tore Ste-
gavik hadde scoret al-

. lerede etter et halvt mi-
nutts spill. Bangsund
var nesten like raske i
andre omgang da de ut-
lignet efter en corner.
Målscorer var Pål Tore
Raabakken.
Litt senere ut i om-

gangen var målfarlige
Christian Wee på far-

, ten og scoret to ganger.
Og=sørget med det for
at poengene ble iglen i
Vanvik. .

Vanvik slo
Bangsund 3-1
Vanvik vant 3-1 over

Bangsund i lørdagens
hjemmekamp i 3. divi-
sjon, og sikret seg med
det ..tre verdifulle po··
eng. Vanvik hadde til-
hold under nedrykks-
streken før kampen og
trengte .sårt disse po-
engene .. ,

* * * Pål Vidar Hagen* * Lasse Bjørnebo* Christian Wee



Vanvik kom med regnet
Vanvik - Steinkjer 2
13-0 (3-0)
F-F: FRODE LUND

VANVIK:I takt med regn-:-
bygene korn Vanviks mål.
Det vi var vitne til på grus-
banen i Vanvikan var rett
og slett knusing av ypperste
slag. Steinkjers andrelag
var aldri i nærheten av å
score mål, den saken tok
Vanvik seg av.

Med 13-0 i målprotokollen
kan en saktens spørre seg om
hvor motstanderene var. De var
riktignok på banen, men et Van-
vik-lag som lyktes med absolutt
alt i andre omgang, gjorde som
de ville, og det var stort sett bare
ved avspark at gjestene fikk låne
ballen. Angrepsspillet etter pause
er det beste undertegnede har sett
på Fosen i årets sesong.

Wee stor
Ikke bare er Christian Wee en

stor og rørslig herremann på fot-
ballbanen. Han resignerte de fles-
te angrepene og ballen var som
regel innom ham før den ble satt i
mål, enten av ham selv eller hans
lagkamerater. Han riktig storkos-
te seg i vind' -og regnbygene i
Vanvikan søndag.

Full uttelling
Og ikke nok med at Vanvik

scoret 13 mål. De kunne fort ha

NOK ET MÅL: Her lager Christian Wee et av Vanviks 13 mål. Han og laget brukte Vanvik grusbane som
lekestue og Steinkjer 2 som rundingsboyer søndag.

scoret 13 til, det sier det meste
om hvor ballen oppholdt seg
kampen gjennom, på Steinkjers
banehalvdel.

I første omgang gikk det bare
fem minutter før Tore Stegavik
ordnet 1-0. Vanviks ruvende kap-
tein Kristoffer Fjeldvær skrudde
så inn et lurt frispark før Ørjan
Dahl sørget for at Vanvik gikk til
pause med en solid ledelse.

Etter hvilen begynte marerittet

for Steinkjer 2 - og vi nevner bare
målene i rask rekkefølge:

4-0: Frode Saghaug på lang-
skudd. 5-0: Ronny Harnmemes
fra kloss hold. 6-0: Kristoffer
Fjeldvær på straffespark etter at
dagens mann Christian Wee ble
felt av keeper. 7-0: Tore Stegavik
etter innlegg. 8-0: Tore Stegavik
etter fint gjennomspill. 9-0:
Christian Wee tar sakene i egne
hender. 10-0: Frode Saghaug

* * ' Christian Wee: * Kristoffer Fjeldvær* Pål Vidar Hagen



Vanvik tapte sekspoengsoppgjør
F-F: KJELL DAHLE

VANVIKAN: Vanvik-Vinne 0-3 (0-2). Fosens beste lag
tok et langt skritt mot neste års 4.divisjon da laget tapte
for tabellnabo Vinne på Skavelmyra søndag. Dette seks-
poengsoppgjøret var svært viktig for begge lag.

Vinne ville vinne mest og der-
med ble det slik.

-Kamp for kamp
-Nå må vi ta kamp for kamp

utover høsten. Det blir ikke lett
for oss, vi har jo Tiller allerede i
neste kamp, sier Vanvik-trener
Håvard Fjeldvær. -Nå spilte vi
en bra kamp, uten at vi var gode
nok foran mål. Vinne ville mest
og var mer aggressive enn oss
foran mål, derfor gikk det som
det gikk, sa Fjeldvær som forhol-
der seg lavslappet til nedryk-
kingsspøkelset, -Ja, er vi ikke
gode nok for denne divisjonen
rykker vi ned, så ,enkelt er det,
sier han.

Rett igjennom
Vanvik sliter med et svakt for-

svar for tiden. Mange ting svikter
gjeme samtidig for lag i bunnen
av tabellen, men hos Vanvik søn-
dag var det en åpenbar brist i den

bakre rekken. Først fikk Kim
Lødding drible seg fri og score
fra meget spiss vinkel. Her var
det i tillegg svakt keeperspill.

To minutter før pause fikk Gis-
le Stornes spasere midt igjennom
midtforsvaret og lage 2-0. To
minutter etter sidebyttet skjedde
nesten det samme. Det er slikt
som bare ikke skal gå an i 3.divi-
sjon.

God Harnrnernes
Vinne hadde også en ball i

stolpen i andre omgang og var alt
i alt mye farligere foran kassa
enn Vanvik.

Vanviks Pål Vidar Hagen had-
de et meget godt skudd i første
omgang som burde fått en bedre
skjebne.

Lyspunktet for Vanvik var
Ronny Hammemes gode spill.
Han vokser som spiller og har
potensiale til å spille høyere på
gode dager.

~1.01.9'1-.

•

GOD: Kaptein, Kristoffer Fjeldvær var bra på en ellers grå Vanvik-dag, Her i kamp med Vinnes kaptein,
Odd Arne Sandnes,

Ronny Hammemes
0rjanDahl
Rune Kasseth



Vanvik
F-F: FRODE LUND

VANVIK:Etter opprykket
til 3. divisjon var det opti-
misme i Vanvik om kon-
trakt i lenger enn et år. Det
ble det imidlertid ikke. Til
tross for at de gjorde job-
ben sin med seier mot Tra-
nabakkan hjemme, ble det
liten hjelp å få fra andre lag
i avdelingen.

Vanvik var foran lørdagens
kamp avhengig av seier mot Tra-
nabakkani tilleggtil at Vinne avga
poeng. De innfriddde med egen .
seier, men fikk:liten hjelp og ble
nummer ti i avdelingen, bare med

. dårligeremålforskjllenn Vinne.
Er Vanvik blitt et heislag. Til

neste år i 4. divisjon kan de bli
sterke og bør være med å kjempe
om opprykk igjen. Det ser ut SOm
om det kan bli situasjonen.

Opphenting
Etter 0-3 til pause var det ing-

en, inkludert trener, ledere, spil-
lere og undertegnede som trodde
at Vanvik kunne greie å vinne
over Tranabakkan. Med med
seks fine mål ble det seier. Kan-
skje så vi Vanviks beste omgang
på lenge etter hvilen. _

Kristoffer Fjeldvær lagde to
mål, et på straffespark. Frode
Saghug puttet på to, Christian
Wee og Ronny Hammernes et
hver i rask rekkefølge mot slutten
av kampen.

Mellomfomøyd
Vanviks trener Håvard Fjeld-

- et heislag

SAMUNG l BUNN.·Det ble nedrykk til tross/or 6-3-seier.

vær er til tross for nedrykket mel-
Iomfornøydmed sesongen.
-Nedrykk er ikke bra, men ser

vi på hver enkelt kamp har vi
spilt mye bra fotball, spesielt i
høst. På gode dager har vi vært
med på notene til gangs, og det er
bra. Rent resultatmessig har vi
tapt mange kampem med mye
mål, og det er kanskje betenkelig,
vi har nok vært litt for ujevne (jfr.
13-0-seier over Steinkjer 2 og 0-
6-tap for Melhus helga etter), sier

Fjeldvær.

Kan berge
Sånn rent teoretisk kan Vanvik

fortsatt berge plassen i divisjo-
nen, men håpet er lite. Verdal 2
hadde dispensasjon til spill i 3.
divisjon sammen med Steinkjers
andrelag denne sesongen. Det har
vært en del kritikk rundt deres
deltakelse, og kanskje må de gå
ned et hakk.
-De har stilt veldig ujevnt

mannskap fra kamp til kamp, det
er betenkelig og ikke halt rettfer-
dig for alle lagene, sier Håvard
Fjeldvær.
-Rykkes de ned tar vi mot

plassen i 3. divisjon med takk,
men det sker nok ikke i og med at
Steinkjers andrelag går ned sam-
men med oss, avslutter Fjeldvær.
Men, det er vel lov å håpe på et

under?

Lasse Bjørneboe
Fr?de Saghaug
Knstoffer Fjeldvær



NOK EN GANG:Tore Stegavik har laget mange mål iFosenfotballen
før og 'orde 14 iår.

3. divisjon herrer:
14 mål: Tore Stegavik, Vanvik.
11 mål: Christian Wee, Vanvik.
10 mål: Basse Riseth, Fosen.
9 mål: Ronny Hammernes, Van-
vik.
8 mål: Kristoffer Fjeldvær og
Frode Saghaug, Vanvik.
6 mål: Nils Helge Garli, Fosen.
4 mål: Hans Christian Aasen,
Vanvik.
3 mål: Ørjan Dahl, Vanvik.
2 mål: Roar Ekseth og Stian" Jen-
sen, Fosen.
. 1 mål: Steffen Dahl, Pål Vidar
Hagen, Jan Arve Aalberg, Geri
Johnny Rolitrø og Thomas Bjør-
neboe, Vanvik, Thomas Harøy,
Roar Hellem, Raymond Steen,
Johan Dypfest, Stein Atle Sund-
land og Odin Moen, Fosen.
Selvmål: 3.
f 7>. oGt. q';f.

Målfest
i Vanvikan
VANVIKAN: Vanvik -

Steinkjer 2 13-0 (3-9).
Steinkjers to seniorlag i
fotball fikk en tung helg.
Til sammen tapte lagene
2-18 på de to kampene
som ble spilt. Andrelaget
i 3. divisjon tapte hele 0-
13 borte mot Vanvik i
går. Til kampen som ble
spilt på grusbane på
grunn av de dårlige vær-
forholdene, klarte Stein-
kjer å stille bare ti mann.
Vanvik tok det rolig i
medvinden i første om-
gang og scoret «bare» tre
mål. Men etter pause slo
de til med en skikkelig
scoringsorgie. Vanviks
mål ble satt inn av Tore
Stegavik 3, Christian
Wee 2, Kristoffer Fjeld-
vær 2, Frode Saghaug 2,
Ronny Hamernes, Ørjan
Dahl, Thomas Bjørnebo,
Geir Johnny Rolitrø.

3. divisjon menn:'
43 stjerner: Roar Hellem, Fosen.
21 stjerner: Roger Tårnes, Fosen.
17 stjerner: Kristoffer Fjeldvær
og Ronny Harnmernes, Vanvik,
Nils Helge Garli, Fosen.
16 stjerner: Rune Kasseth, Van-
vik. .
15 stjerner: Christian Wee, Van-
vik.
12 stjerner: Frode Saghaug og
Lasse Bjørneboe, Vanvik.

~o.o~.q~.
Melhus-
Vanvik 6-0
Man'skulle ikke tro at Vanvik

kjempet for å unngå nedrykk.
Lørdag var det et uhyre tamt og
tafatt lag som gjestet Melhus.
Hjemmelaget styrte alt og vant
til slutt hele 6-0. Vanvik må nå
håpe-at det er kun tre lag som
rykker ned. De må slå Trana-
bakkan hjemme i siste kamp,
samtidig som Steinkjer 2 må
tape hjemme mot Melhus.
For Melhus var det Brage Hol-

the og Morten Sand som scoret
tre mål hver i lørdagens kamp
mot Vanvik.

Stegavik
Det ble nedrykk på begge våre

lag i 3. divisjon denne sesongen.
FK Fosen lagde veldig få mål,
men Vanvik scoret i fleng, bare
så synd de ikke tettet igjen bak-
over. Det ble Tore Stegavik som
gikk av med seieren i topscorer-
kampen i år. Han ledet også etter
vårsesongen.

-Jeg tror ingen fra verken
Vanvik eller Leksvik har laget så
mange som 14 mål en sesong i 3.
divisjon. Det er jeg veldig for-
nøyd med, sier Stegavik, som
satser også til neste år.

-Ingen har sagt nei til å spille
for Vanvik neste år, avslutter
toppscorer Stegavik.

11 stjerner: Pål Vidar Hagen,
Vanvik.
10' stjerner: Tore Stegavik og
Roar Ekseth, Fosen.
8 stjerner: Johan Dypfest og Sti-
an Jensen, Fosen. _
6 stjerner: Ørjan Dahl, Vanvik ..
5 stjerner: Steffen Dahl, Vanvik
og Kenneth Sletten, ~osen. o

4 stjerner: Lars Erling Nergard,
Vanvik og Yngve Halseth,
Fosen.
3 stjerner: Sigbjørn Bremseth,
Vanvik og Raymond Steen,
Fosen .
Fire spillere med 2 stjerner og
fem med 1 stjerne ..J1.es, C;fl-

Vanvik - Tranabakkan 6-3
VANVIKAN: Vanvik rykket ned til 4.divi-

sjon med flagget til t?Pps. Lørdag slo de Tra-
nabakkan 6-3 i den SIste og avgjørende kam-
pen. Da kampen ble blåst a.v trodde :man at
man hadde greid det, men Vmnes avgjørende
scoring.mot Fram var et skår i gleden for Van-
vikingene.Det ble en rar kamp ~ot Tranabak-
kan lørdag. I første omgang dommerte Trana-
bakkan totalt og ledet 0-3etter scoringer av Ab-
der og Espen Danielsen 2. . .
Etferpause snudde det totalt, etter en kjapp

Vanvik redusering kollapset Tranabakkan
fullstendig og dermed dundret hjemmelaget
den ene ballen etter den andre inn i Bakkan-
målet.
Målscorere for hjemmelaget var Kristoffer

Fjeldvær 2, Frode Saghaug 2, Ronny Hammer-
nes 1 og Kristian Wee 1.

3. div. herrer avd. IS
Vinne - Fosen 5-2
Steinkjer 2 -Melhus 0-2
Fosen - Tiller . . 0-2
Fram/Skatval - Vinne 2-3
Bangsund - Verdal 2 5-1
Vanvik - Tranabakkan 6-3
Levanger - Kvamskameratene 5-0

Bangsund 22 15 3 4 62- 30 48
Tiller 22 15 2 5 70- 35 47
Melhus . 22 12 4 6 63- 34 40
Kvamskam. 22 12 4 6 63- 51 40
Fram/Skatval 22 10 6 6 40- 37 36
Levanger 22 10 l 11 52- 54 31
Tranabakkan 22 9 3 10 39- 39 30
Verdal2 22 8 3 11 58- 80 27
Vinne 22 8 2 12 42- 42 26

I
Vanvik 22 8 2 12 63- 74 26
Steinkjer2 22 8 2 12 47- 60 26
Fosen 22 1 O 21 28- 91 3
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