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anvik vil spille god fotball

VANVIK ANNO 1998: Bakfra venstre står Håvard Fjeldvær (trener), Rune Kasseth, Pål Vidar Hagen, c-:

Frode Sag haug, Geir Johnny Rolitre, Roger Martinsen, Geir Solem" Kenneth Restad og Rainer Storheil.
Foran (j.v.) sitter Ørjan Dahl, Remi Lyshaug, Sigbjørn Bremseth, Lasse Bjemebo, Nils A. Bærey, Tore
Stegavik; Thomas Bjemebo og Kristoffer Fjeldvær.



F-F: FRODE LUND

, VANVIK: Etter nedrykket
fra 3. divisjon i fjor, satser
ikke Vanvik på hurtigst
mulig gjensyn med akkurat
det nivået. Etter hva trener
Håvard Fjeldvær sier, er
det viktigst å spille under-
holdende og god fotball i
årets sesong.
-Et opprykk får vi ta som
en bonus, hvis vi spiller
god fotball, sier Fjeldvær.

Årets utgave av Vanvik kan
bli bedre enn på flere sesonger.
De yngre spillerne har blitt bed-
re, og i skjønn forening med ruti-
nen i laget, kan Vanvik være til-
bake i 3. divisjon før de selv aner
det. De spiller mer gjennom-
bruddshissig enn før og etter hva
undertegnede kan se, er de bedre
enn på lenge.

Sterk stall
Til tross for at Vanvik foran

årets sesong har mistet Jan Arve
Aalberg til Rissa, måljegeren
Christian Wee tilbake til Leks-
vik, sammen med Hans Kristian
Aasen og Frode Harnmervold,

ser ikke stallen ut til å være svek-
ket i noen som helst grad. Spil-
lerne er bedre trenet enn i fjor,
det er der forskjellen ligger.

-Vi har vært fra 14 til 17 spil-
lere i snitt på treningene, og det
virker på meg som om trenings-
grunnlaget er bedre enn i fjor,
sier trener Fjeldvær.

De nye spillerne som er kom-
met til er utelukkende fra egen
stall, og alle aspirerer til en plass
på laget. Nils Arild Harøy,
Håvard Tysdal og Roger. Martin-
sen er ekte Vanviksbygg, og
sammen med bygutten Geir
Solem vil de gi de mer etablerte
kamp til døra om spilletid.

Tilbake på laget er også Rai-
ner Storheil og Frode Saghaug,
de to fikk bare med seg deler av
forrige sesong grunnet skole-
gang, men har trent godt i vinter,
og er så godt som sikre i start-
oppstillingen.

Ingen svakheter
-Hva tror du blir lagets svak-

heter i årets sesong, trener
Håvard Fjeldvær?

-Vi har ingen spesielle svak-
heter, og om vi har noen så har
jeg ikke tenkt å fortelle motstan-
derne hvilke. Det som eventuelt
er noe som er tilnærmet en svak-

het, er vår tynne stall. Får vi tre-
fire spillere skadet, kan vi kom-
me til å slite, sier Vanviks trener
gjennom de siste sesongene. J

-Hva er styrken deres? l
-Vi kommer til å profittere på

hurtigheten i laget, når vi først
kommer fremover er det med
mange folk, og gjennom tre-
ningskampene har så godt som
alle fra midtbanen og fremover
scoret mål, det er veldig bra, sier
Fjeldvær.

Bra forse song
Selv om ikke treningskampene

gir svar på hvor mange poeng
Vanvik kommer til å plukke 1

årets sesong, har det gått sånn
tålelig bra. Vanviks kamper har
gått som følger: HIL/Fevåg-Van-
vik 2-4, Vanvik-Leksvik 5-1,
Ørland-Vanvik 2-2, Vanvik-
HIL/Fevåg 5-1, Vanvik-FK
Fosen 6-1 og Vanvik-Bjørgan 4-
2.

-Vi har ikke møtt så alt for
hard motstand i oppkjøringen.j
men vi har scoret en del mål, og-
det er jeg fornøyd med, avslutter'
Vanviks trener Håvard Fjeldvær.'
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Vanvik slo
HillFevåg
HASSELVIKA: Vanvik slo
HilJFevåg 4-2 i en trenings-
kamp på Hysnes Fort lør-
dag. På dårlig føre var det
ikke all verden til severdig
kamp, men spillere og tre-
nere synes det var godt å
komme i gang.

-Jeg synes spillet vårt var opp-
løftende og er fornøyd tross tap,
sier Gisle Øvergård i Hil/Fevåg.

-Det var en grei gjennomkjø-
ring og fin avveksling i forhold
til de vanlige treningene, sier
Vanviks trener Håvard Fjeldvær.

Det var Vanvik som førte det
meste av kampen. De gikk opp i
ledelsen og rykket ifra med jevne
mellomrom kampen ut. Thomas
Lian og Gisle Øvergård besørget
Hil/Fevågs mål, mens Nils A.
Harøy 2, Ørjan Dahl og Rainer
Storheil puttet på for Vanvik.

Vanvik-treneren var også selv
innpå en halvtime og deltok i
spillet.

-Satser du som aktiv spiller i
år, Fjeldvær?

-Nei, jeg trener nesten like
mye som de andre for å holde
meg i form, men jeg er nok best
som trener hvis jeg får stå på
sidelinjen å følge med, avslutter
Håvard.
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klubben. I fjor spilte han som
kjent for Vanvik, men greide
ikke å heve Leksvik så mye at de
spilte jevnt med storebror. Hos
Vanvik var det førsteårs-junior
Nils Arild Harøy (17) som var
mest spennende.

-Han kan bli en god spiller i
årene som kommer. Det mangler
en del enda, men med god fysikk
som ballast har han alle forutset-
ninger for å lykkes, sier trener
Fjeldvær.

Vanviks mål: Pål Vidar Hagen
3, Kristoffer Fjeldvær, Ørjan
Dahl og Sigbjørn Bremseth ett
hver. Leksviks mål: Frode Tetli-
mo.

Vanvik
lekte med
Leksvik
F-F: FRODE LUND

VANVIK: Det ble for-
holdsvis lett match for Van-
vik da de tok imot Leksvik
til dyst på en snødekt grus-
bane. 6-1 (3-0) høres bra
ut, men Vanviks trener
Håvard Fjeldvær tror Leks-
vik kommer sterkere tilba-
ke.

Nesestyver for Rissa
Rissa har til nå gått glatt gjen-

nom treningskampene med
hederlige prestasjoner og gode
resultat. Denne helga fikk de seg
imidlertid en på trynet. Tap 8-4
(5-2) for Sokna (5. divisjon), ble
en aldri så liten vekker for Fosen-
laget.

-Vi spilte bra fotball fra star-
ten av, men Sokna fikk målene.
Før vi fikk sukk for oss lå vi
under med 3-0. Etterhvert var det
lite som stemte og vi tapte for-
tjent. Vi hadde godt av dette tapet
akkurat nå Vi fikk komine oss
ned på jorda igjen og har en god
del å jobbe med frem mot serie-
start om knappe to måneder. Vi

Vi har møtt Leksvik i trenings-
kamp på denne tiden av året før,
og jeg mener de er gode nok til å
rykke opp til 4. divisjon til neste
sesong. De hører hjemme der
sammen med de fleste av Fosen-
lagene, inkludert HIL/Fevåg, sier
Vanviks trener Fjeldvær.

Det ble ikke all verden til
kamp på grusbanen i Vanvikan
lørdag morgen, men det var en
grei gjennomkjøring. Litt spesielt
var det nok for Leksviks spiss
Christian Wee som foran årets
sesong gikk tilbake til moder-

OVERGANG: Det ble et lite hyg-
gelig møte med Vanvik for
Christian Wee, som valgte å gå
tilbake til moderklubben Leksvik
foran årets sesong. De tapte hele
6-1 for storebror Vanvik.

møtte vegger. fullstendig og det
er bare Stig Emil Johansen som
får godkjent etter stortapet, sier,
Rissa-trener Rolf Bye.

Rissas mål: Stig Emil Johan-
sen 2, Asle Reinsbakk og Erlend
Børmark ett hver.



~5. 03. ct8.
r Vanvik knuste
FKFosen
Vanvik-FK Fosen 5-} (3-0).
Mål Vanvik: Pål Vidar Hagen
2, Tore Stegavik, Kristoffer
Fjeldvær og Ørland Dahl ..
Mål FK Fosen: Nils Helge
Garli.
Etter en veldig bra første
omgang i motvind, så det ut
til at Vanvik skulle kjøre over
FK Fosen som de ville, men
kampen jevnet seg ut og det
ble med 5-1 til vertene på
grusbanen i Vanvik sist tors-
dag.

oi. 04. cts,
Vanvik slo
HIL/Fevåg
VANVIKAN: Vanvik-
HllJFevåg 5-1 (2-1).
Hlf.-Fevåg holdt godt
følge med Vanvikan i før-
ste omgang i trenings-
kampen i Vanvikan ons-
dag kveld.

Fjeldvær
ordnet seier

Sverresborg ledet fortjent l-
O ved pause, men Vanvik kom
flott tilbake i andre omgang.

Fjeldvær utliknet på et fri-
spark fra 20 meter 10 minutter
ut i andre omgang. Seiersmålet
kom et kvarter før slutt etter et
flott angrep der Tore Stegavik
ga det avgjørende innlegget til
Fjeldvær.

Vanvik står dermed med full
pott, - ni poeng etter tre kam-
er.

TRONDHEIM: Sverres-
borg-Vanvik 1-2 (1-0). To
mål av Kristoffer Fjeld-
. vær sørget for seier mot
Sverresborg på Lade fre-
dag.

Etter pause ble gjeste~e
overkjørt av vertskapet. Kris-
toffer Fjeldvær sørget for at det
sto 2-0 til Vanvik før Svein
Martin Engvik kvitterte for det
ene for HlLlFevåg.

Etter pausen økte Pål Vidar
Hagen, Frode Saghaug og Tore
Stegavik for Vanvik slik at det
sto 5-1 når fløta gikk for full
tid.

Banens beste spiller: 19-åri-
ge Rainer Storheil på Vanviks
midtbane. l

* * * Kristoffer Fjeldvær* * Rune Kasseth* Ørjan Dahl
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Humstadmed
gavepakker til Vanvik
Vanvik-Bjørgan 4-2 (l-O)

F·F: FRODE LUND

VANVIK: Det ble aldri noen
gledens dag for Bjørgans
målvakt Kim Espen Hum-
stad, da han voktet sitt lags.
mål i treningskampen mot
Vanvik mandag. I samarbeid
med sitt forsvar er han dømt
skyldig i tre tabber. Godt det
er en liten stund til seriestart.

For ikke å legge hele byrden på
Hurnstads skuldre, må det nevnes at
sterk vind, dårlig kommunikasjon
med forsvaret og en humpete mål-
gård var med på å gi Vanvik seieren
mot Bjørgan. Nå var riktignok Van-
vik et strå vassere enn Bjørgan
,foran kassa, men Bjørgan holdt tid-
vis et godt tak rundt nakken på Van-
vik, slik at de ikke fikk plass og tid
på seg til å spille det spillet de er
best til, nemlig hurtig kontringsfot-
ball.

Fornøyde trenere
Vanviks trener, Håvard Fjeldvær

og Bjørgans trener, Thore Strøm,
var begge fornøyd med k~pen.
-Å slå et kjempende Bjørgan-lag

med 4-2, må vi si oss forn~yd med.
Vinden ødela kampen til tider, men
vi putter på mål, og. akkurat det er
viktig, sier Fjeldvær.

-Vi spilte tildels bra i motvind,
men slurver inn tre mål etter pausen,
og det er for dårlig, ellers sitter jeg
igjen med et positivt inntrykk av
hva vi presterte mot Vanvik.

Vanviks mål: Tore Stegavik 2,
Frode Saghaug og et selvmål av
Dag Rune Moen.

Bjørgans mål: Olav Jenssen og
Jon Endre Rånes.

TRØST:
Bjørgans
uheldige
keeper, Kim
Espen
Humstad,
trestes her
av tomåls-
scorer Tore
Stegavik,
etter en av
hans tre
tabber man-
dag. Nei,
dette var
ikke din dag



eks på scoringslisten,
F.

Vanvik - Leinstrand
7-3 (1-0)
F-F: FRODE LUND

VANVIK: Det ble en mildt
sagt formidabel åpning av
Vanvik i årets fotballse-
song. Med seks målscorere,
stor hurtighet, variasjon
fremover på banen, og ikke
minst glede over atter en
gang å være i gang med
serien, viste Vanvik at de
blir å finne i toppen av 4.
divisjon denne sesongen.

Bredden i Vanviks første-opp-
stilling ser ut til bli sterk i år. De
er normalt sterke i bakre rekker,
og når de i tillegg kommer med
alt de har når de først går fremo-
ver, skal det bli vanskelig å holde
nullen for ethvert 4. divisjonslag
i år. Det koker liksom ekstra når
Vanvik vinner ballen i midtbane-
leddet. Alle som en beiner fremo-
ver for å være med 'i avsluttnings-
fasen, og det resulterte lørdag i at
seks forskjellige spillere laget
mål for Vanvik.

Positivt
-Det må da være et godt tegn

med seks stykker på scoringslis-
ten i den første kampen. Det viser
at vi har god dekning og ikke er
avhengige avenkeltspillere når
det skal puttes baller i nettet. Vi

er godt fornøyd med 7-3 i
åpningskampen, men vi vet lite
om hvor bra dette resultat egent-
lig er, sier en fornøyd Vanvik-
trener Håvard Fjeldvær.

Best i andre
Etter en litt variabel og prø-

vende start, tok Vanvik over sty-
ringen i kampen allerede før pau-
sen. De siste tyve minuttene før
hvilen var absolutt Vanviks, og
da fikk også laget sin belønning
for iherdig jobbing. Pål Vidar
Hagen startet ballet med kam-
pens første scoring, på et gjen-
nomløp etter pasning fra Kristof-
fer Fjeldvær, litt tidligere hadde
hjemmelaget fått en mål annul-
lert for offside.

I den andre halvdelen av kam-
pen tok Vanvik helt over, men de
var skikkelig truet i syv minutter,
og da lagde Leinstrand to av sine
tre mål. Et kvarter ut i den andre
omgangen økte Sigbjørn Brem-
seth til 2-0 etter corner, før Rai-
ner Storheil alene gikk inn 3-0 og
kampen virket kjørt, eller som
Tore Stegavik bassunerte ut:

-Dette er enveiskjøring.
Men, så kom Leinstrand tilba-

ke med to kjappe, det siste får
keeper Lasse Bjørneboe ta på sin
egen kappe, etter å ha stått alt for
langt ute, og en lompe aven ball
gikk over han og i mål. De første
fire målene i andre omgang kom i
løpet av fem minutter.

Fra 3-2 til 7-2 var det envei-
skjøring, og Frode Saghaug, Tore
Stegavik, Kristoffer Fjeldvær

KJEMPER: Kristoffer Fjeldvær var banens beste i Vanviks pangåp-
ning mot Leinstrand. Her bli han felt, og er selv eksekutør når Vanvik
øker til 5-2.

(straffespark) og p o nytt Pål
Vidar Hagen satte punktum for
en fin start på årets sesong for
Vanvik.

De beste hos Vanvik var Kris-

toffer Fjeldvær på sentral midt-
bane, Rune Kasseth i midtforsva-
ret, Pål Vidar Hagen og Frode
Saghaug på-spissplass.

* * * Kristoffer Fjeldvær'* * Rune Kasset* Pål Vidar Hagen



Høst-laget Vanvik,vant vår-kamp
Vanvik-
Charlottenlund 2-1
F-F: FRODE LUND

VANVIK: Det ble seier og
tre nye poeng til Vanvik
mandag. På en heller laber
dag fikk de full pott og er
med helt i toppen av tabel-
len. Vanvik hadde sjanser
til å avgjøre kampen tidlig,
men spenningen var til å ta
og føle på til slutt signalet
lød.

Kampen mot bunnlaget Char-
lottenlund var levende i over 90
minutter. Vanviks seier var ikke
sikret før lagene gikk i gardero-
ben etter endt dyst. Vanvik, som
har for vane å spille best på høst-
parten tok tre nye poeng, og det
er sterkt på en dårlig dag.

-Dårli&. dømming, laber inn-
sats og motgang over hele linja
var følelser jeg sitter igjen med'
etter kampen, sier midtbanestra-
teg og kaptein hos Vanvik, Kris-
toffer Fjeldvær.

Hans egen innsats var som hos
de andre, laber, men han hevet
seg i andre omgang og var en av
kampens beste aktører.

Uforståelig
Kampens dommer, Otto Rød-

sjø fra Kvik FK, var den som
stod for det mest spektakulære i
løpet av kampen. Charlottenlund
fikk bokført et klart offside-mål,
Vanvik fikk avblåst et mål for
offside, et skudd som gikk helt
oppe i krysset Dommeren var
inkpnsekvent og dømte ofte feil
begge veier. Som eksempel kan
brukes en Charlottenlund-spiller
som brukte kjeft og ble tilkalt hos

GODT FORSØK: Frode Saghugs forsøk på brassespark var en ,av
mange forspilte sjanser for Vanvik mandag. Tore Stegavik (det lille
bildet) er her oppgitt etter å ha misset på en stor sjanse, og slik felte
nokfiere Vanvik-spillere det etterkampen, men det ble tre nye poeng.

dommeren tre ganger uten å få
det gule kortet. Dommeren døm-
te imidlertid riktig da Vanviks
Remi Lyshaug og en Charlotten-
lund-spiller ble utvist for hen-
holdsvis . spill-king og spytting
etter en takling.

Men, det ble seier
Til tross for en dårlig kamp,

ble det likevel seier for Vanvik.
Etter vel syv minutter bokførte
Tore Stegavik sitt mål for dagen,
han fikk tre sjanser og satte bal-
len i mål med tåa fra vel ti meter.
Stegavik var Vanviks og banens
beste spiller med stor innsats
fremover på banen. 2-0 kom ved
Kristoffer Fjeldvær på straffe-
spark. Han satte ballen som van-

lig til høyre for keeper etter at
Frode Saghaug ble felt på vei
gjennom gjestenes forsvar. Bor-
telagets mål kom vel ti minutter
før pausen.

tre på topp

Fosna- Folkets vurderinger
av de beste spillerne i siste
serierunde, beste spiller
har tre stjerner.

Tore Stegavik
Kristoffer Fjeldvær
Frode Saghaug



Vanvik
knertet
Bjørgan
Vanvik - Bjørgan
3-0 (2-q)
F-F: FRODE LUND

VANVIK: Det ble opp-
skriftsmessig seier til Van-
vik over Bjørgan i lokal-
oppgjøret sist torsdag. Van-
vik puster nå serieleder
Frøya i ryggen, og kan
snart være forbi. Bjørgan er
et lag i motgang, og beviste
i denne kampen at de har
en hard sesong foran seg.

Et lokaloppgjør er noe helt
spesielt på Fosen-halvøya, men
mot Bjørgan avfeideVanvik
. enhver tvil om hvor de vil være
til neste sesong mot Bjørgan. De
vant fortjent 3-0 og begge lags
trenere var enige om at seier til

05, O~.q~,
Vanvik var det eneste riktige.

-Vi var nok for dårlige. Vi sli-
ter og er inne i en stil som karak-
teriserer et lag i motgang. Kon-
sentrasjonen er ikke på topp og .
da taper vi helt fortjent, Vanvik
var bedre enn oss, sier Bjørgans
trener Thore Strøm.

-3-0 var et riktig resultat, vi
var tre mål bedre. Bjørgan er et
godt lag, som mange må slite
med å slå. Men vi vet ikke om vi
er et topplag før etter kommende
helgs bortekamp mot Frøya, sier
Vanviks trener Håvard Fjeldvær.

Tvilsomt straffespark
Bjørgans trener, Thore Strøm;

er oppgitt etter at Vanvik fikk til-
delt et straffespark midtveis i før-
ste omgang.

-Jeg mener vi var med i kam-
pen til vel halvtimen og straffe-
sparket ble tildelt. Det ødela litt
for oss og kampen kunne ha
utviklet seg annerledes om ikke
så hadde skjedd, men det blir
bare spekulasjoner og Vanvik
vant jo som nevnt fortjent, sier
Strøm. -

Det var Kristoffer Fjeldvær
som scoret på straffesparket etter
at Bjørgans keeper Kim Espen
Humstad hadde lagt ned Vanviks
Pål Vidar Hagen inne i feltet.

De t~siste målene kom ved

IGJEN: Vanviks Kristoffer Fjeld- :
vær scoret atter en gang på straf- ,
fespark. Denne gangen i3-0-sei-
eren og lokalderbyet mot Bjer-
gan sist torsdag.

Ronny Hammernes, der det siste
var en perle fra 16-meter, utag-j
bart i lengste hjørne for keeper·
Humstad.

Nok en Vanvik-seier
FRøYA: Frøya-Vanvik 2-3 (l-l). Frøya skremte Vanvik i starten, men våre 3.divisjonsaspiranter
greide brasene til slutt. Vanvik hentet inn både 1-0 og 2-1 ved henholdsvis Kristoffer Fjeldvær på
straffe og Ronny Hammernes. Rainer Storheil fikk gleden av å bli dagens matchvinner da han sco-
ret bare tre minutter før full tid. Pål Vidar Hagen var i slag hos Vanvik som med dette bekrefter
håpet om opprykk til høsten. Nå var ikke Frøya noe dårlig lag og hadde faktisk et par stangskudd,
før Vanvik fikk summet seg. Men et godt lag skal ha flaks.

~6.o".Q, ~,

Vanvik tapte
to poeng
ORKANGER: Glimt- Van-
vik 1-1 (0-1). Uavgjort mot
Glimt føltes nok som et tap
for Vanvik sist fredag. Van-
vik var det førende laget og
burde tatt med seg tre
poeng hjem.

-Vi var bedre spillernessig enn
Glimt, men ballen ville ikke i
mål, og det føltes som om vi tap-
te 1-1, sier Vanviks trener
Håvard Fjeldvær.

Vanvik åpnet bra og fikk straf-
fespark etter et kvarters spill.
Kristoffer Fjeldvær, som nesten
bestandig scorer fra l1-meters
merket, satte ballen sikkert i mål,
og våre gutter var i ledelsen.
Gjennom samtlige 90 minutter
hadde Vanvik overtaket på
Glimt, men effektiviteten foran
vertenes mål var ikke god nok.
Hele syv klare sjanser resulterte i
ingenting. Glimt satte inn sitt mål
på en kontring mot slutten av
kampen.

Glimt fikk en mann utvist mot
slutten av første omgang, men
heller ikke det var nok til at Van-
vik tok hjem tre poeng. Vanvik
fikk også et mål annullert mot
slutten av kampen.

Best hos Vanvik var kantspil-
ler Tore Stegavik, tett fulgt av
Pål Vidar Hagen og straffespark-
eksekutør Kristoffer Fjeldvær.

* * * Rune Kasseth* * Ørjan Dahl* Kristoffer Fjeldvær

* * * Pål Vidar Hagen* * Ørjan Dahl* Kristoffer Fjeldvær

* * * Tore Stegavik* * Pål Vidar Hagen* Kristoffer Fjeldvær



Pøbler ramponerte Skavelmyra
F-F: KJELL DAHLE

VANVIKAN: En av Fosens fineste
fotballbaner ble ramponert av
pøbler natt til tirsdag. Skavelmyra
i Vanvikan har aldri vært flottere å
se til, hadde det bare ikke vært for
tirsdagsnattens herjinger, En bil
har kjørt en rekke turer i tydelig
ukontrollert ferd over det flotte
gressteppet.

Resultatet er nedslående. Flere steder
er det dype sår ibanedekket og fotballba-
nen vil bære preg av skadene i lang tid
framover.

-Pøbler
- Dette er rett og slett pøbelstreker.

Svært skuffende å se banen slik, etter alt
det arbeidet som er nedlagt her av våre
folk, sier fotballformann Håvard Fjeldvær
til Fosna-Folket,

Fjeldvær fikk beskjed om ugjerningen
tirsdag morgen. En observant bussjåfør så
vandalismen fra veien og varslet politiet.

Skavelmyra med tilliggende avlast-
ningsbane og friidrettsbane representerer
millionverdier.

-Bilen er stålet
Etter den ville baneferden har bilen tatt

turen i ei grøft der den ble stående. Gjer-
ningsmennene hadde forlengst forlatt
åstedet da det lysnet tirsdag morgen.

- Vi har brakt på det rene at bilen er
stjålet i Trondheim, men fortsatt kjenner
vi ikke gjemingsmennenes identitet, sier
lensmann Per Rostad i Leksvik.

- De hadde tydeligvis ikke vært for-
nøyd med sin egen kjøring selv heller, for
de hadde slått bilen i stykker etterpå, leg-
ger han til. .

Ny dugnad
Driftige Vanvik Idrettslag har bygd opp

det flotte anlegget uten å ha ei krone i
gjeld og dugnadsånden kommer godt med
også i en slik stund.

- Vi må «frisere» banen for å se om vi
kan få utbedret skadene og dette arbeidet
må ta til umiddelbart. Vi må også si i på
nytt enkelte steder, slik at banen kan bli
bra igjen til neste sesong, sier Vanvik-
leder Håvard Fjeldvær.

SKUFFET: Vanviksfotballformann Håvard Fjeldvær er naturlig nok skuffet etter at pøbler ødela
det flotte gressteppet på Skave/myra natt til tirsdag.



Vanvik blir i
4.divisjon:
F-F: KJELL DAHLE

BESSAKER: Fattige 20
sekunder gjenstår før kam-
pens gode dommer Nils
Asle Dolmseth blåser av
kampen. Frispark fra 20
meters hold for Bjørgan.
Arve Monkan legger ballen
inn i feltet, høye Vegard
Strøm kaster seg fram og
opp og stusser inn seiers-
målet bak Kenneth Røstad i
Vanvik-buret.

Dermed er Vanviks opprykks-
håp til neste års 3.divisjon svært
trolig beseglet. Glimt må riktig-
nok vinne mot enten Sverresborg
borte kommende helg, eller mot
Dalguten hjemme i den påfølgen-

,Vanvik
ikke interessert
VANVIK: Vanvik-Frøya
1-3 (1-l). Med liten inter-
esse for å score mål, tapte
Vanvik topp-oppgjøret
mot Frøya hjemme. Der-
med er Vanvik ute av opp-
rykks-striden i praksis.

Vanvik tok ledelsen etter
kvarteret ved Ronny Hammer-
nes. Frøya utlignet etter en halv
times spill. Gjestenes to siste
mål kom i de siste fem minutte-
ne. ,,"

-Spilleinessig synes jeg vi
var bedre enn Frøya. Vi har slitt
og sliter fortsatt med å sette bal-
len i mål. Sjansene er der, det er
bare å score. Men, første bud er
at vi i det hele tatt treffer målet
det gjorde vi ikke mot Frøya:
sier trener Håvard Fjeldvær
, -Vi har ingenting å gjøre i 3.

r divisjon ,IQed dette laget, Vi
mangler stabilitet og, er rett, å
slett ikke gode nok~ hl opprykk,
sier en litt skuffet trener. "

Best hos Vanvik var ke~r
Kenneth Røstad, Rune Kassejh
og Pål Vidar Hagen.

19.0'1. 9&.

* * * Kenneth Røstad* * Rune Kasseth* Pål Vidar Hagen

* * * Pål Vidar Hagen** Rune Kasseth* Kristoffer Fjeldvær

Bjørgan knuste opprykket
de. Gjør ikke Glimt det, blir det
en virkelig thriller på Skavelmy-
ra 3.oktober når Vanvik-Glimt
møtes i den siste kampen.

-Artig
-Dette var virkelig artig. Jeg

så ikke hva som skjedde, men jeg
fikk øyekontakt med Arve og da
kom ballen. Jeg bare kastet meg
fram, fortalte en lykkelig match-
vinner Vegard Strøm etter kam-
pen.

At han med dette knuste håpet
om et ekstra lag fra Fosen i neste
års 3.divisjon, var aldri i «frå-
gan» på Bessaker lørdag. Rissa
rykker trolig opp, men det hadde
vært hyggelig med ett lag til fra
halvøya.

Vanvik har topplaget Frøya
hjemine til helga, Åfjord borte
den neste og altså Glimt hjemme

til slutt. Verre kunne det ikke ha
blitt,- dessverre Vanvik!

Strøm-guttene gode
Kampen lørdag var egentlig

både underholdende og morsom.
Sjansene florerte i begge ender
av banen, noe svakt forsvars spill
med to unntak, må ta mer av
skylden for enn ditto godt
angrepsspill.

Unntakene var de to stopperne
Rune Kasseth (Vanvik) og Knut
Johan Monkan (Bjørgan). Sist-
nevnte ble aven lokal jury kåret
til Bjørgans beste, men vi holder
likevel Eskil Strøm hakket foran.
Men litt høyere tempo bør Eskil
være klar for større oppgaver.
Broder Vegard sliter også med
farten, men har det 'meste ellers
og det rekker langt på dette nivå-
et. Flankerollen kler i virkelighe-

Ny Vanvik-opphenting l
VANVIK: Vanvik - Glimt
3-3 (1-3). Siste helgs opp-
henting mot Åfjord lå nok
friskt i minne hos Vanviks
spillere da laget lå under 3-
l ved pausen, men de tok
innpå og greide nesten den
samme bragden denne hel-
ga.

Rainer Storheil førte Vanvik i
ledelsen etter vel 20 minutter mot
opprykksklare Glimt på lørdag.
Men det ble tre baklengs før pau-
sen og laget var bakpå. To av
målene kom etter tabber i bakre
rekker.
I andre omgang sørget Frode

Saghaug og Tore Stegavik for

uavgjort, i årets siste kamp for
Vanviks del.

Mellomfornøyd "
Trener Håvard Fjeldvær er'

ikke helt fornøyd etter høstens
mange poengtap.

-Vi gjorde en overraskende
bra vårsesong, og da er det synd
vi ikke står distansen ut. Vi er
med og kjemper helt i toppen,'
men jeg mener vi var dårligere
enn forventet, spesielt på høsten, ,
sier Fjeldvær, som ikke skal trene
Vanvik til neste år.
-Nei, jeg sa ifra i august at min

trenergjerning i klubben er over
nå. Foreløpig har jeg brukt nok
tid på denne hobbyen, sier Fjeld-
vær.

ten ungguttens teknikk og lynne
dårlig, men det er trangt i midten.

Brente to straffespark
Fosen-derbyet var også preget

av de brente straffesparkene.
Både Vanviks Frode Saghaug,
som skjøt utenfor, og Vanviks
Kristoffer Fjeldvær brente straf-
fespark. Sistnevnte tok Bjørgan-
keeper Håvard Strand ypperlig
hånd om ..

Amar Utseth ordnet 1-0 før
sidebyttet, før Vanvik utliknet 21
minutter ut i andre omgang etter
dagens beste angrep. Her fikk til
sist Frode Saghaug lagt en lek-
kerbisken over til fremadstor-
mende Tore Stegavik. Et herlig'
mål! Men det hjalp altså lite da
Vegard Strøm fikk avslutte med å
bli matchvinner i sluttsekundene.

** * Ronny Hammernes*'* Rune Kasseth* Nils Arild Harøy

,. - ---------



Vanvik med årets opphenting
o _Afjord Vanvik -Her spilte vi skikkelig god

- ,. ~ fotball, sier Hans Magne Ramen.
5 6 (3 O) -Vi stod med lua i handa og
- - bivånet Åfjord, sier Håvard

F-F: FRODE LUND Fjeldvær.
I andre omgang åpnet Åfjord i

samme tempo og bare etter to
minutter kombinerte nevnte Mor-
kemo/Svenning fint og det resul-
terte i mål ved yngstemann Sven-
ning.
Et kvarter ut i andre omgang

tok kreftene slutt for Åijord.
Vanvik tok over det meste av
banespillet, og Tore Stegavik og
Frode Saghaug satte inn lagets to
første mål. Svenning økte på til
5-2 før Pål Vidar Hagen kom
etter med 5-3.

ÅFJORD: Vanvik snudde
kampen mot Åfjord fra 0-3
til 6-5 i løpet aven
omgang, og presterte årets
opphenting i Fosen-fotbal-
len.
-Utrolig artig å vinne slike
kamper, sier Vanvik-trener
Håvard Fjeldvær.
-Det verste jeg har vært
med på, sier Afjord-trener
Hans Magne Ramen.

Åfjord ledet lokaloppgjøret
mot Vanvik helt til rundt ti
minutter gjenstod. To mål på
slutten gjorde susen for gjestene
og kampen til et helvete for
Åfjord.
-Dette må være en maksimal

seier for oss. Etter å ha ligget
under med 4-0 rett etter pausen,
var det en enorm lettelse å kunne
ta med seg tre poeng hjem, sier
Vanvik-trener Håvard Fjeldvær.
-Kamper som vi leder 4-0 skal

vi vinne. At vi scorer fem mål på
hjemmebane er også en faktor
som tilsier at vi bør vinne slike
kamper. Vi spilte årsbeste i en
time, men så var det slutt, sier en
meget skuffet Åfjord-trenerHans
Magne Ramen.

HØyt tempo li

Åfjord tok Vanvik skikkelig
på senga fra start av i kampen.
Med høyt tempo og stor aggressi-
vitet viste Åfjord at de ville vinne
kampen. Stig Ove Morkemo put-
tet på to mål og Åfjords beste-
mann, Øyvind Svenning, satte
inn et mål.

Vendepunktet
Vendepunktet i kampen kom

på stillingen 5-3. Åfjords Stig
Ove Morkemo var forbi Vanviks
keeper Kenneth Røstad og skulle
bare sette ballen i mål. Lærkula
gikk i nettveggen og Åfjord for-
tvilte.
Vanvik benyttet sjansen og

gikk rett i angrep der Ronny
Harnmemes reduserte til 5-4. Det
begynte å koke i hodene til
Åijords spillere og det var bare et
spørsmål om når Vanvik skulle
være oppe på siden av vertene.
Ronny Martinsen fikk æren av

å sette inn utligningen til 5-5, vel
ti minutter før slutt.

Så fortsatte kjøret fra Vanviks
side, og Frode Saghaug scoret
vinnermålet til 6-5 bare fire
minutter før sluttsignalet lød. Det
var.lettelse og ubeskrivelig glede
i Vanvik-leiren. Åfjord hadde det
hakket verre. Å tape en slik kamp
må være det verste du kan opple-
ve som fotballspiller, rent resul-
tatrnessig.
Vanvik var best og stjal

Åfjords tre poeng som de allere-
de hadde puttet i lomma.

GLEDESRUS: Slik jublet Vanviks Frode Saghaug etter at han hadde
satt inn 6-5 målet i lokaloppgjøret mot Åfjord. Etter at han scoret det
avgjørende målet, løp Saghaug halve banen rundt og brølte i ren gle- .
desrus.

* * * Frode Saghaug* * Nils Arild Harøy* Navn Pål V.Hagen

- - -----------------



4. divisjon herrer:
25 mål:

Asle Reinsbakk, Rissa.
24 mål:

Stig Emil Johansen, Rissa.
18 mål:

Stig Ove Morkemo, Åfjord.
15 mål:

Arnar Utseth, Bjørgan.
14 mål:
Basse Riseth, Fosen.

13 mål:
Nils Helge Garli, Fosen,

Arnold Kristensen, Ørland.
Il mål:

Ola Sørås, Rissa, Tore Stega-
vik og Pål Vidar Hagen, Vanvik,
Kristian Stenvik, Ørland.
10 mål:

Asgeir By, Åfjord, Håvard
Moen og Roy Eide, Ørland.

9 mål:
Øyvind Svenning, Åfjord.

8 mål:
Thomas Harøy, Fosen, TOM

my Høvik og Erlend Børmark,
Rissa, Kristoffer Fjeldvær, Van-
vik.
7 mål:
Frode Saghaug og Ronny Ham-

mernes, Vanvik, Terje Holdaas,
Ørland.
6 mål:

Frode Røsand og Vegard
Hammern, Fosen, Oskar Bakken,
Ørland.
5 mål:

Torgeir Sande, Bjørgan, Sig-
bjørn Bremseth, Vanvik.
4 mål:

Ivar Refsnes, Åfjord, Terje
Kristiansen, Rissa, Ørjan Dahl,
Vanvik, Trond Kåre Sæverud og
Erik Olafsen, Ørland.
3 mål:

Tor Åge Tøsdal, Åfjord, Eskil .
Strøm og Olav Jenssen, Bjørgan, .

Johan Dypfest, Ketil Jensen -og
Terje Steen, Fosen, Arne Johnny
Rødsjø, Rissa, Rainer Storheil,
Vanvik, Jan Morten Bretting,
Ørland.

2 mål: Vidar Lian og Stig
Humstad, Åfjord, Kenneth Slet-
ten og Ståle Hammern, Fosen,
Anders Sand og Freddy Sæther,
Rissa, Roger Martinsen, Vanvik,
Stig Rune Røstad og Frode Lund,
Ørland. r

1 mål: " ].
Daniel Lian og Arve Jan Sta-

ven, Åfjord, Vegard S~øtn, Rune
Harald Hestmo, Ståle Volden,
Arild Hepsø, Arve Monkan og
Dag Rune Moen, Bjørgan, Paul
Aksel Johansen, Roar Ekseth,
Raymond Steen og .Eivind
UthauF, Fosen, Per Ole Klingen,
Geir ~'t>eJensen, Ronald Helles-
vik øg Bent Erik Tronseth, Rissa,
Nirs Arild Harøy og Håvard Tys-

. dal, Vanvik, Hallgeir Lund,
Svein Rune Røstad.Æirik Andre
Morkemo og Tom Karlsen,
Ørland. .,'

Selvmål: 3.

09, tO,98

4. divisjon herrer:
26 stjerner: Christian Stenvik, Ørland.
23 stjerner: Pål Vidar Hagen, Vanvik.
21 stjerner: Ivar Refsnes, Åfjord, Per Ole
Klingen og Erlend Børmark, Rissa.
20 stjerner: Roger Tårnes, Paul Aksel
Johansen og Nils Helge Garli, Fosen, Stig
Emil Johansen og Asle Reinsbakk, Rissa
og Lars Kristoffer Fjeldvær, Vanvik.
19 stjerner: Asgeir By, Åfjord, Knut Johan

Monkan og Eskil Strøm, Bjørgan.
17 stjerner: Rune Kasseth, Vanvik.
16 stjerner: Pål Johannessen, Bjørgan.
15 stjerner: Torgeir Sande, Bjørgan, Tore
Stegavik, Vanvik og Joar Dyrendahl,
Ørland.
14 stjerner: Øyvind Svenning, Åfjord.
13 stjerner: Ronny Hammernes, Vanvik.
_12 stjerner: Kenneth Sletten, Fosen,
Arnold Kristensen og Erik Olafsen,

4 stjerner: Halfgeir -Stjern, Åfjord, Ove
Ingebrigtsen, Fosen, Jan Arve Aalberg,
Rissa, Ståle Skaug, Hallvard Mjøen, Stig
Rune Røstad og Oskar Bakken, Ørland.
3 stjerner: Tor Staven, Åfjord, Ståle Øver-
dal og Kim Espen Humstad, Bjørgan, Bas-
se Riseth, Terje Steen, Sture Hammern,
Magnus Hoem Hagen og Odd Magne
Grøntvedt, Fosen, Nils Arild Harøy og
Kenneth Røstad, Vanvik, Anders Øvre-
gård, Frode Ask og Stein Atle Sundland,
Ørland.
2 stjerner: A. Lund Hansen, Åfjord, Vid
Lund og Ketil Jensen, Fosen, Freddy Sæt-
her og Børge Kvitland, Rissa, Geir Johnny
Rolitrø og Sigbjørn Bremseth, Vanvik og
Kent Hugo Endresen, Ørland.
l stjerne: Tor-Åge Tøsdal, Åfjord, Knut
Høvik, Bjørgan, Thomas Harøy og Frode
Røsand, Fosen, Stig Bjørnar Mandal, Geir
Age Jensen, Per Atle Skalmerås og Arne
Johnny Rødsjø, Rissa, Rainer Storheil og
,~asse Bjørneboe, Vanvik, Tom Karlsen
og Hallgeir Lund, Ørland.

Ørland og Jon Refsnes, Ørland/Åfjord.
11 stjerner: Stig Ove Morkemo, Åfjord og
Ola Sørås, Rissa.
10 stjerner: Arnar Utseth, Bjørgan, Roar
Ekseth, Fosen, Ronald Hellesvik og Tom-
my Høvik, Rissa.
9 stjerner: Magne Storsve, Åfjord.
8 stjerner: Jakob Høyen, Fosen, Ørjan
Dahl, Vanvik og Roy Eide, Ørland.
7 stjerner: Kjell Asmund Rosvold og
Daniel Lian, Åfjord, Vegard Strøm og
Rune Harald Hestmo, Bjørgan, Johan
Dybfest, Fosen, Jan Arve Stokke, Rissa,
Frode Lund og Trond Kåre Sæverud,
Ørland.
6 stjerner: Frode Saghaug, Vanvik.
5 stjerner: Arve Jan Staven og Trond M.
Jensen, Åfjord, Arve Monkan, Håvard
Strand og Olav Jenssen, Bjørgan, Vegard
Hammern og Yngve Halseth, Fosen,
Håvard Moen og Terje Holdaas, Ørland.

S~~l ('i'l8.
4.div. menn avd. 2 -
Bjørgan - Frøya 1-1
Sverresborg - Rindals-Troll 8-6
Dalguten - Leinstrand 1-5
Vanvik - Glimt 3-3
Glimt 18 13 4 1 63- 30 43
Frøya 18 13 3 2 83- 33 42
-Vanvik 18 10 4 4 55- 41 34
Leinstrand 18 10 3 5 52- 44 33
Dalguten 18 6 4 8 33- 43 22
Bjørgan 18 5 5 8 30- 33 20
~verresborg 18 6 1 11 44- 51 19
Afjord 18 5 4 9 48- 57 19
Rindals- Troll 18 3 4 11 34- 70 13
Charlottenlund 18 1 413 27- 67 7
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