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1999: Foranfra venstre: Rainer Storheil, Geir Rolitre, Ronny Hammernes, Tore Stegavik, Kenneth Restad, Per Idar Sæthertro, Rune Kasseth, Berje Hauknes og Hans
hristian Aasen- Bakfra venstre: Remy Lyshaug, Roger Martinsen, Ole Berget, Christian Wee, Nils Arild HarØY, Kristoffer Fjeldvær, Pål Vidar Hagen, Ørjan. Dahl, Steffen Dahl,

Sæther og Kristian Johansen. Hallvard Solem, Øyvind Hermstad og Håvard Tysdal var ikke til stede da bildet ble tatt.
~ <' j.



Vanvik vil kjempe itoppen
F-F: KJELL DAHLE

VANVIKAN : -Vi skal ha
det artig og vi skal vinne.
Vi bør ligge blant de fire-
fem beste på sluttabellen,
det bør også holde til å bli
beste lag fra Fosen i 4.divi-
sjon, sier den nye spillende
treneren Kristoffer Fjeld-
vær i Vanvik IL. Han over-
tok hovedtreneransvaret
etter sin bror Håvard foran
denne seongen. Håvard
spilte riktignok ikke, men
det gjør Kristoffer. Han
akter å kjempe for en plass
på midtbanen.

Og kjenner vi forholdene i
Vanvikan rett, så vil broder
Håvard fra sidelinjen likevel vite
å si fra om etterfølgeren ikke hol-
der mål ute på banen, formell sta-

tus eller ikke. Da blir det eventu-
elt å dirigere laget fra sidelinjen
som blir nytrenerens enerolle.

Mange spillere
Nå er det lite som tyder på at

den ballsikre rnidtbanedirigenten
Kristoffer Fjeldvær lar seg
utkonkurrere med det første.
Lykken i mange lag er gjeme
blandingen av unge talentfulle
uerfarne spillere, med noen til-
årskomne ringrever med erfa-
ring.

Vanvik anno 1999 har virkelig
muligheten til å få til en slik blan-
ding, som må til for å oppnå suk-
sess over år på dette nivået.

Fin tilvekst
Vanvik har ikke mistet noen

spillere foran denne sesongen,
men Lasse Bjørneboe og Ørjan
Dahl bli å finne i militærtjeneste
langt fra Vanvikan fram til midt-
sommeren.

Årets forsterkninger kommer
fra Leksvik. Navn vi kjenner fra
før og som også begge tidligere
har spilt for Vanvik, nemlig
Christian Wee og Hans Christian
Aasen. Sistnevnte kommer nå i
siste omgang fra Ranheim, der
han for det meste spilte for
andrelaget i fjor. Der var som
kjent Lasse Strand nærmest kon-
ge på haugen på A-laget i fjor.

Ungdommen kommer
Fra egen avl skyter det også

opp nye fine og talentfulle påkal-
ver til A-stallen: Hallvard Solem,
Øyvind Hermstad, Børje Hauk-
nes og Håvard Tysnes er aktuelle
navn i denne forbindelse. De to
sistnevnte var med i noen grad
allerede i fjor høst, men det er
først nå de er fullverdige navn i
A-troppen. Og i A-kampen mot
Bjørgan mandag så vi ved selv-
syn at unge Ole Berget også
kommer til å bli et aktuelt navn

framover, selv om det ennå er en
lang utviklingsvei fram til opti-
male.

Lokale treningsmotstande-
re

Foran denne 4.divisisjonsse-
songen er Vanvik matchet rela-
tivt svakt. De har kun møtte lag
på eget divisjonsnivå -.

Tre oppgjør er spilt mot
HILlFevåg med følgende resulta-
ter (Vanvik nevnt først): 5-1, 1-1
og 6-4.

Bjørgan to ganger: 2-3 og nå
sist helg 6-3.

Ørlandet: 4-2.

Mange lokaloppgjør
Nå er endelig alle 4.divisjons-

lagene i Fosen atter samlet i en
og samme avdeling og det gleder
spillende trener Kristoffer Fjeld-
vær seg stort over.

-Vi er glad for at det blir
mange lokaloppgjør å se fram til,

sier Fjeldvær som tror slike opp-
gjør hever' interessen for fotbal-
len i Fosen ytterligere.
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Vanvik tuktet
Bjørgan
F-F: KJELL DAHLE

VANVIKAN: Vanvik-Bjørgan 6-3 (3-2). Vanvik overras-
ket med tidvis vinnende angrepsfotball mot Bjørgan
2.påskedag. Det er ikke enkelt å spille god fotball tidlig
på våren på en grusbane som den i Vanvikan, men tidvis
leverte spesielt hjemmelaget oppløftende saker.

-Jeg må si jeg ble overrasket
over måten Vanvik kjørte over
oss på tidlig i andre omgang. Noe
var offensivt bra hos oss, men vi
ville for lite. Og vi vet jo at Van-
vik er bra på denne tiden av året,
sa Arnar Utseth, en av trenertroi-
kaen hos Bjørgan.

Dårlig forsvarsspill
Kampen bar i første omgang

preg av dårlig forsvarsorganise-
ring i begge leire. Ikke minst
kom dette til uttrykk da Pål Vidar
Hagen lå bak to Bjørgan-forsva-
rere, men da disse to ikke ble eni-
ge om hvem som skulle måke
ballen vekk, slo lille Hagen til og
ga Vanvik 1-0.

Heller ikke hos vertene var det

patent i de bakre rekker, selv om
flere av de unge der bak gjorde en
solid innsats. Ikke minst lange
Ole Berget på høyre båek.

-p~bakken
-Vi greide heldigvis å få bal-

len mer ned på bakken i andre
omgang. Da ble angrepsspillet
vårt betydelig bedre, mente Van-
vikans nye spillende trener Kris-
toffer Fjeldvær som har overtatt
etter sin bror Håvard foran denne
sesongen.

Christian Wee (2), Pål Vidar
Hagen, Ronny Harnmemes, Tore
Stegavik og ett selvmål sto bak
Vanviks seks nettkjenninger.

Arnar Utseth, Per Einar Rødøy
og David Monkan kvitterte for

TAPPERT: Flere av de unge spillerne viste takter, her som Ole Berget i Vanvik-forsvaret, i kampen mot
Bjørgan.

Bjørgan. David er tilbake i Bjør-
gan-trøya da han er på utlån til
sin gamle klubb fra Strindheim
ettersom han avtjener første-
gangstjenesten på Ørlandet,

Gode spisser
. Hos Vanvik viste leksværinge-

ne Christian Wee og Pål Vidar
Hagen et angrepsspill som skal
sette mange grå hår i hodet på
4.divisjonsforsvareme i sommer.
God var også Ronny Harnmer-
nes, som leverte dagens beste
prestasjon da han laget 2-0 målet
nærmest ut av ingenting. Bak vis-

te som sagt Ole Berget fine takter
blant flere, men organiseringen
sto tilbake å ønske i perioder.

Hos Bjørgan var Arnar Utseth
som vanlig et aktivum, mens
David Monkan har et stykke
igjen til toppformen.



ålfest 'på Skavelmyra
-Vi falt sammen i andre

omgang, det skjedde nesten på
samme måte som mot
HILlFevåg, sa spillende trener
Kristoffer Fjeldvær etter kam-
pen. Han fikknoe å tenke på etter
dette oppgjøret, hvor alt så ut til å
gå mot klar hjemmeseier.

omgang hadde vi jo taket på, sa
Ørland-trener Kalle Wenes.
Men det så stygt ut for Ørland,

med både 3-1 og 4-2 til hjemme-
laget som hadde klar føring på
kampen i første omgang.

Pang start
Terje Holdaas sendte en kanon

i Vanvik-buret allerede i
åpningsminuttene og gjestene
tok ledelsen 1-0. Så snudde vert-
skapet kampen med tre scor:ing-

Fornøyd
-Jeg er svært godt fornøyd

med at våre gutter spilte til siste
slutt. De ga aldri opp og andre

TETT: Tett kamp i Vanvikan i går. Spillende trener Kristoffer Fjeldvær i Vanvik (tv) tok seg selv ut i pau-
sen. Det skulle han kanskje ikke ha gjort. Arnold Kristensen fikk rom nok til å score etter sidebyttet.

er, hvorav de to siste på straffe-
spark. Ørjan Dahl satte inn det
første etter dagens fineste angrep
der Tore Stegavik serverte ballen
på lissa foran åpent mål. Samme
Stegavik økte til 2-1 på straffe,
før Ørjan Dahl satte inn det tre-
dje.
Det straffesparket kom etter at

samme.Dahl først hadde skutt i
tverrliggeren, og returen i stanga,
før en Ørland-forsvarer handset.

Tok over
I andre omgang kom Ørland

med en kjapp scoring av Arnold
Kristensen, før Tore Stegavik
igjen gjorde sitt til -å ta humøret
av ørlendingene. Men det gikk
ikke, de kom tilbake. Christian
Stenvik headet inn et overlegg til
4-3, før altså Olafsen kapret et
verdifullt poeng.

Comeback
I Vanvik-buret sto Lasse

Hafeld (28). Han gjorde come
back, seks år etter at han forlot
A-Iagsfotballen med Rissa.
Tydelig uten kamptrening og
kondisjon, men reaksjonsevnen
og mye av det andre som hører
godt keeperspill til var ennå på
plass.

-Dette var artig, men jeg var jo
usikker, sa Lasse som leverte en
svært god første omgang. Misfor-
ståelsen mellom ham og Rune
Kasseth som førte til Ørlands
andre scoring var derimot ikke
bra.

COME BACK: Seks år etterat;
han la opp, gjorde Lasse Hafeld
come back i går kveld.

J<t.oS .9~.

Ronny Hammernes
Pål Vidar Hagen
Rune Kasseth



GOD: Vanviks Ronny Hammemes idør her en veldig god prestasjon da han setter inn vinnermålet etter en tunnel og enfinte. Bjergans midt-
forsvar henger ikke med for anledningen.

Vanvik best på glatt føre
F-F:ODD INGE HOVD

VANVIK: Vanvik - Bjør-
gan 1-0 (l-O).
Hjemmelaget vant lokal-
oppgjøret i 4.divisjon over
Bjørgan lørdag, etter en
kamp som inneholdt mer
kjemping enn godt spill.
Fraværet av de fine detalje-
ne må nok banedekket ta
noe av skylden for.

De store nedbørsmengdene de
siste dagene gjorde i utgangs-
punktet fosenbanene forholdsvis

glatte i helga. Når gresset i til-
legg er klippet uten å bli tatt opp
etterpå og dermed legger seg vått
og tykt oppå banedekket, kan det
ikke forventes at lagene spiller
god' fotball. Det var føre for de
store sklitaklingene på
Skavelmyra lørdag. Og mens vi
er inne på en liten kritikk av
arrangementet, så nevner vi også
at publikum og undertegnede
gjeme kunne ha tenkt seg et
kampprogram og en speakertje-
neste på stadion!
Og så over til det rent sportsli-

ge. Vanvik åpnet best, og hadde
et lite overtak spillemessig i
l.omgang. Laget kunne gå til

pause med ettmålsledelse etter en
veldig god prestasjon av Ronny
Harnmernes. Etter først å ha slått
tunnel på Knut Johan Monkan,
og deretter fintet ut Ståle
0verdal, satte han sikkert ballen
til side for Bjørgans keeper.

Bjørgan best i 2.omgang
Etter hvilen var Bjørgan best,

og eide for det meste ballen. Bor-
telaget produserte mange nok
sjanser til både å utligne og til å
vinne kampen, men klarte ikke å
omsette sjansene i mål. -Vi er
meget skuffet over resultatet, og
mener vi hadde fortjent minst ett

poeng. Det er synd at vi ikke kla-
rer å score på sjansene våre. Nå
begynner det å se mørkt ut tabell-
messig etter mange O-l-tap, noe
vi ikke hadde ventet på forhånd.
Men når det er sagt så viste vi
bedre spill enn på lenge, og spil-
lerne viste stor vilje, sier Bjørg-
antrener Thore Erling Pettersen.

Vanviks trener Kristoffer
Fjellvær er enig i at Bjørgan had-
de spillet i 2.omgang, men mener
at Vanvik hadde de største sjan-
sene. -Kampen var jevn, selv om
de hadde ballen mest. Vi forsvar-
te oss godt i dag, avsluttet han.

** * Rune Kasseth ..** Christian Wee* Kenneth Røstad



Vanvik valset over Hll.Æevåg'
Vanvik-
RIL/Fevåg 5-1
(3-0)
F·F:FRODE LUND

VANVIK: Det var aldri
noen tvil om hvor seieren
skulle gå i lokaloppgjøret
på Skavelmyra fredag.
Anført av Trioen Frode
Saghaug, Christian Wee og
Kristoffer Fjeldvær, var
Vanvik totalt overlegne mot
Hll.../Fevåg.

Spesielt tre mann satte sitt
preg på kampen fredag. Frode
Saghaug med sin frekkhet og
hurtighet, Christian Wee med sin
styrke til å jobbe frem sjanser og
holde på ballen og Kristoffer
Fjeldvær med sin ballvinnende
stil på sentral midtbane. Disse
tre, tett fulgt av sine lagkamera-
ter, var mange hakk bedre enn
gjestene HIL/Fevåg.

Saghaug i siget
Frode Saghaug var dagens

mann på Skavelmyra denne hel-
ga. Det var riktignok Christian
Wee som åpnet scoringsballet da
han utnyttet en miss i
HIL/Fevåg-forsvaret og puttet
ballen i mål. Frode Saghaug var
en skikkelig måltyv da Tore Ste-
gaviks skudd ble reddet, her var
han frekt frempå fra kloss hold.
Samme Saghaug ordnet 3-0 etter
at han først skjøt, og deretter gikk
på returen og sloss den i mål.
.Lagene gikk til pause, uten at
HIL/Fevåg hadde fått vist frem

I noe som helst, de hadde bare vel

BEST: Frode Saghaug var banens beste i lokaloppgjøret på Skavelmyra.

fem minutter med brukbart spill
å skryte av til hvilen.

fem-meteren og lobbet ballen fint
inn i krysset, en herlig scoring.

Reduseringen kom ti minutter
før slutt. Johan Engvik satte inn
1-5 på straffespark etter at Svein
Martin Engvik hadde blitt felt
innenfor 16-meteren.

Tidlig punktering
Andre omgang var så vidt

begynt da kampen i realiteten var
over. HIL/Fevåg hadde tre mål å
ta igjen etter pausen, men håpet
var vel tilstede foran andre
omgang. Håpet falt i grus da
Christian Wee satte inn 4-0 etter
frispilling av Frode Saghaug.
Et kvarter ut i omgangen kom

Vanviks siste mål. Kristoffer
Fjeldvær så at HIL/Fevågs kee-
per, Ronny Dypvik, stod utenfor

Klasseforskjell
-Det var klasseforskjell på oss

og HIL/Fevåg. Vi hadde litt pro-
blemer de første fem minuttene,
men så eide vi kampen til vi gikk
i dusjen. 5-1 gir et riktig resultat
av kampen, sier en fornøyd Van-
vik-trener Kristoffer Fjeldvær.

Frode Saghaug
Christian Wee
Lars K. Fjeldvær

-Vi tapte for et mye bedre lag
enn oss. Jeg tror Vanvik kan gå
mot opprykk. om de fortsetter å
spille slik fotball som de gjør nå.
Det verste for vår del i kampen
mot Vanvik, er alle de personlige
feilene vi gjør. De butter godt
imot om dagen, og jeg vet ikke
helt hva vi skal gjøre for å snu
trenden, sier, HIL/Fevågs trener
Bertil Kvithyll.
Neste kamp for HIL/Fevåg er I

borte mot Vestbyen i morgen
(onsdag). Vanvik spiller borte-
kamp mot FK Fosen kommende I

fredag.



Vanvik godt med i førpremieren . . ...
VANVIK" Vanvik-Nidelv 3-4 (1-0). Det ble en grei gjennomføring foryan~lk mot 3. dlVl~JO:S-

laget Nidelv' Våre gutter hang godt med og spilte til tider god fotball 1 treru~gskampen ;rrs ;g

kveld. Krist~f!ert F~elt'e~ ~~e~r~~ r~::e f:;: ~~ta:t:' ~r~~~te~~~fg~~n~~f2~~ ~~u::~fes~ar;
~~le~gg~ ~t:~ ~negang ~pp i ledelsen før Dahl ordnet 3-3. ~idelvs siste.mål kom vel fem mmut-
ter før slutt. Lørdag starter Vanvik høstsesongen borte mot seneleder Buvik.

'.31-01, '1Ci

Uavgjort
for Vanvik

BUVIK: Buvik-Vanvik 3-3 (O-
l). Vanvik leverte en god kamp
mot topplaget i 4.divisjon. Uav-
gjort 3-3 git er bra bilde aven
kamp som gikk i svært høyt tem-
po.

Kristoffer Fjeldvær ga gjeste-
ne ledelsen 1-0 etter corner før
Buvik kom sterkt tilbake og sco-
ret tre ganger før Vanvik igjen
greide å kvittere. Igjen var det
spillende trener Fjeldvær som
scoret, denne gang etter fint for-
arbeid av Ronny Hammemes.

Utlikningen kom ved Christian
Wee. Vanvik hadde i tillegg tre
baller i stolpen. Kristoffer Fjeld-
værs heading gikk der, det sam-
me skjedde med skudd fra Ørjan
Dahl og Tore Stegavik.

* * * Nils Arild Harøy* * Christian Wee* Kristoffer Fjeldvær

Pål Vidar tror
på opprykk
F-F:FRODE LUND

VANVIK: Pål Vidar Hagen
(26) har vært en sentral
spiller på Vanvik i år. En
brukket tå har satt en stop-
per for hans videre spill
denne sesongen, men troen
på opprykk er fortsatt til-
stede.

I vårkampen mot Ørland satte
en uheldig takling en stopper for
Pål Vidar. En brukket tå ble
resultatet, men humøret er. på

Bjørgan
ydmyket Vanvik
F-F: FRODE LUND

Lille Strand størst
Banens beste spiller var utvil-

somt Bjørgans Stein-Are Strand

I (18). Han lå fint ogjobbet i rom-
met mellom midtbanen og for-

f
svaret til Vanvik. Der fikk han
mye spillerom og var dagensI mann i Bessaker.<. . .

-Stein-Are var den beste spil-
leren i denne kampen, sier trener
for Bjørgan, Thore Erling Pett~r-
sen, og får støtte av Vanviks
Kristoffer Fjeldvær.

-Unggutten var skikkelig god.
Han er sterk i kroppen, et
arbeidsjern og en veldig fin spil-
lertype. Det var ikk~ antydning
til kjefting og smellmg fra den
kanten, sier Fjeldvær, som ~adde
mer enn nok med å holde pa pro-
pellen. .

Eskild Strøm (2), Olav Jens-
sen, Stein-Are Strand, Arnar
Utseth og David Monkan s.c~ret
Bjørgans mål, mens Christian
Wee lagde Vanvik sitt.

Bjørgan spiller borte mot
Charlottenlund i morgen, mens
Vanvik kan'se frem mot tre uker
uten kamp, det trenger de med
sin lange skadeliste.

* * * Christian Wee* * Børje Hauknes* Lasse Bjørneboe

BESSAKER: Bjørgan- Van-
vik 6-1 (3-1). Det ble utløst
en aldri så liten bombe i
Bessaker lørdag. Vanvik
fikk den midt i fanget, etter
at Bjørgan hadde. stått for
detoneringen. .

6-1 til Bjørgan over Vanvik er
ikke akkurat dagligdags kost i
Fosen-fotballen. Det kommer
ikke som en stor overraskelse at
seieren havnet der den havnet,
men siffrene kom som en bombe
på flere. Spesielt Vanviks Kris-
toffer Fjeldvær.

-Vi falt sammen etter en fin
åpning og en jevn første omgang,
Vi er mentalt slitne etter mange
skader og like mange rokkeringer
på laget, forklarer Fjeldvær.

topp tross alt. -Vi slår Charlottenlund 2-0 på
-:-Surt å måtte stå over resten . mandag, slår Pål Vidar Hagen

av kampene i år, men jeg får håpe fast.
guttene greier å rykke opp like-
vel. Vi får alltids håpe, sier Pål Pål Vidars tippetips:
Vidar Hagen

Slår Charlottenlund
Vanvikskamp går ikke av sta-

belen før mandag og Pål Vidar
tror det blir seier. .

-De greier seg godt uten meg
på. banen, og nå er vi avhengige
av at de yngste spillerne viser seg
frem i de siste kampene, sier
Hagen.

Vanvik har for tiden ovenfor-
nevnte Hagen og Tore Stegavik
ute med skade. I tillegg er Frode
Saghaug og Ronny Hammernes
tilbake etter skadeavbrekk.

3. divisjon herrer:
Rissa - Kll-Hemne 1-1

4. divisjon herrer:
Vestbyen - Bjørgan 0-3
HILlFevåg - FK Fosen 1-3
Hommelvik - Ørland ' l-O
Vanvik - Charlottenlund
(mandag) 2-0

FRA SIDELINJEN: Pål Vidar
Hagen er ute for resten av

sesongen ogfår ikke med seg den
spennende avslutningen i årets 4.

divisjon.



Sjanserikt da

Vanvik banket Ørland'
F-F: KÅRE PETTER SUNDET

ØRLAND: Ørland BK -
Vanvik 1-2 (0-1): Oppgjø-
ret på stadion ble de for-
spilte sjansers kamp. Beg-
ge lag kunne godt hatt både
fire og fem mål, men det
ble til slutt gjestene fra
Vanvikan som fikk med seg
alle tre poengene hjem.

Vanvik kom best i gang, men
spillende trener Kristoffer Fjell-
vær var urolig for Ørlands giftige
kontringer.

- Slik jeg ser det kontrollerte
vi banespillet, og vi ledet fortjent
1-0 ved pause etter scoring av
Ørjan Dahl. Men Ørland var
skikkelig farlig på kontringer, så
vi var nervøse for utfallet. Vi var
derfor godt fornøyd med ledelse
til pause. Etter hvilen ble det sto-
re sjanser for begge lagene, og
keeperen vår, Lasse Bjørneboe,
reddet to poeng for oss da han
helt mot slutten klarte å fiske til

seg ballen alene med ørlandspis- - Innsatsen er så god at det er
sen. Jeg mener vi vant fortjent, synd vi ikke får uttelling. Jeg.
men det kunne like gjeme vært håper det løsner snart, sier Peder- .
med sifrene 5-4. Hadde vi ikke sen.
hatt en så god keeper kunne vi til Vanviks siste scoringer ble satt
og med ha tapt, sier Kristoffer inn av Pål Vidar Hagen.
Fjellvær, som sliter med lang -~-""~-'--~~---~-
skadeliste.

Sist ut på den lista er Pål Vidar
Hagen som kan være ute for
resten av sesongen. Mot Ørland
pådro han seg en skade i en fot
som kan vise seg å være brudd.

Ørland sliter med samme pro- _
blem. Laget har liten stall, og når
skadene kommer betyr det pro- .
blemer.

- Ingen tvil om det. Det er for
tynt hos oss, og vi må rokere for
mye i laget. Men til tross for det
burde vi tatt poeng fra Vanvik.
Som Kristoffer sier så hadde vi,
sjanser nok, men vi er ikke dykti-
ge nok foran mål. Jeg hadde
håpet om poeng da Erik Olafsen
nikket inn 1-1 etter corner, men
det holdt ikke, konkluderer opp-
mann Helge Pedersen som roser
spillerne.

* * * tasse Bjørneboe* * Ørjan Dahl* Nils Arild HarØY

MÅLTYVER: Med scoring sørget Pål Vidar Hagen (til venstre) for
Vanvik-seier, men nå kan han være ute for resten av sesongen hvis det
viser seg å være brudd i foten. Erik Olafsen er fornøyd med sin sco-
ring, men han savner poengene.



Thrilleravslutningi 4. div.
Vanvik-
Charlottenlund
1-0 (1-0).
F-F: KJELL DAHLE

VANVIKAN: Vi går mot
en av tidenes mest spen-
nende serieinnspurter i
4.divisjon. Søndag 26.sep-
tember avgjøres det hvilket
lag som skal følge Buvik
opp i 3.divisjon. Fosen har
to kandidater, Vanvik og
Bjørgan.

Men for at optimismen skulle
ha bredt seg for alvor i Vanvikan,
burde seieren i mandagens utsatt-
kamp mot Charlottenlund vært
betydelig større.

Styrte alt
Charlottenlund mønstret bare

11 mann i troppen som entret
Skavelmyra mandag kveld. For
øvrig på ei matte og i et klima
som. virkelig innbød til storspilI.

Nå styrte hjemmelaget alt i
kampen, unntatt målene. De kom
i for liten grad.

-For oss er jeg redd dette var
katastrofalt, det var i denne kam-
pen vi skulle ha ordnet målfor-
skjellen vår. Nå ligger vi i praksis
ett poeng etterpå grunn av måle-
ne, sa en mellomfornøyd Kristof-
fer Fjeldvær. Selv var han sen-
tral, spesielt i første omgang.
Men han var også nest sist på bal-
len som avgjorde kampen.

Dahl matchvinner, .'
Et kvarter ut i 'andre omgang

TEIT KAMP: Vanvik-angriperne møtte Charlottenlunds forsvarsmur på Skavelmyra mandag kveld.

falt avgjørelsen. Tore Stegavik,
banens beste spiller, slo inn fra
høyre. I kamp med keeper vant
Kristoffer Fjeldvær duellen og
ballen falt ned i beina på Ørjan
Dahl som ble matchvinner.

Men vertskapet burde, hatt
minst seks mål til i kampen. Det
tafatte Charlottenlund-laget had-
de bare to skudd på mål i løpet av

Bjørgan som braker sammen på
øya i Hommelvik på nøyaktig
samme tid. -,

Rissa er forlengst sikret ny
3.divisjonskontrakt og om 14
dager kan det bli.to Fosen-lag i
neste års 3.divisjon":'

hele kampen.

Thriller
Til helga kommer Vestbyen til

Skavelmyra. Normalt walk over
for et Vanvik-lag i form. Så blir
det stor avslutning mot Munkhol-
men i Trondheim søndag 26.
Begge lag kan rykke opp. Det
samme kan både Hommelvik og

* * * Tore Stegavik* * Anton Kopreitan* Ørjan Dahl



Brakseier til Vanvik
F-F:KJELL DAHLE

SKAVELMYRA: Vanvik·
Vestbyen 8-0 (2-0). Braks-
eieren til Vanvik var kan-
skje ikke godt nok til opp-
rykk. Avgjørelsen faller til
helga i en spennende thril-
ler aven sesongavslut-
ning. Men Hommelvik har
hodet foran vanvikingene i
det målstreken nærmer
seg. Nedsablingen av
Vestbyen var imidlertid
overbevisende av Kristof-
fer Fjeldvær & co.

Ronny Hammernes, en av
kampens store profiler, satte inn
1-0 i kampens første angrep. Og
på Skayelrnyra begynte folk å få
tro på at det skulle bli målfest.

Full kontroll
Nå skulle det ikke løsne skik-

kelig før i andre omgang, men
da kom målene som perler på ei
snor. Ørjan Dahl leverte en
praktkamp fra sin venstre midt-
banerolle. Han scoret 2-0 målet
i første omgang og var også
mann for 4-0 og 6-0 i andre
omgang.
Vanvikingene lekte med byla-

get og våre hadde full kontroll
hele veien.

Spillende . trener Kristoffer
Fjeldvær sørget for 3-0 mens
Ronny Hammernes, Tore Stega-

I SS .O~. ~9

KAIAS: Ronny Hammemes var en av kampensforgrunnsfigurer på Skavelmyra i helga.

vik og innbytter Roger Martinsen
laget de siste målene.

lige verter før Tore Stegavik satte
et nydelig punktum.
Nå 'skal Vanvik møte Munk-

holmen i Trondheim til helga,
mens Hommelvik får besøk av
Bjørgan. Da forutsetter vi at
Hommelvik vant den utsatte
kampen på Charlottenlund i går

kveld.
-Jeg frykter at vi ikke har nON

mål, Hommelvik har oss på mål
forskjellen, selv om vi vant
såpass mye denne gangen, sien
Kristoffer Fjeldvær.

Dagens beste
Tore Stegaviks scoring kom

etter dagens beste Vanvik-
angrep. En-touch fotball av beste
merke ble drevet fram av bevege- .

* * * Ørjan Dahl _* * Ronny Hammernes* Nils Arild Harøy



Vanvik mot opprykk?
F-F:FltODE LUND

VANVIKIRISSA: Etter to år
i 4. divisjon kan Vanvik
igjen rykke et hakk opp. Om
resultatene faller på plass
kan det gå, men laget er
avhengig av at Bjørgan gjør
jobben sin mot Hommelvik.
Trener Kristoffer Fjeldvær
tror og håper.

Det er to avgjørende kamper
denne helga i 4. divisjon herrer.
På søndag skal Bjørgan spille bor-
te mot Hommelvik, og Vanvik
borte mot Munkholmen. Vanvik
må vinne sin kamp for å greie
opprykket. Trår Bjørgan skikkelig
til og tar poeng mot Hommelvik,
er saken grei.jMen taper Bjørgan
må Vanvik vinne med fem mål
mer enn Hommelvik for å rykke
opp. Det er tett kamp og spennen- _
de til siste slutt.

laget blir i 4. divisjon.
-Skulle Vanvik rykke opp, er

det kjempebra for Fosenfotballen,
men jeg kan også tenke meg å
spille kamp mot dem neste år. Vi i
Bjørgan skal gjøre det vi kan for å
hjelpe dem i opprykket, lover spil-
lende hjelpetrener i Bjørgan,
Arnar Utseth.

Blandet følelse
Bjørgan med Arnar Utseth i GOD HJELPER: Arnar Utseth og

spissen ønsker at Vanvik skal ryk- Bjørgan skal gjøre hva de kan for å
ke opp, men kan også tenke seg at hjelpe Vanvik.

Håper og ønsker
I Vanvik er man klar over at alt

faller og står på Bjørgan i avgjø-
relsen.

-Vi må selvfølgelig gjøre job-
. ben vår selv godt nok for å rykke
opp, men skulle Bjørgan finne
fram noe ekstra som kan hjelpe
oss er det bra.

Tippetips:
Arnar Utseth:
2. divisjon damer:
Stadsbygd - Orkla
3. divisjon herrer:
Rissa - Nidelv
4. divisjon herrer:
Hommelvik - Bjørgan
HILlFevåg - Ørland
Munkholmen - Vanvik

Kristoffer Fjeldvær:
2. divisjon damer:
Stadsbygd - Orkla
3. divisjon herrer:
Rissa - Nidelv
4. divisjon herrer:
Hommelvik - Bjørgan
HILlFevåg - Ørland
Munkholmen - Vanvik

2-1

2-2

0-2---~---'-------
4-3
1-2

3-2

1-4

2-2
3-1
1-3

Vanvik
fortsatt
i 4. divisjon
F-F:FRODE LUND

LADE: Munkholmen- Van-
vik 3-2 (l-l). Det så lenge
ut til at Vanvik skulle greie
opprykket. Ved pause holdt
de Munkholmen til uav-
-gjort og Bjørgan ledet over
Hommelvik, men det for-
andret seg.

Etter en halv times spill lå det
an til opprykk for Vanvik. Kam-
pene i 4. divisjon ble spilt på
samme tid, og Bjørgan holdt liv i
drømmen om opprykk, ved å ha
Hommelvik i kne til pausen. Men

TRYKKET STEMNING: Vanviks spillere og leder var ikke helt fornøyd med utfallet av helgens kamper,
men skuffelsen gikkfart over.
både Hommelvik og Munkhol-
men mønstret krefter mot slutten, -
derfor er både Bjørgan og Van-
vik fortsatt i 4. divisjon.

Så bra ut
Resultatet i Bjørgan sin kamp

tatt i betraktning, det var en mun-
ter Vanvik-trener i Kristoffer
Fjeldværs skikkelse vi møtte på
Lade etter 45 minutters spill, men
gliset gikk fort over til en stram

ansiktsmaske etter som målene
trillet inn. _

-Det så bra ut, men det raknet
for oss mot slutten, sier Fjeldvær.

Vanvik holdt stilen fint utover
i andre omgang, og spilte sikker
fotball, men så skjedde det
ulykksalige. Keeper Lasse Bjør-
neboe, dagens Vanvik-spiller,
felte en Munkholmen-spiller på
vei bort fra målet og straffespar-
ket ble satt i mål. Da måtte Van-

vik i angrep, og et nytt mål kom i
gal ende. Rune Kasseths straffe-
spark-mål til 2-3 hjalp lite. Ørjan
Dahl scoret deres mål til 1-1 i
første omgang.

-Det var surt med det samme
når opprykket glapp sånn på slut- --
ten, men skuffelsen hadde lagt
seg så snart vi hadde fått oss en
dusj, avslutter trener Kristoffer
Fjeldvær.

* * * Lasse Bjørneboe* * Riine Kasseth* Ronny Hammemes
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