
4.' divisjon herrer:
35 stjerner: Terje Holdaas,
Ørland.

30 stjerner: Roar Ekseth, FK HILlFevåg. 7 stjerner: Per Einar Rødøy,
Fosen. 14 stjerner: Frode Saghaug, Van- Bjørgan, Basse Riseth, FK
26 stjerner: Svein Buan og Vidar vik, Dag Rune Moen og Stein Fosen, Nils Johan Berg og Stein
Hellesvik, HILlFevåg. Are Strand, Bjørgan. Atle Sundland, Ørland.
25 stjerner: David Monkan, Bjør- 13 stjerner: Knut Johan Monkan, 6 stjerner: Børje Hauknes og
gan. Bjørgan, Roger Tårnes, FK Tore Stegavik, Vanvik, Clive
23 stjerner: Pål Vidar Hagen, Fosen. .. Delporth og Kolbjørn Sørvik, FK
Vanvik. 12 stjerner: Toer Karlsen'( Fosen.
21 stjerner: Rune Kasseth, Van- HILlFevåg. 5 stjerner: Håvard Tysdal, Halv-
vik. 11 stjerner: Ronny Dypvik, ard Solem og Lasse Bjørnebo,
20 stjerner: Stian Jensen, Ørland. HILlFevåg.. Vanvik, Tom Erik Larsen,
19 stjerner: Ronny Hammernes, 10 stjerner: Sture Hammern, FK HILlFevåg, Olav Jenssen, Bjør-
Vanvik, Johan Dybfest og Aslak Fosen. gan, Oskar Bakken; Ørland.
Søtvik, FK Fosen. 9 stjerner: Lars Anders Larsen, 4 stjerner: Ørjan Dahl, Vanvik,
18 stjerner: Svein Martin Engvik, HILlFevåg. Thomas Lian, HILlFevåg, Arnar
HILlFevåg. 8 stjerner: Nils Arild Harøy, Utseth, Ståle Volden og Trond
17 stjerner: Vegard Strøm, Bjør- Vanvik, Sindre Strøm, Bjørgan, Magnus Jensen, Bjørgan.
gan. Ståle Harnmern, FK Fosen, 3 stjerner: Geir Johnny, Rolitrø,
16 stjerner: Stig Øyvind Berg og Espen Borg og Erik Olafsen, Anders Moksnes, Rainer Storheil
Stig T(\)~eJohansen, Ørland. Ørland. og Kristoffer Fjeldvær, Vanvif,.
15 sij&ner: Kristian Brevik, ~=:::::"_----,-~-,--,-,----=:.s..:'::':::::'::::'::;'::"";2.:.=-:''=':'~-=.:..::i:::.c:...~__ -,,-~~_~ --'.

Stegavik og
Fjeldvær fortsetter
F-F:FRODE LUND

At Tore Stegavik og Kristof-
fer Fjeldvær fortsetter i Van-
vik har vært klart lenge, men
det har ikke kommet helt ut
før nå. Ellers er det bare Ris-
sa og Stadsbygd som har det
klart på trenerfronten.

Kalle Wenes er trener i Rissa til
neste sesong. I Stadsbygd går
Hans Magne Ramen på et nytt ~
og i Vanvik er det Tore Stegavik
og Kristoffer Fjeldvær som tar et
nytt år som spillende trenere.
Ellers mangler Ørland, FK Fosen,
Bjørgan og HILlFevåg trener
ennå.

Fjeldvær og Stegavik .
Kristoffer Fjeldvær og Tore

Stegavik trente Vanvik n~sten til
opprykk i sesongen som gikk. De
var bare hårstrået unna å ta steget
opp, men det glapp i siste serierun-
de. Det ble bestemt allerede ved
sesongslutt at de tar ett år til som
spillende trenere. 'o.

-Jeg har ihvertfall tenkt a spille
kommende sesong, sier Tore Ste-
gavik.

-Kristoffer er det litt mer usik-
kert med ennå, men når gresset
blir grønt, vet man aldri, avslutter
Tore ..

Per Borg i Ørland
Ørland har forespurt og ønsker

Per Borg som trener i 2000-
sesongen. Han er forespurt, men
har betenkningstid.

-Det er riktig at jeg har blitt
spurt om å trene Ørland. Jeg har
ikke tatt noen avgjørelse ennå, og
ønsker ikke å gi noe som helst sig-
nal hverkeri den ene eller andre
veien, sier Per Borg, som ikke har
vært inne i trener-bildet i klubben
på flere sesonger på A-laget. Går
denne avtalen i boks, har Ørland
sikret seg kanskje Fosens beste
trener, med bred erfaring fra tidli-
gere perioder i både Ørland og
Opphaug.

-Vi ønsker oss Per som trener,
sier oppmann for laget, Helge
Pedersen.

PK Fosen har en dialog med
Frode Røsand og Jarle Hopen om
engasjement i et år til, men har
også andre navn på blokka. .

-Hos oss er det spillerne som til
slutt bestemmer, vi avventer fort-
satt et svar fra dem, sier. sekretær i

Robert Rosø, HILlFevåg, Ivar
Refsnes, Arild Hepsø, Eskild
Strøm, Ståle Øverdal og Johnny
Nygård, Bjørgan, Rayner Harøy,
Ove Ingebrigtsen og Paul Aksel
Johansen, FK Fosen, Tom Karl-
sen og Arnold Kristensen,
Ørland.
·2 stjerner: Christian Zacharias-
sen, Vanvik, Bård Jensen, Bjør-
gan, Jan Oskar Hopen, FK Fosen, i

Anders Øvregaard, Ørland.
1 stjerne: Einar Buaune og Ole Ber-
get, Vanvik, Kim Nygård,
HILlFevåg, Lars HeImer Volden,
Bjørgan, Marlon T. Nielsen og
Eivind Uthaug, FK Fosen.

ETT ÅR TIL: Tore Stegavik (til venstre) og Kristoffer Fjeldvær fort- -
setter som trenere i Vanvik. .

PK Fosen, Odd Erik Kotte.
Bjørgan er lysten på at Thore

Erling Pettersen skal fortsette. Han
har fått svarfrist til 20. november.

-Jeg sier verken det ene el~er
det andre nå, sier en hemmelig-
hetsfull Pettersen.
. I HILlFevåg er det eneste sikre
at Bertil Kvithyll ikke fortsetter
som trener.

-Vi jobber fortsatt med nye
navn men har ingenting klarlagt
ennå: sier leder i HILlFevåg fot-
ballklubb, Laila Bjerkvik.
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Vanvik mot opprykk?

VANVIK ANNO 2000: Bakfra venstre: Rune Kasseth, Halvard Solem, Tore Stegavik, Berje Hauknes, Torgeir Sæther og Dag Ola Lerstad.
Foranfra venstre: Christian Zachariassen, Nils Arild HarØY, Anders Moksnes, Geir Johnny Rolitre, Erlend Farbu og Einar Buaunet. Ole Ber-
get, Lasse Bjørneboe, Lars Kristoffer Fjeldvær, Almar Ronny Hammernes, Frode Saghaug, Håvard Tysdal, Remi Lyshaug og Pål Vidar Hagen
var ikke tilstede da bildet ble tatt.

F-F:FRODE LUND

VANVIK: I fjor lå de lenge
an til å rykke opp fra 4.
divisjon. Men, de rotet det
til, nær sagt som vanlig. I
år har de satt seg mål å bli
bedre enn i fjor. De ble
nummer fire i 1999-sesQng-
en. Bedre enn nummer tre
gir automatisk opprykk til
3. divisjon.

-Vi har som mål å bli bedre
enn nummer fire i året som kom-
mer. Vi har ingen konkrete pla-
ner om opprykk, men spiller vi
god fotball, kommer vel det helt
naturlig, sier spillende trener
Tore Stegavik. Sammen med
Lars Kristoffer Fjeldvær tar de

som kjent en sesong til der de
kombinerer det å spille og trene
Vanvik.

Noen nye
Vanvik har mistet fire spillere

foran årets sesong. Ørjan Dahl
har gått til Strindheim. Anton
Kopreitan og Christian Wee har
valgt moderklubben Leksvik, og
keeper Kenneth Røstad har slut-
tet.

Nye spillere er det også noen
av. Einar Buaunet har kommet til
fra naboklubben HILlFevåg. I til-
legg har Vanvik fått Christian
Zachariassen og Anders Moks-
nes.

Dårlig så langt
Treningskampene så langt i

forberedelsene har gått heller
dårlig. Nå har ikke Vanvik greid

å stille optimalt lag hele veien,
men tap 1-4 for HILlFevåg, uav-
gjort 4-4 mot Charlottenlund og
tap 0-10 for Nidelv sist helg er
ikke all verden å skryte av. Men,
laget har noen kamper å rette seg
inn på enda, til seriestart mot
Brage på bortebane 28. april.

Vanvik skal møte FK Fosen,
Østersund, Fosenlaget, Bjørgan
og i tillegg ha en treningsleir i
Danmark med to kamper før
alvoret tar til.

Nøkkelspillere
Noen spillere er viktigere enn

andre, så er det også i Vanvik.
Foruten trenerduoen Tore Stega-
vik og Lars Kristoffer Fjeldvær
er det tre spillere som bør dra det
tyngste lasset i denne sesongen.
Pål Vidar Hagen er som alltid en
viktig brikke fremover på banen,

sammen med Almar Ronny
Hammernes. Disse to har stått for
det kreative i angrep. Frode Sag-
haug på en flanke er heller ikke å
forakte. Men, den viktigste spil-
lerne er vel Rune Kasseth på
midtstopperplass, hans hurtighet
er verdt å sette pris på.

Bør rykke opp
Vanvik har før blitt betegnet

som et heislag av undertegnede,
og det står fortsatt ved lag. De er
akkurat for gode for 4. divisjon,
men mangler det stabile for 3.
divisjon. Spådommen i år er at
Vanvik rykker opp, men sliter
med å holde seg i 3. divisjon,
hvis alt er normalt rundt SkaveI-
rnyra, og det har vi tro på.
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Vanvik kan vinne serien
F-F: KJELL DAHLE

MALVIK: Vanvik-Bjørgan
2-1 (l-O). Ennå er det mye
å rette på, men fortsetter
framgangen kan Vanvik bli
vinnere av årets 4. divisjon.

Laget har utvilsomt potensiale
til en divisjon høyere oppe, det
beviste vanvikingene mot Bjør-
gan sist helg. Bjørgan vil på sin
side heller ikke bli noen kasteball
i årets serie.

De to drabantene møttes til tre-
ningsdyst i Abra-hallen i Malvik
søndag.

-Det er verdifullt å få komme
hit til Abrahallen, men hadde vi
visst at det var spillbare gressba-
ner i Fosen på denne tiden, hadde
vi ikke reist hit, sier Bjørgans
hjelpetrener og spillende fotball-
formann Arnar Utseth.

Helgens treningskamp ble
avtalt i fjor høst. Ingen visste da

at både Stokkøy og Osen kunne
by på spillbare gressbaner i hel-
ga.

-Egentlig er det tid for å være
ute nå, sier Utseth.

Vanvik best
Bjørgan åpnet kampen best,

med flere god framspill fra høy-
reback Pål Johannessen til David
Monkan. Snart fant Vanvik ut av
dette og Bjørgans kreativitet
greide ikke å mønstre nye opp-
spillvarianter med noe fare i.

Vanvik var i det store og hele
best, men det var lenge mellom
de helt store målsjansene.

Frode Saghaug ga Vanvik
ledelsen etter god kjemping to
minutter før pause.

Etter sidebyttet utliknet David
Monkan på en fin lobb fra 25
meter. To minutter senere ble Pål
Vidar Hagen matchvinner etter et
flott gjennomspill fra Geir John-
ny Rolitrø.

Vanvik kunne ha øket ledelsen

da både Frode Saghaug og Tore
Stegavik hadde sine muligheter.

Ikke opprykk
Vanvik-trener Kristoffer

Fjeldvær vil ikke høre ordet opp-
rykk, i hvert fall ikke ennå.

-Vi slo Bjørgan i trenings-
kamp i fjor vinter også, men tapte
6-1 for dem i serien i fjor høst. Vi
skal kjempe i toppen, men ennå
er vi alt for ustabile til at vi kan
snakke om opprykk, sier Fjeld-
vær.

Best hos Vanvik var Rune
Kasseth, Frode Saghaug og Pål
Vidar Hagen. Hos Bjørgan var
David Monkan god når han var
bevegelig, men det var han for
sjelden. Dag Rune Moen og Eskil
Strøm var også av de bedre på
banen.

Dommer Gisle Dypvik fra
Stjerna ledet kampen glimrende.
Han har i hvert fall funnet vårfor-
men.

PASSES: Vanviks Berje Hauknes fØlger nøye med slik at Bjergans Sindre Strøm ikke skal få får mye plass.
I bakgrunnen til høyre Bjergans Tom Erik Nystrem.



Overbevisende spill av Vanvik
Ørland-Vanvik 0-3
(0-2)
F-F:FRODE LUND

ØRLAND: Vanvik tok
komandoen fra starten av i
lokaloppgjøret mot Ørland
på bortebane fredag. De
satte tyngde bak taklingene
og fikk vertene på defensi-
ven fra starten av. Allerede
etter åtte minutter ledet
Vanvik 2-0.

Det var aldri noen tvil om hvor
seieren skulle havne på Lundav-
011 fredag. Et Vanvik-lag med
skikkelig trøkk i taklingene viste
hvem som skulle ha tre poeng.
Og det fikk de til slutt, uten at
Ørland var i nærheten av poeng.

I Fjeldvær førte an
Vanviks spillende trener, Kris-

toffer Fjeldvær, tok tak fra
begynnelsen av kampen mot
Ørland. I løpet av åtte minutter
lagde han et mål selv, og sørget
for straffespark som førte til 2-0.
Etter en halv omgang måtte han
forlate banen med en skade, men
da hadde han gjort sitt og satt en
standard hans lagkamerater bare
måtte følge opp. Ørland ble lig-
gende på defensiven og hadde
aldri noen mulighet til å komme

seg etter sjokkåpningen.

Ugjenkjennelig
Ørland var ikke til å kjenne

igjen fra oppgjøret mot Bjørgan
en uke i forveien. Da var de på
hugget og vant alt som var av
taklinger og dueller:' Mot Vanvik
fikk de ingenting til å stemme.
Ballen ble transportert på tvers
av banen, og spillerne gjemte seg
mer enn de viste seg frem. Agres-
siviteten var helt borte, og de tål-
te ikke Vanviks harde press og
aggressive stil.

Sjokk
Normalt er det hjemmelaget

som skal føre kampene. Det var
ikke tilfelle på Lundavoll stadion
fredag. Vanvik gikk ut tøft og
fikk uttelling fra starten av. Etter
vel fem minutter ble Kristoffer
Fjeldvær spilt fri og kunne for-
melig løpe ballen i mål, nesten
fra midtbanen. Et par angrep
senere var igjen Fjeldvær frempå,
men denne gangen ble han lagt
ned innenfor 16-meteren og det
var klart for straffespark. Frode
Saghaug ekspederte fint i mål fra
krittmerket. Keeper Anders
Øvregaard kunne lite gjøre med
det.

Utover i omgangen fortsatte
Vanvik å presse på, men de helt
store og klare sjansene uteble.

Andre omgang ble litt ulik den
første. Vanvik hadde det meste

b-S-OO

av presset, men også Ørland fikk
sine muligheter. Den store for-
skjellen på lagene var imidlertid
at gjestene hadde kontroll på det
de foretok seg.

Nesten på overtid kom Van-
viks siste mål. En omskolert ven-
streback i Tore Stegavik fikk
æren av å sette inn 3-0, En nyde-
lig lobb fra 20 meter gikk tverr-
ligger ned og med det var kam-
pen slutt.

Saghaug best
Banens ener i lokaloppgjøret

var Vanviks Frode Saghaug. Han
la ned utallige kilomter med

løping i løpet av kampen. Han
måtte riktignok forlate banen
med en liten skade mot slutten,
men da hadde han allerede slitt ut
Ørlands midtbane. Hans innsats
ble da også kronet med en sco-
ring på straffespark. Saghaug
hadde også god hjelp av sine lag-
kamerater, og da spesielt midt-
stopper Nils Arild Harøy og Ron.!
ny Hammernes på midtbanen.

For Ørland sin del var det tidli-
gere keeper og nåværende midt-
stopper Stig Ove Martinsen som
var best. Midtbane Terje Holdaas
og høyre back Stig Johansen får
også godkjent.

Frode Saghaug
Nils Arild Harøy
Ronny Harnmernes

INNSATS: Ørlands bestemann, Stig Ove Morkemo, er her i duell med Vanviks Christian Zachariassen.
Sistnevnte og Vanvik gikk seirende ut av lokaloppgjøret.
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Målfest iFevåg
HILIFevåg- Vanvik
2-6 (1-2)

Vanvik-forsvaret til en defensiv
holdning, og fikk betalt med
utligning til 2-2 etter bare fem
minutter. Da var det Svein Buan
som satte inn ballen fra en halv
meter, etter at Tore Karlsen had-
de åpnet opp med en flott hea-
ding. Det så ut til å fortsette i
hjemmelagets favør, men så var
det slutt.

F-F:FRODE LUND

RISSA: Det ble en målfest
uten like i Fevåg lørdag.
Hele åtte mål endte i nota,
seks av dem bak
Hll.Æevågs keeper Ronny
Dypvik, uten at han kan ta
hel skylden. Vanvik impo-
nerte med godt angreps-
spill.

Show
Vanvik tok den totale kom-

mandoen på banen, og gjorda
akkurat som de ville. Med banens
beste spiller, Pål Vidar Hagen i
spissen, tok de helt over.

Først var det Ronny Hammer- TEIT: Vanvik presset vanvittig bra mot HIUFevågs mål mot slutten.
nes som satte inn et mål. Deretter Her rydder imidlertid keeper Ronny Dypvik opp. Helt i front ser vi '
ble Frode Saghaug felt på vei dagens spiller, Pål Vidar Hagen.
mot HlLlFevågs mål. Det fikk
Lars Anders Larsen helt fortjent spill i andre omgang mot
rødt kort for. Det påfølgende fri- HILlFevåg, og spillende trener
sparket ble løst på en fortreffelig Tore Stegavik er fornøyd.
måte, der Frode Saghaug til slutt -Jeg følte at vi ville vinne den-
rundet Ronny, Dypvik og satte ne kampen fra starten av. Tvilen
ballen i tomt mål. En fryd for kom på stillingen 2-2, men hel-

Jevn start øyet. digvis skjerpet vi oss kraftig og
Første omgang av lokalopp- Christian Zachariassen satte til spilte meget god fotball. Vi har

gjøret var jevn. Vanvik gikk i slutt inn to mål og holdt det han nå syv poeng på tre bortekamper
føringen med 2-0 etter scoringer lovet i fredagens utgave av Fos- og kan si oss fornøyd. Jeg tror vi
av Pål Vidar Hagen og Frode na-Folket, nemlig å score mål. stiller sterkere i år enn i fjor og
Saghaug, men HILlFevåg var så Nyervervelsen hos Vanvik har bør fortsette å være i toppen den-
absolutt med på notene. De fikk fått 'en fin start på sesongen. ne sesongen, sier Stegavik.
uttelling ved Svein Martin Eng- HILlFevågs trener, Erling
vik før pausen. Imponerte Halvorsen, har ikke like stor

Etter hvilen var det vertene Vanvik imponerte med godt grunn til å være fornøyd.
som var i fører~se~t~et~.=D~e=d~r~e~v ~

For en fotballelsker må det ha
vært en fryd å se på Vanviks
offensive takter de siste 35
minuttene av oppgjøret mot
HlLlFevåg. Ballen gikk på skin-
ner i et sett, og hjemmelaget had-
de store problemer med å henge
med i svingene.

-Vi spilte en bra kamp til vi
kom et stykke ut i andre omgang.
Avslutningen var ikke så mye å
skryte av. Men, vi ser lyst på fort-
settelsen om vi får alle skadefrie.
Vanvik var et godt lag og Pål
Vidar Hagen og Frode Saghaug
på deres midtbane var meget
gode, sier Halvorsen.

Foruten Hagen og Saghaug var
Christian Zachariassen god hos
Vanvik.

Hos HILlFevåg var venstre-
back Tom Erik Larsen god, i til-
legg til målscorerne Svein Buan
og Svein Martin Engvik.

* * * Pål Vidar Hagen* * Frode Saghaug* Chr. Zachariassen
36-6-00

vær lettere selvironisk.
Vanvik dominerte første

omgang spillernessig og. Pjeld-
vær hevder at Glimt knapt var
over midt streken de siste 35
minuttene av omgangen. Midt-
veis i omgangen sørget Ronny
Hammernes for ledelse 1-0 til
Vanvik etter et langt innkast som
ble stusset videre til Ronny som
puttet den inn.

I andre omgang tok Glimt over
og både utliknet og gikk opp til
2-1 før Tore Stegavik skapte
bal~se da vel kvarteret gjensto
av kampen. Men dessverre scoret
Glimt igjen og seiersmålet kom ti
minutter før slutt.

Vanvik i
bakevje

;;'5-5-00

Formsvikt
VANVIKAN: Vanvik-
Fosenlaget 0-2 (0-1). Van-
vik ser ut til å være totalt
ute av form.

VANVIKAN:
Vanvik-Glimt 2-3 (1-0).
Vanvik strever fælt i årets
4. divisjon. Tirsdag kveld
gikk laget på en ny smell,
og det på hjemmebanen
Skavelmyra.

Siste seriekamp tapte laget 2-0
hjemme mot Fosenlaget, et høyst
ordinært mannskap.
-Det sviktet offensivt, innsat-

sen var null og kroppene virket
rett og slett ikke, sier trener Kris-
toffer Fjeldvær som i dag sender'
sitt lag utpå i ny kamp, mot
Glimt.
-Da er det bare en ting som er

godt nok, seier, sier Fjeldvær.

. -Vi er inne i en god stim for
tida, sier trener Kristoffer Fjeld-

* * * Rune Kasseth* * Frode. Saghaug* Ole Berget* * * Ronny Hammernes* * Rune Kasseth* Tore Stegavik



Sultne Vanvik på vei opp
Vanvik - Ørland 3-1
F-F:FRODE LUND

VANVIK: Lørdag beseiret
de nabo og tabelltreer
HILlFevåg. Onsdag var
tabelltoer Ørland på besøk
og måtte forlate Skavelmy-
ra med uforrettet sak. Lør-
dag er det lokaloppgjør mot
serieleder FK Fosen på bor-
tebane. Vanvik er på vei
oppover tabellen og er i
form.

Det ser ut til at Vanvik er i
høstform. Seks poeng av like
mange mulige ser bra ut for fort-
settelsen. Nå har de tatt skalpen
til nummer to og tre på tabellen.
Lørdag skal de prøve å krumme
hårene på hodet til serieleder FK
Fosen. Trener Kristoffer Fjeld-
vær har uttalt at de skal inneha
plass nummer firepå tabellen ved
sesongslutt. Det er så absolutt
innenfor rekkevidde og de spiller
som de har gjort de to siste kam-
pene.

Godkamp
På Skavelmyra onsdag ble det

utkjempet en god batalje mellom
Vanvik og Ørland. Begge lag vil-
le vinne kampen og ga alt i alle
taklinger og dueller. Blodet stod i
kok på begge sider av banen, og
vi var vitne til et lokaloppgjør av

BOM: Oskar Bakken scoret Ørlands eneste mål mot Vanvik. Høyre-
back Berje Hauknes ser her at Bakken skyter utenfor.

. godt gammeldags merke. Vanvik
gikk seirende ut av duellen fordi
de lagde flest mål. Ørland var
gode helt frem til Vanviks 16-
meter, men der stoppet det.

stopperparet hos Ørland, Stein
Atle Sundland og Stig Ove Mar-
tinsen ikke ble helt enige.
Edvardsen fikk seg en overras-
kelse når Ronny Hammernes
dukket opp og puttet ballen lett i
mål.

Ørland fikk sitt mål på stilling-
en l-O til Vanvik da Nils Johan
Berg headet ballen i tverrliggeren
og ned på streken, der Oskar
Bakken stod og lagde l-l .

Vanviks siste mål kom på en
heading ved Nils Arild Harøy,

etter et perfekt innlegg av Frode
Saghaug.

Hammemes konge
Frode Saghaug ble utpekt til

Vanviks beste spiller mot Ørland
aven lokal jury. Men, kongen av
Skavelmyra onsdag het Ronny
Hammernes. Han vartet opp med
hurtig spill, gode vendinger, et
mål og kloke avgjørelser. Sam-
men med nevnte Saghaug og
midtstopper Rune Kasseth var
han den store spilleren i lokal-
oppgjøret mot Ørland.
Hos Ørland var Nils Johan

Berg tilbake og viste hvorfor han
har vært i Rosenborg i flere år.
Han hadde en innsats mange på .
Fosen kan ta lærdom av. Terje
Holdaas og Stig Øyvind Berg
viste seg også fra sin beste side til
tider.

Tett
4. divisjon avdeling 2 begyn-

ner å bli tett. FK Fosen har fort-
satt en solid ledelse. Ørland lig-
ger som nummer to, seks poeng
bak. Fra tredjeplass til niende-
plass skiller det bare fire poeng. I
denne gruppe 'g er b~jør-
gan og Vanvik fra fosenhalvøya.
Begynner FK Fosen å tape kam-
per i tiden som kommer, ser det
ut til at alle lagene fra Fosen kan
blande seg inn i tetkampen-Deg-
ne helga er det to lokaloppgjør,
så spenningen er fortsatt vedva-
rende.

To tabber
I Ørlands bakre rekker var det'

tabbene som skulle avgjøre kam-
pen. Først feilet Ørlands keeper,
Dani Edvardsen, på et tilbake-
. spill, noe målscorer Pål Vidar
Hagen benyttet seg godt av. Sam-
me keeper var involvert da midt-

** * Ronny Hammernes** Frode Saghaug* Rune Kasseth
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Vanviks Kristoffer Fjeldvær:

-Vi skal oppover på tabellen
Vanvik -
H/L/Fevåg
5-2 (3-2)
F-F: FRODE LUND

VA..WIK: Det ble en pang-
åpning på høstsesongen for
Vanvik. Etter å ha slitt i
bunnen av tabellen på
våren, ser de nå fremover,
og lover bot og bedring.
HllJFevåg virket tafatte og
var flere hakk dårligere enn
sin nabo Vanvik.

Vanviks spillende trener, Kris-
toffer Fjeldvær, har tro på at laget
hans kan bli blant de fire beste
når serien er ferdigspilt.
-Vi har brettet opp armene for

å bevise at vi er langt bedre enn
det vi viste i vårsesongen. Mål-
settingen vår for høsten er å ta så
mange poeng at vi havner som
nummer fire eller bedre. Det tror
jeg er et realistisk mål. Vi starter
med Ørland hjemme på onsdag,
sier Fjeldvær og gir et lite varsku
foran lokaloppgjøret på Skavel-
myra.

Ville vinne
HILlFevågs trener, Erling

Halvorsen, har en grei oppsum-
mering av kampen lørdag.
":'Vanvikhadde vilje og tæl til

å vinne, det hadde ikke vi. Jeg
synes banespillet var forholdsvis
jevnt fordelt på begge lag, men vi

BEST: Tore Stegavik var dagens mann på Skavelmyra lørdag. Han scoret et mål selv, og var nest sist på to
av de andre målene. Her serverer han ballen somfastsetter sluttresultatet til 5-2 over HIUFevåg.

greide ikke å komme til flere mål Nils Arild Harøy sørget for ny HILlFevåg har som nevnt litt å
enn de to vi fikk. Vanvik vant ledelse for Vanvik, på straffe- jobbe med i banespillet sitt, men.
helt fortjent, sier Halvorsen. spark etter at Frode Saghaug had- en annen ting er kjeftbruket som

de blitt lagt ned innenfor 16- til tider kommer til syne. Nå er
meteren. Den samme Saghaug det greit å være uenig i kampens
puttet på til 3-1 før Robert Rosø hete, men et sted går grensen.
reduserte med en lobb like før Både trener Erling Halvorsen og
pause. keeper Ronny Dypvik har nok litt

I andre omgang var det på ny å jobbe når det gjelder språkbru-
Nils Arild Harøy som scoret på ken sin. Halvorsens reaksjon i·
straffespark, og denne gangen forbindelse med Vanviks andre
var det Pål Vidar Hagen som ble straffespark var høylytt og klar,
lagt ned i feltet. Frode Saghaug og tildels grei nok. Men, Ronny
fastsatte sluttresultatet til 5-2 Dypvik kan nok takke helt andre
etter at Tore Stegavikhadde gjort enn seg selv for at ballen han kas-
forarbeidet. En fortjent seier til et tet etter dommeren ikke hadde
hardt arbeidende Vanvik-lag. god nok adresse. Da hadde .det

blitt en tidlig dusj på den ellers så
gode keeperen.

Målorgie
Vanvik startet sin store nedtur

på vårparten etter bortemøtet mot
HILlFevåg. Der vant de 6-2 etter
en oppvisning i angrepsspill. På
Skavelmyra lørdag v<;lJ;/~etlike-
dan. En jevn første omgang ble
fulgt opp av godt spill fremover
på banen for Vanvik.

Det var dagens spiller i lokal-
. oppgjøret, Tore Stegavik; som
fikk æren av å score det første
målet etter et soloraid av Ronny
Hammernes. Så var det Svein
Buan som utlignet for gjestene..

* * * Tore Stegavik* * Frode Saghaug* Pål Vidar Hagen



Storseier til Vanvik

SNUDDE KAMPEN: Her utligner spillende trener Kristoffer Fjeldvær til l-l. Like etterpå laget han 2-1 og snudde med det kampen mot
Fosenlaget alene.'

Van vik-Fosen laget
6-1 (2-1)
F-F:FRODE LUND

VANVIK: En svak første-
omgang og en andreom-
gang som ikke lignet grisen
ipositiv forstand, var hva
Vanvik leverte mot Fosen-
laget fredag på Skavelmy-
ra. Seks mål og storseier
ble resultatet.

Etter fem minutter av kampen
mellom Vanvik og Fosenlaget
.uttalte Vanviks høyrevint Frode
Saghaug følgende:
-No må vi pass oss så vi itj får

ein i fleisen.
Så skjedde før Vanvik fattet

alvoret og spillende trener Kris- tet til 6-1, etter at Fosenlagets
toffer Fjeldvær satte inn to flotte keeper hadde gitt bort ballen til
mål. Vanvik tok over kampen en velvillig Pål Vidar Hagen,
utover i første omgang, og hadde Som dessuten var banens beste
den i sin hule hånd fra første spiller i oppgjøret på Skavelmyra
spark på ballen etter pausen. 'J fredag.

'{~~r< .•..'

Fire nye <. Positiv Tysdal
Det virket som om det var to I andre omgang var Håvard

forskjellige lag som akslet Van- Tysdal (17) en av faktorene som
vik-trøya i begynnelsen av de to gjorde sitt til Vanviks gode spill.
omgangene. Først var det et lag Han kom inn som innbytter etter
som tok lett på oppgaven. I andre hvilen og beviste at han snart er
omgang var interessen tilbake for voksen nok til en fast plass på
fullt, og Fosenlaget hadde mer laget. Han virker lovende og løs-
enn nok med å plukke baller ut av te oppgaven som indreløper vel-
eget nett etterhvert som minutte- dig bra.
ne gikk. Tysdal har i to år vært med og

Pål Vidar Hage satte inn 3-1 trenet sammen med Rosenborgs
etter at Tore ~~avik hadde fyrt juniorspillere.
av et skudd s~. ga retur. Ronny
Hammernes leverte varene på de Positivt
to neste målene fø~Hagen avslut- Vanvik har ikke bare levert

* * * Pål Vidar Hagen* * Ronny Hammernes* Håvard Tysdal

gode kamper denne høsten. Fra
fine prestasjoner mot Ørland og
HILlFevåg til en elendig forestil-
ling mot FK Fosen. Det er tydelig
å se at det bor mye i laget, og de
gode kampene kommer oftere nå
enn de kom på vårparten. Vi vet
ikke om det at Kristoffer Fjeld-
vær igjen er på banen har noe av
skylden, men det ser ut til at hans
spillere gjør mer ut av det med
Fjeldvær litt nærmere seg. Trene-
ren er ihvertfall fornøyd. med
laget nå.
-Vi får vist oss frem litt mer

enn vi gjorde på våren. Mot
Fosenlaget åpnet vi dårlig og
hadde problemer med den defen-
sive jobbingen i starten, men
spilte oss stort opp og vant til
slutt suverent. Dette var en virke-
lig god kamp, sier Kristoffer
Fjeldvær.



Vanvik
bedre enn
Bjørgan
Bjørgan- Vanvik 2-4
(0-3)
F-F:FRODE LUND

BESSAKER: Lokaloppgjø-
rene mellom Bjørgan og
Vanvik har normalt vært
jevne de siste årene. Det
ble det også i Bessaker lør-
dag, men Vanvik hadde
marginene på sine side, og
Bjørgan viste seg frem fra
en heller dårlig side.

Vanvik. De første 20 minuttene
var de på hugget og ville så gjer-
ne sette ballen.i mål. Bård Jensen
hadde to store sjanser, en av dem
for nesten blankt mål. I tillegg
hadde Sindre Strøm en mulighet
han så absolutt burde satt i mål.·
Men, dagens mann i Bessaker,
Lasse Bjørnebo, stod i veien for
alle tre forsøkene. Vanviks kee-
per viste seg fra sin beste side, og
lagkameratene kan takke unggut-
ten for at de ikke fikk både en og
to baklengs fra starten av i kam-
pen.

To raske
Vanvik lærte av sin egen kee-

per og tok frem en og annen god-
biten utover i omgangen. Først
var det Ronny Harnmernes som
headet inn 1-0. Så var midtstop-
per Nils Arild Harøy frempå med
et knallhardt skudd fra syv meter.
Ved begge anledningene var kee-
per hos Bjørgan, Håvard Strand
noe usikker i feltarbeidet, men
juniorkeeperen fikk ikke all ver-
den av hjelp fra forsvaret sitt hel-
ler. 3-0 var det "Bjørgans Ståle
Volden som stod for. Han ble
presset på et innlegg, og satte
ballen fint i eget mål. Og akkurat
dette målet var typisk for hvor-
dan Bjørgan spilte mot Vanvik,
usikkert og rotete.

Det kom også tre mål etter
pausen i Bessaker. Vanvik økte
første til 4-0 ved Ronny Ham-
mernes, før spissduoen hos hjem-
melaget, David Monkan og
Arnar Utseth, sørget for sluttre-
sultatet 2-4, i favør Vanvik.

Tafatt Bjørgan
Trener hos Bjørgan, Thore

Erling Pettersen, og spillende tre-
ner hos Vanvik, Kristoffer Fjeld-
vær, var enige om en ting. Det
var at Bjørgan spilte tafatt fot-
ball.

-Vi startet bra, men etterhvert
gikk det meste den gale veien. Vi
holdt for lenge på ballen, og ga

den bort i farlige posisjoner gang
etter gang, sier Pettersen.

-Jeg kjente ikke igjen Bjørgan
i denne kampen. Hadde de spilt
normalt, ville aggressiviteten
vært på et helt annet nivå, sier
Fjeldvær, som er fornøyd med
sine egne gutter. .

-I første omgang spilte vi
jevnt med dem, men etter pausen
var det liten tvil om hvor seieren
skulle ende, avslutter Vanviks
trener.

I sesongen 1999 gikk Bjørgan
seirende ut av begge oppgjørene
mot Vanvik, i år vant Bjørgan på
bortebane, men måtte bite i det
sure eplet på sin egen hjemmeba-
ne denne helga. Vanvik var et
hakk bedre og vant fortjent.

Fra starten avi kampen så det
ut som om Bjørgan skulle ta
hjem sin fjerde seier på rad mot~--~--------~--------------------------------------~---

* * * Lasse Bjørnebo** Geir Johnny Rolitrø* Pål Vidar Hagen

4. divisjon herrer:
32 mål: David Monkan, Bjør-

gan.
28 mål: Svein B

HILfF o • uan,
evag.

, 27 mål: Svein Martin Engvik
HILfFevåg. '

17 mål: Basse Riseth, FK
Fosen.

15 mål: Aslak Sørvik, FK
Fosen.

14 mål: Ronny Harnmernes
Van,:~,;. o Thomas Lian:
HILlrevag.
13mål: Stian Jensen, Ørland.
12 mål: Terje Holdaas, Ørland.
11 mål: Oskar Bakken

Ørland, Clive Delporth, FK
Fosen.

9 mål: Nils Arild Harøy, Kris-
toffer Fjeldvær og Pål Vidar

I----~-~~---''--~-- Hagen, Vanvik, Erik Olafsen
Ørland. '

S m~: Tore Stegavik, Vanvik.
7 mal: Arnar Utseth, Bjørgan,

Rayner Harøy, FK Fosen.
~ mål: Frode Saghaug og

Ørjan Dahl, Vanvik, Tore Karl-
sen, HILfFevåg, Arnold Kristen-

MÅL: Bjergans midtstopper, Ståle Volden, scoret ikke på denne sjan-
sen. Et kvarter senere satte han inn et mål, bak egen keeper.

sen, Ørland, Jan Ola Riseth FK
Fosen. '

5 mål: Johan Dypfest, FK
Fosen.

4 mål: Lars Anders Larsen
HILfFevåg, Dag Rune Moen'
Vegard Strøm og Olav Jenssen'
Bjørgan. '
.3 mål: T:ond Magnus Jenssen,

Bjørgan, Nils Johan Berg og Stig
Øyvind Berg, Ørland, Sture
Hammern, Nils Helge Garli og
Ståle Hammern, FK Fosen.

2 mål: Rune Kasseth, Einar
Buaune og Christian Sakarias-
sen, Vanvik, Kristian Brevik og
Geir Arvid Moe, HILfFevåg,
Stein Are Strand og Ivar Refsnes,

Bjørgan, Thomas Harøy, FK
Fosen.

l mål: Rainar Storheil, Halv-
ard Solem, Børje Hauknes, Ken-
neth .Lund. og Håvard Tysdal,
Vanvik, Kim Nygård, Robert
Rosø, Vidar Nebb, Torstein
Selven og Frode Hellesvik
HILfFevåg, Eskild Strøm, påi
Johannessen, Lars HeImer Vol-
den, Arild Hepsø, Tom Erik
N~strøm og Per Einar Rødøy,
Bjørgan, Stein Atle Sundland
Espen Borg og Eirik Andre Mor~
kemo, Ørland, Roar Ekseth, Kol-
bjørn Sørvik og Ketil Jensen, FK
Fosen.

Selvmål: 6.



4. divisjon herrer:
17 mål: David Monkan, Bjørgan.
14 mål: Svein Buan, HILlFevåg.
13 mål: Basse Riseth, FK Fosen.
8 mål: Svein Martin Engvik,
HILlFevåg.
7 mål: Ronny Hammernes, Van-
vik, Terje Holdaas og Stian Jen-
sen, Ørland.
6 mål: Thomas Lian, HILlFevåg,
Erik Olafsen og Oskar Bakken,
Ørland, Aslak Sørvik og Jan Ola
Riseth, FK Fosen.
5 mål: Nils Arild Harøy, Vanvik,
Johan Dybfest, FK Fosen.
4 mål: Kristoffer Fjeldvær og
Frode Saghaug, Vanvik, Vegard
Strøm, Bjørgan.
3 mål: Tore Stegavik, Vanvik,
Olav Jenssen, Bjørgan, Lars
Anders Larsen og Tore Karlsen,
HILlFevåg, Sture Hammern og
Clive Delporth, FK Fosen.
2 mål: Chri~~n Zachariassen,
Vanvik" Dag Rune Moen, Bjør-
.gan, Arnold Knstensen, Ørland.
1 mål: Pål Vidar Hagen, Vanvik, ,
Eskild Strøm, Magnus Jenssen,
Pål Johannessen, Lars HeImer
Volden, Trond Magnus Jenssen,
Tom E. Nystrøm og Arnar
Utseth, Bjørgan, Vidar Nebb,
Torstein Selven, Geir Arvid Moe
og Kim Nygård, HILlFevåg, Stig
Øyvind Berg, Stein Atle Sund-
land og Espen Borg, Ørland, Stå-
le Hammern, FK Fosen.

J-q. 00

Lett for Vanvik
GJØLME: Glimt-Vanvik 3-
8 (1-4). Vanvik har funnet
melodien og hadde ingen
.problemer med et nedrykk-
truet hjemmelag.

Ørjan Dahl, Tore Stegavik og
RpP.J1YHammernes (2) sørget for
1-4 'ved pause.
Etter sidebyttet kom Glimt litt

tilbake og var oppe i 2-4 og 3-5,
men det endte med utklassing. I
andre halvdel scoret Ørjan Dahl
fire ganger, hvorav ett på straffe-
spark. Junioren Kenneth Lund
sørget for det åttende målet.

* * * ørjan Dahl* * Hallvard Solem* ,Håvard Tysdal

q-q. 00

Klar Vanvik-seier
VANVIKAN: Vanvik-Dal-
guten 4-2 (2-2). Bortsett fra
siste del av første omgang
hadde Vanvik full kontroll
med begivenhetene på Ska-
velmyra i helga.

ødan Dahl og Rune Kasseth
sørget for at det sto 2-0. Begge
scoret etter dødballer. I siste del
av første omgang fikk Vanvik sin
dårlige periode og Dalguten
skapte balanse etter to mål.

Etter sidebyttet slo Håvard
Tysdal til med et flott mål etter
gjennomløpning hvorpå han
skjøt i langhjørnet.

Pål Vidar Bagen fastsatte
sluttresultatet til 4-2 på en hea-
ding etter innlegg fra Tore Stega-
vik.

Hos Vanvik var unggutten
Håvard Tysdal et stort lyspunkt
og var sitt lags og kanskje banens
beste

* * * Håvard Tysdal* * Rune Kasseth* Ørjan Dahl

a:>-q·oo

Målfest av Vanvik
VANVIKAN: Vanvik-
Svorkmo 9-2 (3-1). Vanvik
finner toppfonnen til jul. I
helga ble Svorkmo banket
hele 9-2 på Skavelmyra.

-Nå skjønner vi egentlig ikke
hvorfor vi tapte mot disse lagene
tidligere i år, sier spillende trener
Kristoffer Fjeldvær. Lørdag sørget
han selv for to av Vanvik-scoring-
ene.
, Svorkmo tok ledelsen 1-0 før
Børje Hauknes skapte balanse: Pål
Vidar Hagen ordnet 2-1, før Fjeld-
vær var inne med sitt første. Deret-
ter fulgte dagens mann hos Vanvik
opp. Den svært offensive høyre-
backen Hallvard Solem sørget for
4-1 etter sidebyttet,

Einar Buauri~':'~2), Ørjan Dahl
og Rune Kasseth sørget for de
øvrige målene.

* * * Hallvar Solem* * Anders Moksnes* Rune Kasseth

(-;0-00

~Sikker seier til Vanvik
--~,VANVIK: Vanvik-Orkla 2/0rkanger 4-0 (2-0).
Det ser ut til at Vanvik sikter seg inn på tredje-
plassen på tabellen. Søndagens seier ga tre nye
poeng. 'k

Orkla 2/0rkanger ble et lett bytte for Vanvi s
gutter søndag. De styrte kampen fra ende til ann~n
'og vant til slutt fortjent med 4-0. Best hos VanVIk

var igjen midtstopper Rune Kasseth, og trener
Kristoffer Fjeldvær er fornøyd. .

-Vi spilte en veldig god kamp i forsvar, og fikk
lønn for det fremover på banen. Rune Kasseth er
og blir en verdifull spiller for oss, og han viste seg
nok en gang fra sin beste side, sier Fjeldvær.

Vanvik ledet 2-0 ved pause etter mål av Einar-
Buaunet og Pål Vidar Hagen. I andre omgang sco-
ret Tore Stegavik to ganger.

'***~,Rune Kasseth** ":~Børje Hauknes* -Pål Vidar Hagen

Vanvik, vant
TRONDHEIM: Sverresborg-Vanvik 2- t- /0 -00
3' (0-1). Vanvik avsluttet sesongen nied
seier i årets 4. divisjon.

Tore Stegavik sørget for ledelse før pause.

Pål Vidar Hagen økte etter sidebyttet før ,Rver-
resQ.org fikk slippe til to ganger. .
~'~ainer Storheil var Vanviks bestemann I den:
n'e' kampen og da var det fortjent at han fikk bh
matchvinnner. .

Kampen var preget av svakt tempo. Vanvik
tok i akkurat nok til å vinne.

** * Rainer Storheil** Pål Vidar Hagen* Anders Moksnes

I 4. divisjon menn avd. 2
(Slutt-tabell) 4-2 -
Brage -Bjørgan 2-1
FK Fosen - Fosenlaget 10-0
HIIlFevåg - Glimt /NOI 6-2
Orkla 210rkanger -.Svorkmo 2-3
Sverresborg -VanVIk 3-2
. Ørland - Dalguten

4 I 75- 22 55
FKFosen 22 17 90- 40 47
HILlFevåg 22 IS 2 5 61- 49 41
Ør1and 22 l3 2 7 73_ 52 40
Vanvik ~~ n ~ ~ ,6,2-,49, .36
. Bjørgan' 22 9 el 6 49- 46 34
Dalguten 22 10 ;1·J I 44- 53 31
Sverresborg 22 9' '3, J{} 53- 68 30
Fosenlaget 7 'I 14 47- 54 22
Orkla2/0rkanger2~ 5 2 IS 43- 84 17
Glimt ~2 4 3 IS 42- 79 15
Bragkme/NOl 22 4 1 17 36- 79 I~Svor o
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